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SŁOWO WSTĘPNE

Współcześnie środowisko bezpieczeństwa staje się coraz bardziej zmienne (ang.  
volatile), niepewne (ang. uncertain), złożone (ang. complex) i  wieloznaczne  
(ang. ambiguous). Jednocześnie odczuwany jest deficyt rozumienia zmian zacho-
dzących w  tym środowisku, co wynika między innymi z  przenikania się zarówno 
aspektów militarnych, jak i cywilnych, rozwoju nowych technologii czy procesów glo-
balizacji. Dodatkowym czynnikiem potęgującym odczuwanie zmian w  środowisku 
bezpieczeństwa jest kompresja czasu przeznaczonego na analizę i zrozumienie zacho-
dzących zmian oraz zaplanowanie i wdrożenie adekwatnych rozwiązań wynikających 
z antycypacji zmian lub reakcji na nie.

W tym kontekście w ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabierają m.in. takie 
pytania, jak:

 – Co dla Polski oznaczają zachodzace zmiany w  środowisku bezpieczeństwa 
w  wymiarze globalnym, regionalnym i  lokalnym oraz jakie to będzie miało 
znaczenie dla Sił Zbrojnych RP?

 – Jak przygotować się na te zmiany, jak je wykorzystać?
 – Jak rozwijać kompetencje Sił Zbrojnych RP do funkcjonowania w coraz bardziej 

złożonym środowisku bezpieczeństwa?
 – Czy potrzebna jest zmiana strategii i/lub koncepcji użycia Sił Zbrojnych RP?

Myślą przewodnią przyświecającą powstaniu monografii było poszukiwanie od-
powiedzi na pytanie: Jakie kluczowe wyzwania dla Polski, w tym również dla Sił Zbroj-
nych RP, wynikają z  tak szybko zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa? Nasze 
zaproszenie do udziału w naukowej dyskusji w ramach kolejnej konferencji z cyklu 
GlobState zorganizowanej przez Centrum Doktryn i  Szkolenia Sił Zbrojnych przy-
jęli dowódcy z pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej, szefem Sztabu Generalnego 
WP na czele, doświadczeni oficerowie sztabowi oraz pracownicy naukowi wojskowych 
i cywilnych uczelni. Dzięki ich twórczemu zaangażowaniu, wspartemu cennymi wska-
zówkami Recenzentów, powstał niniejszy tom monografii. 

Problematyka, jaką podjęli Autorzy poszczególnych rozdziałów, obejmuje sześć 
obszarów tematycznych. W części pierwszej analizie zostały poddane strategiczne wy-
zwania stojące przed naszym krajem w kontekście zmian w środowisku bezpieczeń-
stwa w wymiarze globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji i Chin. 
Część druga odnosi się do wymiaru militarnego środowiska bezpieczeństwa oraz 
wyzwań skierowanych w szczególności do Sił Zbrojnych RP. Część trzecia dotyczy 
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aspektów ekonomicznych środowiska bezpieczeństwa i rozpatrywana jest w niej pro-
blematyka konsekwencji brexitu oraz pogłębiającej się polaryzacji społeczno-ekono-
micznej. Część czwarta traktuje o społecznych aspektach środowiska bezpieczeństwa, 
gdzie podniesiono kwestie dotyczące walki o zasoby, jak i problem iluzorycznej party-
cypacji w sprawowaniu władzy. Zdecydowano się także na pokazanie ograniczonych 
zdolności współczesnych społeczeństw do kształtowania własnych opinii. Część pią-
ta poświęcona jest aspektom środowiska naturalnego. W tej części Autorzy podnoszą 
kwestie dotyczące wykorzystania energii wiatru, skutków zmian klimatu czy rekulty-
wacji zdegradowanego środowiska i gospodarki odpadami. Natomiast w ostatniej czę-
ści monografii Autorzy przybliżają Czytelnikom problematykę złośliwego sterowania 
ludźmi i maszynami, jak również kwestię dotyczącą kształtowania przyszłości za po-
mocą backcastingu partycypacyjnego.

W imieniu Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego oraz własnym dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tej monografii. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Autorów za pozytywny 
odzew na nasze zaproszenie do naukowej dyskusji oraz twórczy wysiłek i zaangażo-
wanie. Słowa podziękowania kierujemy również do Wydawnictwa Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego za możliwość podniesienia rangi monografii do publikacji naukowej. 
Dziękujemy recenzentom za cenne wskazówki doskonalące prace nad tekstem publi-
kacji. Dziękujemy wreszcie pracownikom Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu 
Generalnego WP oraz kolegom i koleżankom z Wydawnictwa CDiS SZ, którzy wspie-
rali nas w pracy redakcyjnej i administracyjnej.

dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. UKW
płk dr Robert Reczkowski
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CENTRALIZACJA WŁADZY W ROSJI W NASTĘPSTWIE 
ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO W BIESŁANIE 
1 WRZEŚNIA 2004 ROKU

mgr Szymon Wasielewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk o Polityce i Administracji 
szymonwasielewski@gmail.com

Abstrakt

1 września 2004 r., w trakcie obchodów Dnia Nauki, jak nazywa się w Rosji pierwszy dzień roku 
szkolnego, w północnoosetyjskim Biesłanie doszło do największego w historii ataku terrorystycz-
nego na terytorium Rosji. Około 30 czeczeńskich bojowników zajęło budynek szkoły nr 1, biorąc 
blisko 1200 zakładników, w tym 700 dzieci. Terroryści, podobnie jak dwa lata wcześniej podczas 
oblężenia moskiewskiej Dubrowki, zażądali zakończenia wojny w Czeczenii oraz wycofania z jej te-
rytorium armii rosyjskiej. Po trwającym ponad dwie doby oblężeniu 3 września doszło do szturmu 
rosyjskich sił specjalnych. W trakcie trwającej kilkanaście godzin walki zginęły 334 osoby, w tym 
186 dzieci. Zamach w Biesłanie został wykorzystany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władi-
mira Putina do wzmocnienia procesu centralizacji władzy w Rosji. Konstytucyjny zamach stanu, 
jak zostały nazwane działania rosyjskiego prezydenta przez jego oponentów, w znacznym stopniu 
ograniczył życie polityczne oraz zapoczątkował szereg pytań o stan demokracji w Rosji, a  także 
o prawdziwe intencje rosyjskiego przywódcy.

Słowa kluczowe: Rosja, Czeczenia, Biesłan, terroryzm, Putin

Wprowadzenie

Atak terrorystyczny na szkołę nr 1 w Biesłanie w Osetii Północnej, autonomicznej re-
publice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, który miał miejsce 1 września 2004 r., 
był kolejnym zamachem przeprowadzonym przez radykalnych czeczeńskich bojow-
ników na terytorium Rosji w trakcie trwania II wojny czeczeńskiej. Trwające prawie 
trzy dni oblężenie sali gimnastycznej, w której znajdowało się blisko 1200 zakładni-
ków, w tym około 700 dzieci, zakończyło się 3 września szturmem rosyjskich sił spe-
cjalnych. Na skutek wielu błędów oraz nieprawidłowości, podobnie jak w przypadku 

mailto:szymonwasielewski@gmail.com
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oblężenia teatru na moskiewskiej Dubrowce w październiku 2002 r., śmierć poniosły 
334 osoby, w tym 186 dzieci. Organizatorem ataku na szkołę w Osetii Północnej był 
podobnie jak w Dubrowce Szamil Basajew, jeden z najsłynniejszych dowódców polo-
wych czeczeńskiej rebelii. Sytuacja panująca wokół tragedii w Biesłanie została wyko-
rzystana przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina do wprowadzenia 
szeregu konstytucyjnych zmian, służących rzekomo walce z terroryzmem. Głównym 
problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób atak terrorystyczny 
na szkołę w Biesłanie 1 września 2004 r. został wykorzystany przez rosyjskich decy-
dentów przy procesie centralizacji władzy w regionach wchodzących w skład Federa-
cji Rosyjskiej. Główną hipotezą jest założenie, że centralizacja władzy, która została 
przeprowadzona pod pretekstem walki z terroryzmem, przywracała w Rosji jednolity 
system rządów, który istniał w czasach Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich. 

1. Zamach terrorystyczny w Biesłanie. Tło wydarzeń oraz przebieg

1.1. Niespokojny rok 2004. Wydarzenia poprzedzające zamach w Biesłanie

Trwająca od 1999 r. II wojna czeczeńska pomiędzy Rosją a Czeczenią, nazywana 
przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina operacją antyterrorystyczną, 
była od długiego czasu pełzającą wojną partyzancką. Potępienie przez światową opi-
nię publiczną zamachu terrorystycznego przeprowadzonego przez czeczeńskich bo-
jowników na Dubrowce w Moskwie w październiku 2002 r. spowodowało, że Zachód 
nie przejmował się polityką realizowaną przez rosyjskiego prezydenta na Kaukazie. 
W 2004 r. bojownicy czeczeńscy przeprowadzili serię ataków uderzających w stronę 
rosyjską. W lutym w zamachu na metro w Moskwie zginęło 41 osób, natomiast w maju 
w Groznym zamordowano szefa prorosyjskiej administracji na terytorium Czeczenii 
Achmada Kadyrowa. W czerwcu bojownicy dokonali śmiałego ataku na stolicę sąsia-
dującej z Czeczenią Inguszetii, Nazrań. Zginęło w nim 95 osób. W sierpniu w przepro-
wadzonych jednocześnie dwóch zamachach na samoloty pasażerskie śmierć poniosło 
90 osób. 31 sierpnia w Moskwie, dzień przed atakiem na szkołę w Biesłanie, doszło do 
wybuchu bomby na stacji metra. Wybuch doprowadził do śmierci 10 osób (Lee Myers, 
2016, s. 171). Zamachy te, jak się okazało później, miały za zadanie odwrócenie uwagi 
rosyjskich służb specjalnych od tego, co Czeczeni planują przeprowadzić w Osetii Pół-
nocnej (Borogan i Sołdatow, 2015, s. 186–187). 
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1.2. Atak na szkołę nr 1 w Biesłanie 1 września 2004 r.

1 września, w trakcie obchodów Dnia Nauki (w Rosji nazywa się tak tradycyjne 
rozpoczęcie roku szkolnego), na dziedzińcu szkoły nr 1 w Biesłanie w Osetii Północ-
nej zebrało się blisko 1200 osób. Wśród zgromadzonych znalazły się dzieci rozpo-
czynające nowy rok szkolny, ich bliscy oraz nauczyciele. Około godziny 9.00 na plac 
podjechała wojskowa ciężarówka, z  której zaczęli wyskakiwać uzbrojeni napastni-
cy (Lee Myers, 2016, s. 336–337). Było ich ponad dwudziestu (Baker i Glasser, 2005, 
s. 25). Bojownicy zaczęli strzelać w powietrze, czym wywołali panikę wśród zgroma-
dzonych przed szkołą osób. Terroryści przeszli do działania, zmuszając zakładników 
do przejścia do sali gimnastycznej. Nie obyło się jednak bez oporu. Jeden z rodziców, 
który miał przy sobie broń, wdał się w strzelaninę z zamachowcami. Mężczyzna zginął 
od serii z karabinu, jednak zdołał zabić jednego z napastników, raniąc przy tym dwóch 
innych (Pawlak i Wlazło, 2014, s. 46). W sali gimnastycznej szkoły nr 1 w Biesłanie 
czeczeńscy bojownicy przetrzymywali blisko 1200 zakładników. Rozpoczęło się trwa-
jące 52 godziny oblężenie szkoły przypominające do złudzenia sytuację, która miała 
miejsce niespełna dwa lata wcześniej. Wtedy to czeczeńscy bojownicy pod dowódz-
twem Mowsara Barajewa, działający z rozkazu Szamila Basajewa, zajęli budynek te-
atru na Dubrowce w Moskwie, biorąc 912 zakładników. Trwające 57 godzin oblężenie 
zakończone szturmem rosyjskich służb specjalnych, na skutek nieudolnej akcji ratun-
kowej, doprowadziło do śmierci 130 zakładników. Rozwój sytuacji w Biesłanie wska-
zywał wyraźnie, że sytuacja może się powtórzyć. Nikt jednak nie przewidywał, że ofiar 
może być prawie trzy razy więcej. 

1.3. Przebieg oblężenia. Działania rosyjskich służb

Terroryści przekazali stłoczonym w  sali gimnastycznej zakładnikom, że ich ce-
lem jest zakończenie trwającej od wielu lat wojny w  Czeczenii. Poinformowali ich, 
że będą tutaj tak długo, aż armia federalna nie zostanie wycofana z terytorium repu-
bliki (Baker i Glasser, 2005, s. 26). W tym samym czasie zaczęły się pojawiać pierw-
sze informacje o tym, co stało się w Biesłanie. Pod szkołą zaczęli gromadzić się ludzie, 
w większości bliscy zakładników. W budynku ratusza powołano sztab kryzysowy po-
dzielony na sekcję cywilną oraz wojskowo-policyjną, którą dowodził szef miejscowej 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa (Baker i  Glasser, 2005, s. 31). Po trwającej kilka 
godzin ciszy bojownicy wysłali jedną z zakładniczek, aby ta przekazała ich żądania. 
Terroryści oczekiwali negocjacji z prezydentem Osetii Północnej, Aleksandrem Dza-
sochowem, prezydentem Inguszetii Muratem Ziazikowem oraz pediatrą Leonidem 
Roszalem, który brał udział w pertraktacjach z bojownikami w trakcie oblężenia Du-
browki. Terroryści nie przekazali w liście innych konkretnych żądań (Baker i Glasser, 
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2005, s. 31). Około godziny 13.00 doszło do pierwszego telefonicznego kontaktu z ter-
rorystami. Jeszcze tego samego dnia w Biesłanie pojawili się żołnierze elitarnej jed-
nostki specjalnej FSB – „Alfa”, co oznaczało, że rozpoczynają się przygotowania do 
ewentualnego szturmu.

Celowe zaniżanie przez Kreml liczby zakładników do 354(!), organizacyjny chaos 
na miejscu, problemy z łącznością, stale pogarszająca się sytuacja zakładników tłoczo-
nych w sali gimnastycznej szkoły powodowały wzrost napięcia. Próby pertraktacji po-
legające na oferowaniu pieniędzy, samolotu, bezpiecznego opuszczenia szkoły przez 
terrorystów, a  także szantaż polegający na porwaniu członków rodzin bojowników, 
nie przyniosły zamierzonych skutków. Impas panujący wokół oblężenia szkoły w Bie-
słanie doprowadził do sytuacji, w której jedyną osobą, której udało się skutecznie ne-
gocjować z  terrorystami, był Rusłan Auszew, były prezydent Inguszetii. Auszew ze 
względu na dobre kontakty z bojownikami czeczeńskimi był uważany za wroga Putina. 
Byłemu prezydentowi udało się wejść do budynku. Doprowadził do uwolnienia 26 za-
kładników – matek z najmłodszymi dziećmi. Auszew przyznał później, że zastał dra-
matyczny widok dzieci siedzących w samej bieliźnie i pijących własny mocz, aby się 
nie odwodnić. Terroryści wręczyli politykowi zaadresowany do Putina list autorstwa 
Szamila Basajewa. Zawierał on żądania wycofania wojsk z Czeczenii czy też współpra-
cy w celu ustabilizowania sytuacji na Kaukazie (Baker i Glasser, 2005, s. 35–37). Po-
stawa Auszewa dawała przez chwilę nadzieję, że uda się pokojowo rozwiązać kryzys 
trwający już drugą dobę. Podjęto działania w celu nawiązania kontaktu z dowódcą 
czeczeńskich bojowników Asłanem Maschadowem oraz Achmedem Zakajewem, jego 
przedstawicielem w Londynie. Putin zgodził się również, aby do Biesłanu udał się do-
radca ds. Czeczenii, Asłambek Asłachanow (Baker i Glasser, 2005, s. 37–38). 

1.4. Szturm szkoły nr 1 w Biesłanie 3 września 2004 r.

Trzeciego dnia oblężenia, 3 września 2004 r., terroryści zgodzili się na zabranie ciał 
rozstrzelanych zakładników, którzy pierwszego dnia pomagali w budowaniu barykad, 
po czym zostali rozstrzelani. Około godziny 13.00 pod szkołę podjechała karetka Mi-
nisterstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Znajdowało się w niej czterech lekarzy. Nagle 
o godzinie 13.05 budynkiem szkoły wstrząsnęły dwie eksplozje (Borogan i Sołdatow, 
2015, s. 187–188). Wybuchy były tak potężne, że zerwały dach nad szkołą razem z kro-
kwiami, uszkodziły szyby w oknach oraz doprowadziły do powstania dziury w ścianie 
sali gimnastycznej. Zaistniała sytuacja wywołała ogromną dezorientację po obydwu 
stronach. Ludzie w  panice zaczęli uciekać z  budynku, na co okupujący go terrory-
ści otworzyli w ich stronę ogień. Rosyjskie siły specjalne w tym momencie rozpoczę-
ły szturm budynku. Wymiana ognia pomiędzy stronami miała trwać przez najbliższe 
10 godzin i zakończyć się dopiero około godziny 23.00 (Lee Myers, 2014, s. 341). 
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Siły specjalne FSB pomimo odpowiedniego wyszkolenia nie były przygotowane na 
tak gwałtowny rozwój wydarzeń. Wielu żołnierzy znajdujących się dookoła budyn-
ku nie miało na sobie kamizelek kuloodpornych (Borogan i Sołdatow, 2015, s. 188). 
Nie zadbano także o utworzenie strefy bezpieczeństwa. Brakowało karetek pogotowia 
oraz wozów strażackich. W walkach uczestniczyli także mieszkańcy Biesłanu, którzy 
ryzykowali własnym życiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom znajdują-
cym się wciąż w budynku (Lee Myers, 2014, s. 342).

Po długich i ciężkich walkach około godziny 23.15 zakończyła się akcja rosyjskich 
sił specjalnych mająca na celu opanowanie budynku szkoły nr 1 w Biesłanie. W trak-
cie trzech dni oblężenia zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. 10 oficerów FSB biorą-
cych udział w akcji ratowania zakładników poniosło śmierć, najwięcej w całej historii 
istnienia Centrum Specjalnego Przeznaczenia (Borogan i Sołdatow, 2015, s. 188). Ci 
którzy zginęli, w większości mieli przestrzelone plecy – to oni zasłaniali własnymi cia-
łami zakładników (Pawlak i Wlazło, 2014, s. 2015). Zginęło 30 terrorystów, w  tym 
dwie kobiety, które, jak się okazało, były współlokatorkami terrorystek-samobójczyń 
odpowiedzialnych za wysadzenie dwóch samolotów pasażerskich w sierpniu tego sa-
mego roku (Lee Myers, 2014, s. 342). Nie ma pewności co do tego, ile dokładnie osób 
liczyło czeczeńskie komando. Były to prawdopodobnie 33 osoby. Dwóm udało się 
zbiec. Tylko jeden z terrorystów został schwytany żywy – Nurpaszi Kułajew. Za atak 
na szkołę w Biesłanie skazano go w 2006 r. na dożywocie (Britannica, 2017). Ze wzglę-
du na ogromną liczbę ofiar atak ten został uznany za największy we współczesnej hi-
storii, zaraz po zamachach z 11 września 2001 r. 

2. Po Biesłanie. Konsekwencje polityczne

2.1. Dlaczego oblężenie szkoły w Biesłanie zakończyło się tragedią?

Znawcy środowiska międzynarodowego w  swoich analizach wymieniają wie-
le czynników, które równocześnie doprowadziły do tragedii w szkole nr 1. Za głów-
ną przyczynę uważa się brak przygotowania Federacji Rosyjskiej do podejmowania 
odpowiednich działań w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w przypadku ataku ter-
rorystycznego. Za istotny czynnik uważa się również postawę władz państwowych, 
które w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w pierwszej kolejności dbają o wizeru-
nek państwa oraz reputację przywódców zamiast podejmować działania mające na 
celu uratowanie zakładników (Brodowski i Smoleń, 2006, s. 82). Pośród innych istot-
nych przyczyn tragedii w  Biesłanie można wymienić wspomniany brak wyznaczo-
nej strefy bezpieczeństwa, niemożność rozwiązania konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego 
w sposób pokojowy, ogromną dezinformację, brak spójnego opisu wydarzeń, a także 
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niewyciągnięcie wniosków z  oblężenia teatru na Dubrowce w  październiku 2002 r. 
(Wichura, 2010, s. 100–101). 

2.2. Reperkusje ataku terrorystycznego w Biesłanie – wzmocnienie procesu 
centralizacji władzy

4 września 2004 r., dzień po zakończeniu oblężenia szkoły w Biesłanie, prezydent 
Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wystąpił z orędziem do narodu. Prezydent mówił 
o ogromnej tragedii, jaka spotkała naród rosyjski. Słowa współczucia bardzo szybko 
zastąpiła retoryka, która miała uzasadniać wprowadzenie planowanych prawdopo-
dobnie już od kilku lat zmian. Putin w swoim przemówieniu w pewien sposób wyraził 
nostalgię za czasami Związku Radzieckiego, w którym nie było miejsca na pobłażli-
wość. Wskazywał na liczne błędy popełnione przez jego poprzednika Borysa Jelcyna 
już w czasach istnienia Federacji Rosyjskiej. Wtedy też padły pamiętne słowa, które 
do dzisiaj uważa się za clou procesu przemian w Rosji po ataku – „Okazaliśmy słabość. 
A słabi przegrywają” (Roxburgh, 2014, s. 172–173). 

Projekt „nowej Rosji”, określany przez wielu badaczy projektem „Rosji Putina”, 
wymagał wielu przemian ustrojowych. Priorytetem Putina po objęciu prezydentu-
ry było wzmocnienie władzy centralnej, przywrócenie jej autorytetu. Centralizacja 
władzy państwowej była prezydentowi niezbędna, bez niej nie udałoby się wprowa-
dzić w życie szeregu reform mających za zadanie przede wszystkim odtworzenie oraz 
umocnienie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej, utraconej po rozpadzie Związ-
ku Socjalistycznych Republik Radzieckich na początku lat 90. XX w. (Potulski, 2011, 
s. 113–114). Reformy Borysa Jelcyna urzędującego w latach 1991–1999 doprowadziły 
do wzmocnienia pozycji szefów lokalnych struktur władzy, którzy w swoich regionach 
posiadali większe wpływy aniżeli władza centralna. Stanowili oni samodzielną siłę po-
lityczną, przez co powszechnie uważano, że to oni posiadają realną władzę w państwie 
(Potulski, 2011, s. 115). Sposób, w jaki sprawowano w Rosji władzę za czasów Jelcyna, 
bardzo często określano mianem „pełzającej demokracji”: mimo niedoskonałości bę-
dącej wciąż demokracją. 

Władimir Putin, aby w  pełni realizować swoją politykę „powrotu państwa” 
oraz wzmocnienia pionowej struktury władzy, potrzebował pretekstu umożli-
wiającego mu, jak określił to rosyjski opozycjonista Siergiej Mitrochin, doko-
nanie „konstytucyjnego zamachu stanu” (Baker i  Glasser, 2005, s. 47). W  tym 
celu wykorzystano tragedię w  Biesłanie. Rosyjski prezydent, który cały czas 
przekonywał obywateli, że zamachy terrorystyczne, które w  ostatnich latach 
miały miejsce na terytorium Rosji, to dzieło międzynarodowego terroryzmu, wy-
korzystał zamach jako uzasadnienie podejmowanych właśnie reform. W imię walki  
z  międzynarodowym terroryzmem Putin zapowiedział zwiększenie kontroli 
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politycznej ze strony Kremla. 13 września 2004 r., kilka dni po tragedii, ogłoszono 
likwidację wyborów na gubernatorów, merów i  prezydentów rosyjskich regionów 
oraz republik, które stanowiły autonomiczne okręgi wyborcze, a także ośrodki władzy 
i  nie podlegały bezpośrednio rosyjskiej stolicy. Gubernatorzy, merowie oraz prezy-
denci mieli być mianowani wprost przez prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ich kandy-
datury miały być przedstawiane lokalnym parlamentom wyłącznie w celu ratyfikacji. 
Ewentualne odrzucanie zgłoszonej przez prezydenta kandydatury skutkowałoby roz-
wiązaniem parlamentu. Zniesiono także zasadę demokratycznego wyboru przedsta-
wicieli samorządów do Dumy Państwowej (Lee Myers, 2016, s. 345). Przed reformą 
450 miejsc w Dumie rozdysponowywano pomiędzy 225 kandydatów pochodzących 
z list partyjnych oraz taką samą liczbę kandydatów wybieranych w wyborach bezpo-
średnich w jednomandatowych okręgach wyborczych. Po reformie wszyscy kandyda-
ci mieli pochodzić z list partyjnych, natomiast okręgi jednomandatowe zlikwidowano. 
Podniesiono także próg wyborczy dla partii, który należało przekroczyć, aby wejść do 
Dumy – z 5 do 7% (Roxburgh, 2014, s. 174). W znacznym stopniu zaostrzono pra-
wo dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania nowych partii politycznych, np. nowa 
partia, aby zostać uznaną za partię polityczną, musiała posiadać regionalne struktury 
w ponad połowie regionów (Potulski, 2011, s. 119). Reformy przeprowadzone w na-
stępstwie ataku terrorystycznego w Osetii Północnej, służące w rzeczywistości umoc-
nieniu kontroli nad państwem oraz likwidacji prawdziwej opozycji, nazywano bardzo 
często „przykręcaniem śruby”. Rosyjski prezydent w swoich wypowiedziach dotyczą-
cych tego, co stało się w Biesłanie, niejednoznacznie sugerował, że gdyby nie „samo-
wola” lokalnych decydentów, do tragedii mogłoby wcale nie dojść. W rzeczywistości 
przywódcy, którzy się jej dopuścili, jako jedyni wyrażali szczere chęci pokojowego roz-
wiązania konfliktu. Konstytucyjny zamach stanu został przeprowadzony w imię wal-
ki z terroryzmem. 

Zakończenie

Zamach terrorystyczny w  Biesłanie 1 września 2004 r., który zakończył się 
3 września szturmem rosyjskich sił specjalnych, uważany jest do dzisiaj za najwięk-
szy akt terrorystyczny na terytorium Rosji. Bestialski atak polegający na wzięciu bli-
sko 1200 zakładników, w tym 700 dzieci, w celu zwrócenia uwagi na stale pogarszającą 
się oraz nierozwiązaną sytuację na Kaukazie w trakcie trwania II wojny czeczeńskiej, 
wykorzystano do uzasadnienia prowadzonej polityki. Zamiast dyskusji oraz działań 
mogących zakończyć trwającą od lat wojnę w Czeczenii, która przyniosła śmierć oraz 
wygnanie setek tysięcy ludzi, prezydent Putin przeszedł do demontażu budowane-
go mozolnie od lat 90. XX w. rosyjskiego systemu demokratycznego pod pretekstem 
walki z terroryzmem. Władisław Surkow, główny kremlowski ideolog oraz jego szara 
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eminencja, nota bene pół-Czeczen, określił rosyjski system mianem „demokracji ste-
rowanej”. Niestety system, w którym prezydent państwa mówi głośno o tym, że ludzie 
potrzebują nad sobą bata, a respektowanie woli narodu prowadzi do chaosu, nie ma 
zbyt wiele wspólnego z prawdziwą demokracją.
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Abstrakt

Od czerwca 2019 roku w Hongkongu nieustannie trwają starcia ze służbami porządkowymi. De-
monstracje są wynikiem ogłoszenia przez Carrie Lam projektu ustawy pozwalającej na ekstradycję 
podejrzanych o przestępstwa do Chin, ale również trwającej od wielu lat erozji autonomii miasta. 
Pod przywództwem Xi Jinpinga Chińska Republika Ludowa stała się zdecydowanie bardziej auto-
rytarna – wolność słowa czy prawa człowieka są dla Pekinu terminami obcymi. Nic dziwnego więc, 
że Hongkong, jako nadal autonomiczne miasto (do 2047 r.), patrzy w przyszłość z niepokojem. In-
surekcje stawiają pod znakiem zapytania nie tylko dalsze losy miasta, ale również plany Xi Jinpinga 
odnośnie do stworzenia jednolitych terytorialnie, politycznie, ale także mentalnie Chin. Niniejszy 
artykuł przybliża obecne relacje pomiędzy ChRL i Hongkongiem (system jedno państwo – dwa 
systemy), podejmując jednocześnie próbę nakreślenia dwóch scenariuszy, które mogą zostać zre-
alizowane przez władze Pekinu wobec prodemokratycznych nastrojów w Hongkongu. 

Słowa kluczowe: Hongkong, Chiny, demonstracje, wizja Xi Jinpinga, przyszłość Hongkongu

Wprowadzenie

Pod koniec XX wieku Hongkong, będący od ponad 150 lat terytorium zamorskim 
Wielkiej Brytanii, został scedowany na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Za-
równo mieszkańcy, jak i społeczność międzynarodowa przypuszczali, że przekazanie 
miasta w ręce chińskiego reżimu w połączeniu ze stopniowym otwieraniem się Chin 
na świat doprowadzi do politycznej oraz kulturowej liberalizacji regionu. Teraz wiemy 
jednak, jak płonne były to nadzieje. Chińska Republika Ludowa zrobiła coś zupełnie 
odwrotnego – zamiast liberalizacji postawiła sobie za cel stworzenie jednolitego, a za-
razem całkowicie podporządkowanego społeczeństwa chińskiego, stając się z każdym 
dniem coraz bardziej autorytarna. Nie ulega wątpliwości, że każdy przejaw inności 
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w tak zaprojektowanym systemie zostanie zaklasyfikowany jako potencjalne ryzyko. 
Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin (KPCh) od lat podejmuje więc kroki mają-
ce na celu likwidowanie zagrożeń dla jedności państwa. Takim zagrożeniem wiele lat 
temu byli Tybetańczycy, którzy w latach 50. ubiegłego wieku odmówili przyjęcia ko-
munizmu i zwierzchnictwa Chin. Obecnie dla Pekinu takim zagrożeniem są Ujgurzy, 
przeciwko którym od wielu lat prowadzi się systematyczną kampanię prześladowań. 
Represje przybierają formę bezpodstawnych aresztowań, aktów przemocy oraz maso-
wych wywozów do obozów reedukacyjnych (Asia Pacific Centre for the Responsibility 
to Protect, 2019, s. 01–03), będących niczym innym jak systemem więzień nastawio-
nych na poprawienie ideologiczne ochotników poprzez indoktrynację i brutalne tortury 
(Mazzini, 2019). Przykład Tybetu oraz Ujgurów w kontekście Hongkongu jest bardzo 
istotny. Pokazuje bowiem, że komunistyczne władze, zwłaszcza pod przywództwem 
Xi Jinpinga, nie obawiają się sięgnąć nawet po ekstremalne środki w celu zachowania 
status quo. Należy więc przypuszczać, że podobne działania mogą zostać powzięte do 

„poprawienia” rozgniewanego Hongkongu.
Nie ulega wątpliwości, że skrajna odmienność Hongkończyków względem oby-

wateli Chin kontynentalnych jest wynikiem kolonialnego dziedzictwa. W  latach  
1842–1997, a więc przez ponad 150 lat, Hongkong był bowiem brytyjskim terytorium 
zamorskim. Przez ten okres zachodnia filozofia, kultura i technologia zostały zaimple-
mentowane w tamtejszej społeczności. Brytyjskie wartości oparte na zasadach klasycz-
nego liberalizmu z biegiem czasu objęły cały ustrój miasta. Swobody polityczne, takie 
jak wolność słowa, wolność zgromadzeń, wyznania, niezawisłość sądów czy niezależ-
ność prasy stały się obowiązującą normą. Liberalny system stworzył także podwaliny 
kapitalistycznej gospodarki, co w konsekwencji doprowadziło do przekształcenia się 
z górzystej, słabo zaludnionej wyspy w jeden z najważniejszych ośrodków gospodar-
czych Azji.

Utrzymywane przez dziesięciolecia wartości stały się dla mieszkańców prawdzi-
wym błogosławieństwem, sytuując Hongkong w czołówce krajów pod względem pro-
duktu krajowego brutto – parytetu siły nabywczej (PKB – PSN) oraz ogólnej jakości 
życia. Z drugiej jednak strony sukces i wolność stały się także jego przekleństwem. 
Przyciągnęły bowiem wzrok Pekinu, który za wszelką cenę postanowił uczynić z Hong-
kongu kolejną chińską metropolię. Proces ten rozpoczął się na przełomie lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku, kiedy to Wielka Brytania i ChRL podczas tajnych rozmów dyskuto-
wały nad przyszłością całego regionu. Negocjacje Margaret Thatcher z Deng Xiaopin-
giem (ówczesnym sekretarzem KPCh) zostały zainicjowane ze względu na wygasający 
okres brytyjskiej dzierżawy tamtejszych terenów1. Interesujący jest fakt, że brytyjscy 

1  Zgodnie z postanowieniami z 1898 r. przekazane miały zostać wyłącznie Nowe Terytoria (stanowiące 
92% ogólnej powierzchni Hongkongu), gdyż tylko one zostały wydzierżawione na okres 99 lat. Rozdzielenie 
obszarów okazało się jednak wysoce niepraktyczne i nieekonomiczne, więc postanowiono przekazać na rzecz   
ChRL wszystkie terytoria należące do Wielkiej Brytanii.
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dyplomaci podczas rozmów z  chińskim rządem nie wykazywali szczególnego zain-
teresowania losem mieszkańców. Jak wskazują dziesiątki odtajnionych dokumentów 
z  tego okresu, głównym zmartwieniem Żelaznej Damy było utrzymanie stabilności 
gospodarczej regionu, a nie zagwarantowanie wolności politycznych Hongkończyków 
(Griffiths, 2017). 

Negocjacje zakończyły się wypracowaniem Aktu Zasadniczego (konstytucji Hong-
kongu) oraz inkorporacją doktryny jednego kraju – dwóch systemów, zgodnie z któ-
rą w dniu wygaśnięcia brytyjskiej dzierżawy (30 czerwca 1997) Hongkong zostanie 
przekazany na rzecz ChRL jako Specjalny Region Administracyjny (SRA). Unifikacja 
nie nastąpiła jednakże natychmiastowo – wymienione akty zagwarantowały Hong-
kongowi 50-letni okres przejściowy z szerokim zakresem autonomii. Samorządność 
Hongkongu miała obejmować sprawy związane z prowadzeniem polityki wewnętrz-
nej, finansów, prawa, oświaty oraz kultury. Na Pekin z kolei została scedowana odpo-
wiedzialność za obronę militarną i prowadzenie polityki zagranicznej. Zastosowanie 
takiego rozwiązania pozwoliło znacząco ułatwić scalenie z  ChRL, uchronić kapita-
listyczny system gospodarczy przed zapaścią oraz utrzymać wysoki poziom życia 
mieszkańców (Żakowski, 2005, s. 88).

Chińskie władze, inkorporując Hongkong na zasadach SRA, zabezpieczyły nie 
tylko własne interesy gospodarcze. Stworzyły także pole do ingerencji w sprawy we-
wnętrzne miasta oraz, co równie ważne, dogodne warunki do eksportu marksistow-
sko-maoistowskiej ideologii. Przyglądając się tej problematyce, warto mieć na uwadze, 
że Hongkong w ostateczności utraci nadaną mu w 1997 r. autonomię. Ma to nastąpić 
nie wcześniej niż w 2047 roku, a do tego czasu zagwarantowany przez Akt Zasadniczy 
szereg wolności obywatelskich nie może podlegać jakimkolwiek ograniczeniom przez 
chińskie władze. Pekin, jak wiemy, nie podziela tego poglądu. Dlatego też coraz inten-
sywniej podnoszone są głosy sprzeciwu wobec naruszeń prawa oraz zwiększającego 
się wpływu partii komunistycznej w regionie. Z tym problemem łączą się oczywiście 
trwające od marca 2019 r. brutalne demonstracje i wcześniejsza rewolucja parasolko-
wa z 2014 r. Choć forma artykułu nie pozwala na przytoczenie większej ilości działań 
antyrządowych, nie należy zapominać, że właściwie od samego początku unifikacji 
z Chińską Republiką Ludową mieszkańcy Hongkongu organizowali dziesiątki innych, 
pomniejszych protestów. 

Hongkong pomimo swojego kolonialnego dziedzictwa i giganta za granicą nie za-
tracił ducha walki o to, co jest mu bliskie – wolność i demokrację. Można również 
podejrzewać, że coraz śmielsze działania władz centralnych oraz zbliżająca się ma-
łymi krokami pełna unifikacja z Chinami będzie prowadzić do większej radykaliza-
cji działań mieszkańców. Jak się bowiem okazuje, ich geneza nie leży w walce o wolne 
wybory, jak to miało miejsce podczas rewolucji parasolkowej, czy przeciwko konkret-
nej ustawie, jak to się dzieje dziś, a w niepewności oraz obawie o przyszłość. I pomi-
mo że Hongkończycy nie są w stanie przewidzieć, jak potoczą się ich losy, doskonale 
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zdają sobie sprawę, że jakiekolwiek by one nie były, zostaną z pewnością ukształtowa-
ne przez komunistyczne władze.

Warto mieć na uwadze, że przytoczone działania wobec Ujgurów oraz Tybetu nie 
stanowią jedynych narzędzi mających na celu stworzenie jednolitych terytorialnie 
i mentalnie Chin pod całkowitą kontrolą partii komunistycznej. Obecny reżim Xi dys-
ponuje również najbardziej na świecie zaawansowanym technologicznie systemem in-
wigilacji pod nazwą System Zaufania Społecznego. Dzięki aparatowi złożonego z setek 
milionów kamer oraz skanerów twarzy państwo nadzoruje praktycznie wszystkie sfe-
ry życia obywateli (Miracola, 2019). Gdy dodamy do tego silną propagandę nacjona-
listyczną oraz kontrolę mediów, okazuje się, że chińskie społeczeństwo funkcjonuje 
w iście Orwellowskim świecie. 

Wartości przyświecające partii komunistycznej z oczywistych powodów nie są po-
dzielane przez Hongkończyków, którzy nade wszystko cenią wolność, prawa człowie-
ka oraz kapitalizm. Pomimo autonomii de iure Hongkong od czasu unifikacji z ChRL 
nieustannie zmaga się z próbami eksportu partyjnej ideologii. W obecnym czasie sądy, 
uniwersytety, szkoły oraz elity Hongkongu są stopniowo dominowane przez siły pro-
chińskie. Trwające insurekcje, które od początku 2019 roku obiegają niemal wszystkie 
światowe media, stanowią zatem realne zagrożenie dla konsekwentnie realizowanej 
wizji Xi Jinpinga. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, jakie działania postano-
wi podjąć Pekin wobec tak poważnego kryzysy w Hongkongu. Jak daleko odważy się 
posunąć chiński reżim w celu zachowania status quo? Administracja centralna może – 
gdy wystarczy jej cierpliwości – spróbować przeczekać protesty. Z drugiej jednak stro-
ny interwencja militarna jest gwarancją zduszenia prodemokratycznych nastrojów, 
zanim te nieodwracalnie podważą autorytet partii komunistycznej i  jej przywódcy. 
Czy jednak cena, jaką przyjdzie zapłacić za użycie wojska, nie okaże się zbyt wysoka?

Scenariusz I – Przeczekanie

Rozważania dotyczące możliwych działań, które mogą zostać podjęte przez władze 
Pekinu, warto rozpocząć od najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Najbardziej 
prawdopodobnego, ponieważ już przetestowanego. Podczas parasolkowej rewolucji 
zapoczątkowanej we wrześniu 2014 roku, która okazała się de facto największą w Chi-
nach manifestacją oporu od czasu masakry na placu Niebiańskiego Spokoju, zdecy-
dowano nie podejmować żadnych stanowczych działań mających na celu pacyfikację 
demonstrantów. Xi Jinping oraz władze Hongkongu pozwoliły w naturalny sposób wy-
czerpać siły obywateli do dalszej walki. Po niemal 80 dniach ulicznych starć z policją 
i oddziałami prewencji rewolucja parasolkowa dobiegła końca, nie osiągając praktycz-
nie niczego. Bez większego międzynarodowego zamieszania, śmierci demonstrantów 
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ani też zbytniego wysiłku Pekinowi udało się zachować status quo i zażegnać niepo-
koje społeczne.

Obecne insurekcje, zapoczątkowane w 2019 r., trwają już jednak niemal rok. Przez 
ten okres demonstranci nie tylko doprowadzili do przerwania prac nad kontrowersyj-
ną ustawą dot. ekstradycji do Chin kontynentalnych i Tajwanu (przyczyny wybuchu 
rewolucji), ale również wystosowali kolejne żądania do lokalnych władz. Do głównych 
postulatów można zaliczyć wprowadzenie powszechnych wyborów (na prawodaw-
ców oraz szefa administracji), uwolnienie więzionych demonstrantów oraz zaprze-
stanie określania demonstracji jako zamieszek. Jednym słowem: utworzenie w pełni 
demokratycznego systemu pozbawionego ucisku partii komunistycznej. Pośród straj-
kujących pojawiają się również głosy znacznie bardziej radykalne, żądające pełnej nie-
podległości Hongkongu. Nie ulega wątpliwości, że nastrojów tego typu, stanowiących 
realne zagrożenie dla chińskiej suwerenności i wizji Xi Jinpinga, zbyt długo ignoro-
wać nie można.

Jak dotąd jednak władze komunistyczne nie podjęły żadnych radykalnych decyzji 
mających na celu stłumienie demonstracji. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa 
Xi Jinpinga, który otwarcie powiedział, że „Każda osoba usiłująca oddzielić jakikol-
wiek region od Chin zginie – jej ciało zostanie roztrzaskane, a kości obrócone w proch” 
(BBC, 2019). Chińskie media kilka miesięcy temu opublikowały również nagranie 
ukazujące liczne oddziały wojskowe w rzekomej gotowości bojowej nieopodal grani-
cy na wypadek prośby interwencji ze strony lokalnych władz (Wong, 2019). Trudno 
jednakże nie zauważyć, że pomimo tych faktów determinacja Hongkończyków wy-
daje się niewzruszona. Nie tylko w dalszym ciągu, tj. od marca 2019 r., pozostają na 
ulicach miasta, ale wysyłają również wyraźne sygnały sprzeciwu w stronę Pekinu. Na 
szczególną uwagę zasługuje przykład ostatnich wyborów do rad dzielnicowych. Stały 
się one ogromnym sukcesem protestujących, i to nie tylko ze względu na rekordową 
frekwencję. Większość mieszkańców zdecydowała bowiem oddać swój głos na partie 
prodemokratyczne. Dzięki temu 17 z 18 Rad Dystryktu jest obecnie pod kontrolą de-
mokratów, gdzie w przeszłości wszystkie znajdowały się pod wpływem partii prochiń-
skich (Griffiths, 2019).

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, dlaczego Pekin nie interweniuje bądź 
nie angażuje się w żaden inny znaczący sposób mający na celu uspokojenie nastrojów 
w Hongkongu. Można przypuszczać, że władze Państwa Środka obawiają się powtórki 
wydarzeń sprzed 30 lat, gdzie uprzedni rządzący, dokonawszy masakry demonstran-
tów na placu Niebiańskiego Spokoju, zraziły do siebie największe światowe gospo-
darki. Co ważne, szeroko zakrojona krytyka nie pochodziła wyłącznie z Zachodu, ale 
również państw Azji oraz Ameryki Południowej. Również organizacje międzynaro-
dowe, takie jak ONZ czy UE, nie pozostały głuche na masowe naruszanie praw czło-
wieka – Unia Europejska na przykład, pomimo zniesienia części sankcji, po dziś dzień 
utrzymuje embargo na wywóz broni do Chin (Russell, 2018). W dobie szeroko pojętej 
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demokratyzacji życia politycznego (szczególnie na Zachodzie) prawdopodobne jest, 
że w razie zwiększonej agresji wobec protestujących pojawiłyby się sankcje gospodar-
cze oraz szeroko pojęty ostracyzm na arenie międzynarodowej. Dla chińskiej potęgi 
jednakże z pewnością nie okazałyby się znaczące. 

W  tym kontekście wydaje się także konieczne, aby podkreślić, że siłowa pacyfi-
kacja protestów z całą pewnością nie uderzyłaby tak bardzo w chińską gospodarkę, 
jak w gospodarkę miasta. Permanentny lub nawet tymczasowy kryzys gospodarczy, 
a  przede możliwe załamanie finansowe, mógłby okazać się ogromnym ciosem dla 
ChRL. Hongkong należy bowiem do najlepiej rozwiniętych i najnowocześniejszych 
centrów finansowych Azji oraz miast portowych świata. Oprócz tego utrzymywanie 
od dekad podatków na bardzo niskim poziomie, pielęgnowanie wolnego handlu i wal-
ka z korupcją sprawiają, że Hongkong jest miejscem, w którym biznesmeni z Chin, ale 
również z innych zakątków świata, chętnie lokują swój kapitał i prowadzą szeroko po-
jęte interesy. Pomimo że chińskie władze od wielu lat próbują zdegradować znaczenie 
miasta na rzecz Szanghaju, w dalszym ciągu odgrywa ono kluczową rolę w regionie. 
Warto w tym miejscu postawić pytanie: dlaczego?

Przeciętny człowiek uważa, że pieniądze występują niemal wyłącznie w  formie 
banknotów lub ciągu cyfr na depozytach bankowych. Nic bardziej mylnego, choć 
i  tego w Hongkongu nie brakuje. Elity gospodarcze kraju oraz innych państw świa-
ta, wykorzystując wspomniane udogodnienia prawne, od wielu lat lokują swój mają-
tek w formie funduszy, papierów wartościowych oraz innych aktywów finansowych 
właśnie w Hongkongu. Bogaci przedsiębiorcy i biznesmeni z Chin kontynentalnych – 
prawdopodobnie z  licznymi powiązaniami z  partią komunistyczną – obawiają się 
nie tylko perturbacji politycznych, ale przede wszystkim utraty swojego prywatne-
go majątku, gdyby miasto pogrążyło się w chaosie. Jak wskazuje Tianlei Huang z The 
Peterson Institute for International Economics, na Hongkońskiej Giełdzie (SEHK) no-
towanych jest blisko 250 przedsiębiorstw z  kapitałem pochodzącym z  Chin konty-
nentalnych oraz ponad 170 spółek będących pod wyłączną kontrolą państwa. Jak się 
okazuje, łączna kapitalizacja tych firm wyniosła w zeszłym roku niemalże 1,5 biliona 
dolarów amerykańskich (Huang, 2019). 

Tianlei Huang wskazuje również, że znaczna część kapitału ulokowanego w Hong-
kongu utrzymywana jest w postaci tzw. trusts. Jest to pewnego rodzaju umowa prawna 
zobowiązująca osobę (trustee) do zarządzania majątkiem trustu dla korzyści wszelkich 
innych osób wchodzących w skład omawianego trustu. Najczęściej do tej grupy należą 
członkowie rodziny trustee lub najbliżsi współpracownicy. Utworzenie trustu pozwa-
la na swobodne transfery udziałów oraz innych aktywów finansowych, nie zmieniając 
przy tym praw własności. Te charakterystyczne cechy sprawiają, że niezwykle trud-
no jest wyśledzić miejsce pochodzenia danego kapitału wchodzącego w skład trustów. 
To narzędzie okazuje się wyjątkowo przydatne w odpieraniu wzroku niepożądanych 
osób, instytucji podatkowych czy wierzycieli. Z  powyższym problemem łączy się 
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nieodzownie wyciek dokumentów, tzw. Panama Papers sprzed czterech lat. Pokazał 
on bowiem, że niektóre z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin z ChRL są 
w posiadaniu wielu spółek i przedsiębiorstw, które w większości znajdują się w Hong-
kongu. Dokumenty pochodzące z kancelarii prawnej Mossack Fonseca ujawniły ist-
nienie ponad 16000 fasadowych firm w Hongkongu zarządzonych przez wspominane 
rodziny. Jak więc można wnioskować, dalsza eskalacja konfliktu w  Hongkongu po-
śród elit gospodarczych nikomu nie jest na rękę.

Jak wspomniano na wstępie artykułu, trwająca od wielu lat strategia Xi polega-
jąca na eksporcie ideologii marksistowsko-leninowskiej również stanowi ważny ele-
ment przemawiający za analizowanym scenariuszem. Choć media nie przykładają do 
tego aspektu zbyt dużej wagi, w  Hongkongu znacząca część społeczeństwa nie jest 
przychylnie nastawiona do protestów. Oczywiście nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że każda osoba przeciwna demonstracjom utożsamia się z prowadzoną przez 
ChRL polityką narodowościową (na potrzeby artykułu jednakże takie uogólnienie zo-
stało przyjęte). Jak pokazują dane zebrane przez agencję Reuters, około 30% Hong-
kończyków nie popiera demonstracji. Pomimo że zwolenników jest niemal dwa razy 
więcej (59%), nie oznacza to, że antypatyczne nastroje można zignorować (Pomfret 
i Jim, 2019). Obóz propekiński (alt. prochiński) bowiem już od lat 80. ubiegłego wieku 
stanowił przeciwwagę dla rosnącego w liczby obozu prodemokratycznego. Zwolenni-
cy władz centralnych wraz z elitami gospodarczymi kraju od dekad realizują pośred-
nio czy też bezpośrednio polecenia Pekinu za pośrednictwem tzw. Wspólnego Frontu 
(Mattis, 2019, s. 03–05). Pomimo realizowania szerokiego spektrum zadań głównym 
zadaniem Frontu jest kontrola Legislatury Hongkongu (LegCo) – quasi-parlamentu 
złożonego z 70 członków odpowiedzialnych za interpretowanie i kreację prawa. 

Od momentu inkorporacji Hongkongu wybory do parlamentu wygrywały każdo-
razowo ugrupowania prodemokratyczne i należące do tzw. antyestablishmentu. Co 
jednak ciekawe, kandydaci, którzy zostali wybrani przez Hongkończyków w drodze 
wyborów powszechnych, nie mogą objąć w Legislaturze więcej niż 40 miejsc. Pozo-
stałe 30 stanowisk zarezerwowane jest dla kandydatów reprezentujących różne śro-
dowiska przemysłowe i biznesowe (np. jedno stanowisko należy do osoby związanej 
z systemem ubezpieczeń, kolejne z sektorem bankowym itd.) (Martin, 2019, s. 01–02). 
Jak widać, wielu polityków zasiadających w  LegCo posiada bezpośrednie powiąza-
nia z największymi i najbardziej dochodowymi korporacjami w Hongkongu. Reali-
zując szeroko pojęte interesy, korporacjom tym z  oczywistych względów zależy na 
przychylnym traktowaniu przez władze ChRL. Z tego właśnie powodu niemal poło-
wa Legislatury zdominowana jest przez partie prochińskie. Ostatnie wybory do rad 
dzielnicowych pokazały jednakże że wkrótce może się to zmienić. Należy jednak pa-
miętać o  tym, że osłabianie wpływu obozu prochińskiego na prawodawstwo Hong-
kongu jest procesem niezwykle powolnym – tym bardziej że artykuły 45 i 46 Ustawy 
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Zasadniczej2 dotyczące wyboru szefa administracji wskazują jednoznacznie, że miesz-
kańcy Hongkongu nie mają prawie żadnego wpływu na to, kto obejmie funkcję szefa 
rządu. Jak się więc okazuje, przed demonstrantami stoi niezwykle trudne, czasochłon-
ne i niemal niemożliwe do wykonania zadanie. Czego potrzebuje Pekin, aby nie do-
puścić do realizacji tej wizji? Wyłącznie czasu i dostatecznej ilości kapitału – dwóch 
rzeczy, których w przeciwieństwie do protestujących Hongkończyków ChRL ma pod 
dostatkiem.

Z przeprowadzonej dotychczas refleksji nasuwają się więc konkretne wnioski. Po 
pierwsze, Xi Jinping doskonale zdaje sobie sprawę, że demonstracje prędzej czy póź-
niej stracą swój impet i w ostateczności ucichną. Drugim aspektem jest odzew społecz-
ności międzynarodowej, która – jak można domniemywać – negatywnie odniosłaby 
się do pacyfikacji demonstrantów, skutkując prawdopodobnie nałożeniem sankcji go-
spodarczych bądź też embargiem. Trzecim aspektem powstrzymującym rękę Peki-
nu przed zduszeniem rewolucji jest, jak się okazuje, sama elita Pekinu. Dla bogatych 
i wpływowych przedsiębiorców z Chin kontynentalnych Hongkong, odgrywając rolę 

„kury znoszącej złote jaja”, stał się zbyt cennym ośrodkiem, aby w dalszym stopniu na-
ruszać jego nadszarpniętą już sytuację polityczno-ekonomiczną. Na szczególną uwagę 
zasługuje również czwarty, ostatni, choć prawdopodobnie najważniejszy element. Jest 
nim pewność Xi Jinpinga – niezachwiana nawet przez obecne wydarzenia pewność 
uścisku nad obywatelami Hongkongu, jego prawodawcami i rządzącymi.

Podsumowując, można stwierdzić, że obecne protesty, mimo że coraz bardziej roz-
drażniają władze w Pekinie i destabilizują wizję przywódcy Chin, nie zostaną spacy-
fikowane. Prawdopodobne jest również, że nie zostaną podjęte żadne inne radykalne 
środki niż te, które zostały już przedsięwzięte. Niewykluczone, że władze lokalne na 
czele z  szefową administracji Carrie Lam – której program zakłada bliższą integra-
cję Hongkongu z Chińską Republiką Ludową – w dalszym ciągu będą za pomocą gu-
mowych kul, pałek i gazu pieprzowego podejmować kroki mające na celu stłumienie 
niepokojów (Ramzy, 2017). Ze strony Pekinu jednak demonstranci, nie stanowiąc 
bezpośredniego zagrożenia dla racji stanu Chin i wizji Xi, otrzymają prawdopodob-
nie jedynie czas i garść szorstkich spojrzeń. 

Scenariusz II – Interwencja militarna

Podczas XIX zjazdu Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping zapewnił, że „Każda 
aktywność separatystyczna spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców 
Chin. Nigdy nie pozwolimy żadnej osobie, organizacji czy partii politycznej oddzielić 

2  Mowa tutaj o Ustawie Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludo-
wej Hongkong z dnia 1 lipca 1997 roku. Przyp. aut.
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jakiegokolwiek skrawka chińskiego terytorium od Chin!”3. Choć słowa Xi zostały 
skierowane bezpośrednio do zbuntowanej prowincji, czyli Tajwanu, z całą pewnością 
chiński przywódca miał również na myśli Hongkończyków. Xi Jinping stanowczo od-
cina się jednak od wszelkiego rodzaju komentarzy dotyczących ewentualnego użycia 
siły wobec protestujących mieszkańców. W tym kontekście warto przytoczyć niedaw-
ną wypowiedź, w której to I Sekretarz KPCh niezwykle opanowanym i niespiesznym 
głosem życzył Hongkończykom wszystkiego, co najlepsze w  nadchodzącym roku 
oraz harmonijnego zażegnania sporu (Huifeng, 2019). W tej wstrzemięźliwości nie 
można jednak doszukiwać się oznak słabości, a wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze rozważania, Pekin jest przekonany, że pomimo rosnących niepokojów 
społecznych w dalszym ciągu utrzymuje kontrolę nad sytuacją. Co jednak, jeśli scena-
riusz polegający na przeczekaniu okaże się niewystarczający? Czy obecne insurekcje, 
które jak wiemy, stanowią realne zagrożenie dla konsekwentnie realizowanej polity-
ki stworzenia jednolitych terytorialnie, politycznie, ale również mentalnie Chin, prze-
kształcą się w problem tak krytyczny, że do jego zażegnania zostanie zaangażowana 
chińska armia?

Zanim zostaną podjęte próby znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania, nale-
żałoby najpierw określić, na jakiej podstawie prawnej chiński rząd mógłby w omawia-
nym scenariuszu dokonać interwencji militarnej (na potrzeby niniejszego artykułu 
nielegalna interwencja została wykluczona z analizy). Rozdział 2 Ustawy Zasadniczej 
jasno reguluje wszelkie aspekty związane z  bezpieczeństwem i  obroną terytorialną 
Hongkongu. Szczególne znaczenie ma tutaj art. 14 mówiący, że „Obrona Specjalne-
go Regionu Administracyjnego Hongkong będzie należeć do obowiązków Centralne-
go Rządu Chińskiej Republiki Ludowej. Na władzy lokalnej Hongkongu z kolei będzie 
spoczywać odpowiedzialność za utrzymanie porządku publicznego w regionie. Siły 
wojskowe Centralnego Rządu Ludowego stacjonujące w Specjalnym Regionie Admi-
nistracyjnym Hongkong w celach obronnych nie będą posiadać prawa ingerowania 
w sprawy wewnętrzne regionu. Rząd Hongkongu może, w razie zaistnienia takiej po-
trzeby, zwrócić się do władz centralnych, aby te za pośrednictwem garnizonu pomo-
gły w utrzymaniu porządku publicznego oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej. 
Oprócz przestrzegania prawa narodowego członkowie garnizonu: będą przestrzegać 
przepisów Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, a  wszelkie wydat-
ki związane z funkcjonowaniem garnizonu będą ponoszone wyłącznie przez władze 
centralne” (Ustawa ChRL, 1997).

Jak widać, Ustawa Zasadnicza dość klarownie określa możliwości władz central-
nych. Użycie sił zbrojnych może zostać zatem usprawiedliwione jedynie w obronie 
Hongkongu przed atakiem państw trzecich oraz – po otrzymaniu uprzednio zgody od 
władz lokalnych – utrzymania porządku publicznego i wystąpieniu klęski żywiołowej. 

3  Fragment pochodzi z wypowiedzi Xi Jinping podczas przemowy na XIX Kongresie Partii Komunistycz-
nej z dnia 18 października 2017 r. Przyp. aut.
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W tym kontekście wydaje się konieczne, aby wskazać, że w Hongkongu od 1997 r., 
czyli momentu scalenia z Chinami kontynentalnymi, nieprzerwanie działa ulokowany 
nieopodal centrum miasta mały i niepozorny garnizon Chińskiej Armii Ludowo-Wy-
zwoleńczej (ChALW). To właśnie ten obiekt wraz ze stacjonującymi tam żołnierzami 
w liczbie 10000–12000 (Torode, Pomfret i Lague, 2019), mimo uporczywych starań 
polegających na nierzucaniu się w oczy Hongkończykom, jak tylko jest to możliwe, 
budzi najwięcej kontrowersji. Co intrygujące, chińscy żołnierze już dwukrotnie „in-
terweniowali” w Hongkongu. W obu przypadkach jednak żaden z członków ChALW 
nie został wyposażony w broń, a w szczotki, łopaty, worki i wiaderka. 

Dwa lata temu przez Azję przetoczył się supertajfun Mangkhut, pozostawiając po 
sobie zniszczone budynki, powalone drzewa i zerwane nawierzchnie ulic. Ku zdziwie-
niu mieszkańców do pomocy w sprzątaniu po huraganie z garnizonu zostało oddele-
gowanych blisko 400 żołnierzy. Przez niemal cały dzień, w pełnym umundurowaniu, 
usuwali powalone drzewa, gałęzie i gruz. Jak podaje dziennik „South China Morning 
Post” (SCMP), dla wielu Hongkończyków był to pierwszy raz, kiedy mogli obserwo-
wać chińskich żołnierzy z innej perspektywy aniżeli zza garnizonowego muru. Zdu-
mienie mieszkańców nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że był to pierwszy 
taki przypadek w historii miasta. W tym kontekście warto postawić pytanie, jak chiń-
ski rząd argumentował swoją decyzję – ponieważ o pomoc ChALW w sprzątaniu nikt 
nie prosił. Pekin oświadczył, że „interwencja” była wyłącznie dobrowolną akcją, nie-
ingerującą w sprawy wewnętrzne miasta, skutkiem czego niewymagającą zgody władz 
lokalnych. Pomimo sporej konsternacji wśród mieszkańców i polityków – żadna ze 
stron nie podniosła sprzeciwu wobec uzbrojonych w piły i łopaty, sprzątających chiń-
skich żołnierzy (Xinqi i Lum, 2018).

Druga „interwencja” jednakże została przeprowadzona w  zupełnie innej atmos-
ferze – w listopadzie ubiegłego roku, podczas gwałtownych protestów oraz słynnego 
oblężenia kampusu politechniki w Hongkongu. Podobnie jednak jak rok wcześniej, 
żołnierze po raz kolejny zostali wyposażeni jedynie w sprzęt czyszczący, grabie oraz 
taczki. Jak opisuje redakcja SCMP, ponad 400 żołnierzy w letnich wojskowych strojach 
przez kilka godzin sprzątało ulice Hongkongu z pozostawionych przez demonstran-
tów kamieni, drutów kolczastych i cegieł uniemożliwiających swobodne poruszanie 
się ulicami w pobliżu garnizonu. W przeciwieństwie do poprzedniej akcji ta spotka-
ła się ze znacznie większą krytyką – zwłaszcza ze strony demokratów (opozycji obec-
nego rządu), którzy domagali się wyjaśnień od władz centralnych. Pekin skorzystał 
z identycznego schematu jak wcześniej, tłumacząc, że są to spontaniczne, dobrowolne 
i niewchodzące w skład żadnej misji wojskowej działania członków garnizonu – nie-
naruszające tym samym zapisów Ustawy Zasadniczej (Ting et al., 2019).

Nie dziwi oczywiście fakt, że widok chińskich żołnierzy na ulicach miasta pod-
czas tak napiętej sytuacji politycznej wywołał mieszane uczucia wśród mieszkańców. 
Tym bardziej że spekulacje na temat użycia przez Pekin wojska w  celu pacyfikacji 
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demonstrantów trwają w  Hongkongu tak długo jak same protesty. Hongkończy-
cy nie są jednak jedynymi, którzy obawiają się interwencji militarnej. W oddalonym 
o  13000 km Waszyngtonie specjalna komisja U.S. – China Economic and Security 
Review Commission (USCC) zajmująca się monitorowaniem działań ChRL oraz ich 
konsekwencji dla polityki bezpieczeństwa USA zarekomendowała, że w  razie uży-
cia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do pacyfikacji protestów Kongres powinien na-
tychmiast zawiesić przywileje handlowe, jakie obowiązują między Hongkongiem 
i  Stanami Zjednoczonymi (Brunnstrom, 2019). Niespełna trzy miesiące temu, tj.  
28 listopada 2018 roku Donald Trump podpisał dwie ustawy; Hong Kong Human Ri-
ghts and Democracy Act oraz Protect Hong Kong Act. Pierwsza z  nich zobowiązała 
Departament Stanu do wspomnianego zawieszenia przywilejów handlowych w razie 
ingerencji militarnej, druga z kolei, podobnie jak uczyniło to uprzednio Foreign Of-
fice, wprowadziła embargo na dostawy sprzętu dla oddziałów prewencyjnych (gumo-
wych kul, tarcz itp.) (Delaney i Churchill, 2019). Oba akty prawne stały się więc nie 
tylko wyraźnym znakiem poparcia dla prodemokratycznych demonstrantów, ale rów-
nież znakiem dla Xi Jinpinga, że dalsza eskalacja konfliktu w Hongkongu może okazać 
się dla Chin bardzo kosztowna. Czy jednak enklawie grozi interwencja z kontynentu? 
Tak i nie. Z jednej strony, mając na uwadze wcześniejsze rozważania, zaognienie sy-
tuacji w Hongkongu stałoby się wysoce nieopłacalne – a wprowadzenie czołgów jest 
tego doskonałą gwarancją. Z  drugiej jednak Ustawa Zasadnicza zezwalająca rządo-
wi „(…) w razie zaistnienia takiej potrzeby zwrócić się do władz centralnych, aby te 
za pośrednictwem garnizonu pomogły w  utrzymaniu porządku publicznego” stwa-
rza sposobność dla szefowej administracji Hongkongu Carrie Lam – która, jak warto 
przypomnieć, realizuje cele narzucone przez Pekin – do skorzystania z owego zapi-
su. Porządek publiczny w Hongkongu przestał bowiem obowiązywać już dawno temu.

Wymienione refleksje domagają się uzupełnienia o jeszcze jeden kluczowy aspekt. 
Jak wskazano, Chińska Republika Ludowa nie może ingerować w sprawy wewnętrzne 
miasta. Może natomiast, a wręcz jest do tego zobowiązana, bronić regionu przed in-
gerencją ze strony państw trzecich. Pomimo że do tej pory nie ukazały się żadne do-
wody na potwierdzenie tej tezy, chiński rząd za pośrednictwem kontrolowanych przez 
siebie mass mediów oskarżył Stany Zjednoczone o zainicjowanie protestów. Jak wska-
zuje analiza dokonana przez Bena Wescota, w chińskiej telewizji oraz gazetach moż-
na było odnaleźć następujące opinie: „Pomiędzy liderami demonstracji a zachodnimi 
rządami dochodziło do niespotykanej ilości kontaktów” czy: „Tajemnicą poliszynela 
jest fakt, że siły sprzeciwiające się ustawie ekstradycyjnej sponsorowane są przez Sta-
ny Zjednoczone” (Westcott, 2019). Narracja tego typu mogłyby pozostać wyłącznie 
w sferze tabloidowych spekulacji, gdyby nie fakt, że Minister Spraw Zagranicznych 
ChRL Hua Chunying również owe domysły podziela. W ubiegłym roku stwierdził, że: 

„Widzieliśmy Amerykanów biorących udział w agresywnych protestach w Hongkon-
gu. Niekiedy widzieliśmy również powiewające flagi USA. Wszyscy zadajemy sobie to 
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samo pytanie: jaką rolę USA odegrała w ówczesnych protestach? Amerykanie winni 
są nam wyjaśnienia. Chiny (...) nigdy nie zezwolą obcym siłom ingerować w sprawy 
wewnętrzne regionu ani też nie zezwolimy na zadzieranie z Hongkongiem. Radzimy 
Stanom natychmiastowe zaprzestanie zabawy w tej niebezpiecznej grze” (O’Connor, 
2019).

Załóżmy jednak, że Xi Jinping traci cierpliwość i decyduje się wykorzystać chińską 
armię do pacyfikacji demonstrujących. Nie ma co ukrywać, Hongkończycy pozbawie-
ni własnej armii, bez dostępu do broni palnej, ze służbami porządkowymi kontrolo-
wanymi przez Carre Lam nie mieliby absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek obronę. 
Operacja wojskowa na szeroką skalę zakończyłaby się z pewnością tak szybko, jak by 
się zaczęła. Niewątpliwie pozostawiłaby po sobie mnóstwo ofiar, podobnie jak to było 
30 lat temu na placu Niebiańskiego Spokoju. Biorąc pod uwagę totalitarny charakter 
rządów, dla Xi Jinpinga taki scenariusz nie jest jednak niczym awykonalnym. Z całą 
pewnością można również domniemywać, że plan inwazji na Hongkong został już 
dawno nakreślony i czeka jedynie na stosowny podpis przywódcy. 

W tym miejscu należałoby postawić pytanie: jakim kosztem zakończyłaby się owa 
ingerencja? Owszem, zadanie zostałoby wykonane – prodemokratyczne nastroje zli-
kwidowane, a chińskie wpływy ugruntowane jak nigdy dotąd. Po interwencji zbrojnej 
jednakże Hongkong nigdy nie byłby już taki sam. Z  momentem wkroczenia Chiń-
skiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do miasta zarówno Hongkończycy, jak i  reszta 
świata przekonaliby się, że prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą i doktry-
nę jednego kraju, dwóch systemów nie mają dla chińskiego rządu żadnego znaczenia. 
Jak można wnioskować, takie posunięcie stanowiłoby ogromny cios dla Chin, nie tyl-
ko ze względów gospodarczych (sankcje, embarga, załamanie finansowe w regionie), 
ale również politycznych (naruszenie umowy z Wielką Brytanią, ostracyzm na are-
nie międzynarodowej) – nawet gdyby interwencja była wolna od ofiar. Co ważne, po 
doświadczeniu tak traumatycznych wydarzeń w mieszkańcach regionu z pewnością 
wykształciłyby się ogromne pokłady frustracji i szeroko pojętego strachu. Mieszanka 
tych dwóch emocji prowadzi do złości, ta z kolei do gniewu, a gniew w ostateczności 
przeradza się w nienawiść. Poczucie olbrzymiej krzywdy i niesprawiedliwości mogło-
by więc jeszcze bardziej zradykalizować nastroje mieszkańców, doprowadzając w osta-
teczności do pogrążenia regionu w stan semipermanentnego chaosu, czy nawet, idąc 
dalej, w pole działań o charakterze partyzanckim. Z drugiej jednak strony strach wo-
bec Pekinu w połączeniu z  inwigilacją i masowymi represjami może okazać się tak 
wielki, że Hongkończycy zamilkliby jak inne chińskie miasta.

Analizując skutki interwencji militarnej, nie należy zapomnieć o kwestii Tajwanu 
(Republiki Chińskiej). Od wielu lat bowiem – poprzez rewolucję parasolkową w Hong-
kongu czy rewolucję słoneczników w Tajpej – oba „kraje” wysyłają jasne sygnały do 
komunistycznego rządu, że nie godzą się na postępującą chinizację życia polityczne-
go oraz gospodarczego (Kwan, 2016, s. 958). Od niemal 70 lat rząd w Tajpej, uznając 
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się za niepodległe państwo – pomimo tego, że podobnie jak w przypadku Hongkongu 
stanowi de iure integralną część ChRL – jest jedną z najważniejszych i najdelikatniej-
szych spraw dla niemal każdego przywódcy Chin. Aktualnie relacje między Pekinem 
a Tajpej są poprawne, a partia komunistyczna toleruje, na tę chwilę, status quo Tajwa-
nu. Niewykluczone jednak, że potencjalna ingerencja w Hongkongu doprowadziłaby 
do zachwiania lub nawet zburzenia tej relacji. Chińskie władze niewątpliwie mogły-
by wówczas pożegnać się z pokojową unifikacją wyspy na najbliższe kilka – kilkana-
ście lat. 

Pozostając w  strefie polityki wewnętrznej i  bezpieczeństwa, również dla Makau 
(drugiego regionu specjalnego w ChRL), wydarzenia z Hongkongu okazałyby się osta-
teczną przestrogą. Pomimo bycia istnym wzorem funkcjonowania doktryny jednego 
kraju, dwóch systemów, jak to dumnie i wielokrotnie podkreślał Xi Jinping, trudno 
stwierdzić, czy wśród mieszkańców nie doszłoby do rozpowszechnienia nastrojów 
antychińskich bądź nawet separatystycznych. Wiadome jest jednak, że interwencja 
militarna w  Hongkongu z  całą pewnością odbiłaby się szerokim echem, zmienia-
jąc postrzeganie chińskich władz nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również 
w kraju. Dla Xi Jinpinga podporządkowanie Hongkongu, rozniecając przy tym pro-
blemy w innych regionach Chin, może okazać się wysiłkiem niewartym swojej ceny.

Konkluzje

Obecne niepokoje w Hongkongu nie są żadnym novum. Nie są ani pierwszym, ani 
zapewne ostatnim wyrazem sprzeciwu wobec rosnącego wpływu Chin w  regionie. 
Wielu uważa jednak, z czym również należy się zgodzić, że ta manifestacja jest inna – 
nie dlatego, że jest największą i najdłuższą walką, jaką Hongkończycy podjęli w swo-
jej historii, ale z powodu zaangażowanych w nią osób. Ramię w ramię z przeciętnymi 
obywatelami maszerują bowiem również politycy, lekarze oraz prawnicy. Jednakże to 
nie na nich powinna zostać skupiona uwaga, a na ludziach młodych, gdyż to właśnie 
na nich spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Hongkongu. Zarówno podczas re-
wolucji parasolkowej, jak i  tej trwającej obecnie to właśnie pokolenie osób urodzo-
nych po 1997 – czyli w nowej, chińskiej już rzeczywistości – zadecydowało na głośne 
powiedzenie NIE rozjuszonemu gigantowi za granicą. A zmuszenie Carrie Lam do 
wycofania ustawy ekstradycyjnej i triumf sił prodemokratycznych w wyborach lokal-
nych pokazało, że kontrolowane przez Pekin władze Hongkongu nie są tak nienaru-
szalne, jak mogłoby się wydawać. 

Zacieśniający się nad mieszkańcami uścisk Chin jest coraz bardziej widoczny  – 
a  dzięki wolnej prasie i  braku cenzury Hongkończycy doskonale zdają sobie spra-
wę, jak wygląda rzeczywistość pod jarzmem partii komunistycznej. Scenariusz bycia 
obserwowanym przez setki milionów kamer, pozbawionym dostępu do informacji, 
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swobód obywatelskich i narażonym na niewyobrażalne represje jest dla nich wizją nie 
do zaakceptowania. Mając również świadomość tego, jak władze w Pekinie rozwiąza-
ły problem Tybetańczyków czy Ujgurów, mieszkańcy są przekonani, że czas na dzia-
łanie jest właśnie teraz, nie kiedy będzie już na to za późno. Jako że do zaplanowanej 
na 2047 r. unifikacji z Chinami zostały niemal trzy dekady, Hongkończycy nadal mają 
głos i wiarę, że poprzez demonstracje uda się uchronić obecny styl życia oraz własną 
kulturę przed komunistycznym reżimem.

W ten głos jednakże Pekin nie ma zamiaru się wsłuchać. Insurekcje w regionie sta-
nowią bowiem bezpośrednie zagrożenie dla rozwijanej systematycznie od 2013 r. kon-
cepcji Xi Jinpinga. Zdaniem przywódcy w zjednoczonych, dumnych i suwerennych 
Chinach nie ma miejsca na tak skrajną odmienność. Nie można zaprzeczyć: obecna 
sytuacja w Hongkongu jest istnym koszmarem dla Xi – polityka, który oparł swoją 
prezydenturę na przywróceniu godności i co najważniejsze, siły Chińskiej Republice 
Ludowej. Jak inaczej niż koszmarem można bowiem nazwać sytuację, w której oby-
watele od niemal roku rzucają koktajlami Mołotowa w policję, a w formie sprzeciwu 
ostatecznego popełniają samobójstwa? Gdzie uniwersytety uprzednio kształcące inte-
ligencję regionu stały się polem do toczenia brutalnych walk z oddziałami prewencji? 
A tysiące hongkońskich prawników po raz kolejny zostaje zmuszonych do opuszcze-
nia własnych kancelarii, aby w milczeniu maszerować przeciwko bezlitosnej przemo-
cy policji i niesprawiedliwości?

Jak wiemy, genezy tych nastrojów należy szukać w otwartej aprobacie autorytary-
zmu ze strony komunistycznego rządu. Bezprecedensowe represje, System Zaufania 
Społecznego, kult jednostki, brak swobód obywatelskich – to tylko niektóre elemen-
ty, którymi posługuje się Xi Jinping w celu zachowania kontroli nad społeczeństwem, 
a co za tym idzie – władzy. Nic dziwnego więc, że znaczna część mieszkańców spoglą-
da w przyszłość z przerażeniem. Dla Hongkończyków nie ma bowiem żadnych kla-
rownych dróg ucieczki, żadnego sposobu, który pozwoliłby uwolnić się od chińskiego 
uścisku.

Z dotychczasowych rozważań nad scenariuszami, które mogłyby zostać zrealizo-
wane przez Xi wobec strajkujących, można wnioskować, że nie tylko przed miesz-
kańcami regionu nie zarysowały się żadne konkretne drogi. Dla Xi ani jedna forma 
pacyfikacji protestów nie wydaje się atrakcyjna. Należy przypuszczać, że w dobie glo-
balizacji, zawiłych powiązań gospodarczych i kosztów, jakie pociągnęłaby za sobą inge-
rencja militarna, Xi nie podejmie żadnych radykalnych działań. Zdając sobie również 
sprawę, że przed ChRL rysują się dużo większe wyzwania niż rewolucja w tracącym na 
znaczeniu siedmiomilionowym mieście, Pekin z pewnością pozwoli Hongkończykom 
na kontynuację protestów, wiedząc, że każda rewolucja, obojętnie jak brutalna i długa, 
w którymś momencie skończyć się musi.

 Obserwując rozwój wydarzeń w  Hongkongu, szczególnie w  ostatnim cza-
sie,z całą pewnością można odczuć pewną dozę nadziei. Jednakże strach i poczucie 
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beznadziejności w dalszym ciągu nie przestaje towarzyszyć. To dlatego, że znalezienie 
pokojowego rozwiązania wymagałoby od Xi Jinpinga wykazania zrozumienia, uko-
rzenia się, tolerancji – rzeczy kompletnie mu obcych.
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Abstrakt

Pokonywanie przeszkód wodnych w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przepraw stałych jest 
bardzo trudnym zadaniem. Zadanie to jest szczególnie ważne w warunkach geograficznych Pol-
ski, gdzie co kilka kilometrów mamy do czynienia z przeszkodą wodną mogącą zakłócić realizację 
zadań transportu i przemieszczania się wojsk. Transport wojskowy jest ważnym elementem dzia-
łań bojowych. Pomaga osiągnąć cele wyznaczone przez dowódcę prowadzącego operację. Polityka 
modernizacji technicznej pododdziałów przeprawowych jednostek inżynieryjnych powinna zmie-
rzać do poprawy zdolności przeprawowych. Autor pragnie zwrócić uwagę na problemy z zakresu 
zdolności przeprawowych wojsk inżynieryjnych i  ich wpływ na realizację zadań transportu i ru-
chu wojsk.

Słowa kluczowe: obronność, wojska inżynieryjne, zdolności przeprawowe, transport

Wprowadzenie

Konieczność permanentnego doskonalenia systemu transportu wojsk związana 
jest ze zmianami, jakie zachodzą w zarówno w charakterze, jak i sposobie prowadze-
nia działań bojowych. W następstwie intensywnego postępu technicznego do wypo-
sażenia sił zbrojnych wprowadzane są nowoczesne rodzaje uzbrojenia oraz sprzętu 
bojowego. Nowe generacje czołgów, wozów bojowych, środków artyleryjskich, śmi-
głowców i samolotów znacznie zwiększają możliwości prowadzenia działań zbrojnych 
na dużych terytoriach. Stwarza to ogromne wyzwanie w zakresie organizacji transpor-
tu oraz ruchu wojsk. Organizacja zabezpieczenia transportu wojsk we współczesnych 
działaniach militarnych i pozamilitarnych jest coraz bardziej skomplikowana. Wynika 
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to zarówno z szybkiego tempa zmian w wyposażeniu wojsk, dużej manewrowości wal-
czących pododdziałów, jak i wydłużenia strefy ogniowego oddziaływania. Dynamika 
zmian zachodzących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa generuje nowe 
wyzwania oraz zagrożenia dla Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Zwiększanie pasów i rejo-
nów odpowiedzialności związku taktycznego lub oddziału, a także manewrowy cha-
rakter ich działań, wpływają na wzrost znaczenia wsparcia inżynieryjnego (Wysocki, 
2014). Konsekwencją takiej sytuacji są zmiany wprowadzane w  SZ RP. Profesjona-
lizacja, restrukturyzacja, a  także modernizacja techniczna objęła wszystkie rodzaje 
wojsk i służb. Zmieniająca się w ostatnich latach sytuacja polityczno-militarna zarów-
no w najbliższym otoczeniu Polski, jak i na świecie, geopolityczne położenie naszego 
kraju oraz przynależność do struktur Unii Europejskiej (UE) i Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego (NATO) stawiają przed naszym krajem oraz jego siłami zbrojnymi poważne 
wyzwanie, jakim jest przemieszczanie wojsk na duże odległości. Problem ten dotyczy 
przemieszczania na terytorium Polski i poza granice naszego kraju. „Siły Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej (SZ RP) stanowią kluczowy element systemu obronnego nasze-
go kraju. Miejsce oraz rola SZ RP w procesie budowy bezpieczeństwa Polski wynikają 
zarówno z potrzeb bezpieczeństwa i obrony narodowej, jak również ze zobowiązań 
sojuszniczych oraz uczestnictwa w działaniach na rzecz międzynarodowego pokoju 
i stabilności”. Konstytucyjnym zadaniem SZ RP jest „ochrona niepodległości państwa 
i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności 
jego granic” (Konstytucja RP, 1997, art. 26). Połączenie wyzwań oraz zadań konstytu-
cyjnych generuje potrzebę osiągania wysokich zdolności w zakresie mobilności wojsk. 
Dzięki tym zdolnościom będą one miały możliwość w najkrótszym czasie skutecznie 
przemieścić się do rejonu zagrożeń i sprawnie reagować na zaistniałe sytuacje kryzy-
sowe. Sojusznicze zobowiązanie do udzielenia pomocy każdemu z państw członkow-
skich NATO w sytuacji kryzysowej (Traktat Północnoatlantycki, 1949, art. 5) wymaga 
stałej gotowości do przemieszczenia znacznej ilości ludzi, sprzętu bojowego oraz środ-
ków bojowych i materiałowego zabezpieczenia. Wojsko musi posiadać zdolność do 
mobilności strategicznej1. Zadania związane z  planowaniem oraz przygotowaniem 
przemieszczenia wojsk na dużą odległość (w tym poza granice kraju) i funkcjonowa-
niem całego systemu transportowego w rejonie prowadzonych działań jest ogromnym 
wyzwaniem dla dowództw, sztabów oraz żołnierzy bezpośrednio wykonujących zada-
nia transportowe. Sprawność i skuteczność działania SZ RP zależna jest zarówno od 
sprawności dowodzenia, wyposażenia technicznego oraz wyszkolenia pododdziałów 
bojowych, jak i sprawności logistyki wojskowej w obszarze transportu i ruchu wojsk. 
W wojskowości pojęcie „logistyka” pojawia się już w 1837 roku w opublikowanym 
przez barona de Jomini dziele pt. Zarys sztuki wojennej (Jomini, 1966). 

1  Mobilność strategiczna – zdolność do szybkiego i  efektywnego przemieszczenia wojsk i  związanego 
z nimi wsparcia logistycznego na długich dystansach. Przemieszczenie to może się odbywać pomiędzy te-
atrami, regionami lub poza obszar odpowiedzialności NATO (Sztab Generalny Wojska Polskiego, 2015, s. 18).
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W szóstym rozdziale zatytułowanym O logistyce, czyli sztuce wprowadzania w ruch 
oddziałów przypisuje się temu pojęciu znaczenie na równi ze strategią i taktyką. Zwra-
ca się w nim szczególną uwagę na zabezpieczenie działań kwatermistrzowskich oraz 
zaopatrzeniowych wojsk w broń i amunicję, a także środki transportu do dostarcze-
nia ludzi i  sprzętu na linię frontu (Kordel i Kuriata, 2018, s. 16). Znaczenie logisty-
ki w działaniach zbrojnych zauważane było także w czasach wcześniejszych. Wysoka 
ranga nadana jest logistyce przez cesarza bizantyjskiego Leontosa VI. W dziele pt. Su-
maryczne wyłożenie sztuki wojennej napisanym na początku X wieku n.e. cesarz ten 
wyróżnia trzecią naukę wojenną – logistykę, obok strategii i taktyki (Kordel i Kuriata, 
2018, s. 16). Z kolei T. Wojciechowski w swym dziele Marketing i logistyka na rynku 
środków produkcji uważa, że „stosowanie logistycznego podejścia, związanego z prze-
mieszczaniem i gromadzeniem żywności, środków produkcji oraz środków obrony 
lub agresji ma bardzo długą tradycję. Bez takiego podejścia Rzym nie podbiłby świata, 
nie wybudowano by piramid egipskich, nie zorganizowano by wypraw odkrywczych 
i podbojów w XV–XVII wieku” (Kordel i Kuriata, 2018, s. 16). O znaczeniu transportu 
i ruchu wojsk w działaniach wojennych może świadczyć wykorzystanie transportu ko-
lejowego do przemieszczenia oddziałów wojsk w czasie I wojny światowej. Wobec wa-
runków prowadzonej wojny pozycyjnej wymagającej zaangażowania ogromnej ilości 
środków walki, zwłaszcza amunicji, wielka rola przypadła transportowi wojskowemu. 
Spowodowało to szybki rozwój transportu samochodowego oraz większe zaangażo-
wanie w działaniach bojowych manewrów przy wykorzystaniu transportu kolejowego. 
Stratedzy zauważyli ogromne znaczenie transportu kolejowego i samochodowego do 
przerzutu zgrupowań operacyjnych oraz dowozu zaopatrzenia.

Naukowcy na wiele sposobów definiują logistykę wojskową. Jedna z definicji szcze-
gółowych mówi, że „logistyka wojskowa jest dziedziną wiedzy o:

• zasilaniu wojsk w materiały i urządzenia;
• eksploatacji techniki wojskowej;
• zakwaterowaniu i budownictwie wojskowym;
• transporcie ładunków i żołnierzy;
• opiece medycznej żołnierzy;
• wykorzystaniu infrastruktury i  gospodarki państwa oraz kierowaniu 

(dowodzeniu oraz zarządzaniu) pododdziałami i  oddziałami logistycznymi, 
w zakresie racjonalnego oraz kompleksowego zabezpieczenia, wykonania zadań 
taktycznych, operacyjnych i  strategicznych wojsk, przy istniejących zasobach, 
ograniczeniach oraz zakłóceniach, w  zadanych warunkach i  czasie” (Kordel 
i Kuriata, 2018, s. 17).

Na problematykę transportu i ruchu wojsk należy patrzeć w ujęciu systemowym. 
Termin „system” pochodzi od greckiego słowa systema – oznaczającego zestawienie, 
całość złożoną z części. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku wyrazów obcych (Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy [PIW], 1967) oznacza ono: „porządek uwarunkowany 
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planowanym układem części lub członów jakiejś całości”, a także „zbiór jednostek two-
rzących całość organizacyjną” (PIW, 1967, s. 641). System transportu i ruchu wojsk 
jest bardzo ważnym ogniwem logistyki wojskowej. Stanowi łańcuch wielu bardzo zło-
żonych czynności planistyczno-organizacyjnych oraz wykonawczych. Jego głównym 
zadaniem jest przemieszczanie sił i środków walki z jednego lub kilku rejonów ześrod-
kowania do jednego lub kilku przyszłych rejonów działań przy wykorzystaniu posia-
danych sił oraz środków transportowych. Do realizacji zadań transportu i ruchu wojsk 
wykorzystuje się istniejącą sieć drogową, kolejową oraz lotniczą, posiadany tabor po-
jazdów, a także profesjonalną kadrę operacyjną, zarządzającą i wykonawczą. Wojskowy 
system transportowy stanowi ciąg elementów, takich jak: środki transportu, infra-
struktura transportowa, profesjonalna kadra, określone procedury działania umoż-
liwiające realizację przemieszczania żołnierzy i  sprzętu z  rejonu nadania do rejonu 
przeznaczenia. Utrzymanie sprawnego i efektywnego systemu transportu wojskowe-
go, który zapewni realizację potrzeb współczesnych SZ RP związanych z mobilnością, 
jest zadaniem priorytetowym. Jednym z  zasadniczych rodzajów transportu wojsko-
wego na terytorium naszego kraju jest transport drogowy przy wykorzystaniu ist-
niejącej infrastruktury drogowo-mostowej. W  sytuacjach kryzysowych związanych 
z uszkodzeniem infrastruktury drogowo-mostowej zadanie zabezpieczenia ciągłości 
ruchu wojsk spoczywa na pododdziałach wojsk inżynieryjnych. Aby nasze Siły Zbroj-
ne mogły podołać zadaniom obronnym państwa i  zobowiązaniom sojuszniczym  
oraz mogły działać sprawnie i adekwatnie do zaistniałych zagrożeń, powinny posia-
dać oraz stale rozwijać swoje zdolności. Wojska inżynieryjne codziennie współdziałają 
z pododdziałami logistycznymi. Prowadzą rozbudowę inżynieryjną terenu do urzą-
dzania elementów zabezpieczenia logistycznego, organizują punkty wydobywania 
i oczyszczania wody, zabezpieczają przeprawy oraz utrzymują drogi dla pododdziałów 
logistycznych. W kontekście zapewnienia ciągłości transportu i ruchu wojsk kluczowe 
znaczenie mają zdolności przeprawowe wojsk inżynieryjnych. W aspekcie położenia 
geograficznego oraz geopolitycznego naszego kraju, a także ilości przeszkód wodnych 
na terytorium Polski, o jakości realizacji zadań przez pododdziały inżynieryjne będzie 
decydować posiadany przez nie sprzęt przeprawowy. Z problemem niedoinwestowa-
nia i braku modernizacji technicznej pododdziałów przeprawowych nasze wojsko bo-
ryka się od kilku dekad. Przestarzały sprzęt inżynieryjny do budowy tymczasowych 
przepraw mostowych i  desantowych oraz pośpiesznej odbudowy zniszczonej infra-
struktury drogowej nie gwarantuje wysokiej jakości wykonywanych zadań w zakresie 
utrzymania dróg i  przepraw. Mimo postępującej dekapitalizacji parku pontonowe-
go oraz pojazdów amfibijnych przez lata nie podjęto skutecznych działań w kierun-
ku eliminacji niskich zdolności przeprawowych. Podejmowane przez dwie dekady 
działania modernizacyjne pododdziałów przeprawowych nie przyniosły widocznej 
poprawy zdolności przeprawowych. Aktualnie znaczna część środków przeprawo-
wych będących na wyposażeniu pododdziałów inżynieryjnych nie spełnia wymogów 
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swych zadań. Ze względu na brak nowych środków resursy techniczne starzejącego się 
sprzętu są stale przedłużane. Powoduje to liczne obawy żołnierzy w zakresie jego sku-
teczności oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Będące na wyposażeniu wojsk inżynieryj-
nych środki przeprawowe okres świetności przeżywały w czasach członkostwa Polski 
w Układzie Warszawskim. Pierwszą nieudaną próbę pozyskania dla wojsk inżynieryj-
nych nowoczesnego sprzętu do urządzania i utrzymania przepraw mostowych oraz 
desantowych podjęto po wstąpieniu Polski do NATO. Planowano wówczas zakup serii 
pojazdów amfibijnych parku M-3. Pozyskanie tych środków przeprawowych uspraw-
niło by budowę mostów pontonowych przy jednoczesnym znacznym obniżeniu stanu 
liczbowego żołnierzy pododdziału przeprawowego. „W ramach zakupów priorytetem 
jest wyposażenie pododdziałów wojsk inżynieryjnych w samodzielny park mostowo-

-promowy M-3 oraz maszynę inżynieryjną MID. Oszczędności wynikające z wprowa-
dzenia parku M-3 zamiast parku pontonowego PP-64 to sześciokrotne zmniejszenie 
kosztów eksploatacji, trzykrotne kosztów osobowych, a przy tym wielokrotny wzrost 
zdolności bojowych” – wskazywał w artykule zamieszczonym w „Przeglądzie Wojsk 
Lądowych” płk dypl. Bogusław Bębenek (2003)2. W swych wypowiedziach specjaliści 
z Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych wskazywali, że decyzja o pilnej po-
trzebie zakupu wskazanego sprzętu przeprawowego wynikała bezpośrednio z potrze-
by osiągnięcia kompatybilności sprzętu będącego na wyposażeniu wojska polskiego 
ze sprzętem wojsk inżynieryjnych państw NATO. „Jeśli chodzi o sprzęt przeprawowy, 
nie jest możliwe zmniejszenie jego wymiarów. Dlatego dąży się jedynie do zmniejsze-
nia kosztów jego eksploatacji, a przy tym zwiększenia zdolności bojowych. Te właśnie 
czynniki zdecydowały o  zakupie dla wojsk sił wysokiej gotowości szybkiego samo-
bieżnego parku mostowo-promowego M-3. Może on manewrować na płytkich wo-
dach dzięki zastosowaniu nowej generacji odrzutowego napędu wodnego pump jet 
umieszczonego na rufie i dziobie głównego korpusu, który jest obracany o 360°. Ma 
także możliwość obrotu w  miejscu i  trawersowania” (Gawrych i  Kowalczyk, 2003). 
Niestety w sprzęt ten wojska inżynieryjne nie zostały wyposażone.

Po zaangażowaniu się Polski w misje stabilizacyjne w Iraku i w Afganistanie pro-
blematyka poprawy zdolności przeprawowych pododdziałów wojsk inżynieryjnych 
została odsunięta na dalszy plan. Ponownie do problemu tego powrócono po 2015 r. 
W Koncepcji Obronnej z 2017 r. zauważono potrzebę modernizacji sprzętu przepra-
wowego wojsk inżynieryjnych (Ministerstwo Obrony Narodowej [MON], 2017). Ce-
lem artykułu jest wskazanie problemu modernizacji pododdziałów przeprawowych 
wojsk inżynieryjnych w aspekcie zabezpieczenia realizacji zadań transportu i ruchu 
wojsk. 

2  Płk dypl. Bogusław Bębenek, szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych w  latach 2003–2007  
i 2008–2011, szef Inżynierii Wojskowej w latach 2011–2013 oraz szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspekto-
ratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2014 r. Przyp. aut.
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Charakterystyka geograficzna terenu Polski

Pokonywanie przeszkód zawsze stanowi wyzwanie dla maszerujących wojsk. Znisz-
czenie infrastruktury drogowo-mostowej zmusza maszerujące wojska do zatrzyma-
nia, zaangażowania znacznych sił i środków do odbudowy zniszczonych elementów 
infrastruktury bądź szukania objazdów, co znacznie opóźnia przemarsz wojsk. Od 
zdolności przeprawowych uzależnione jest tempo dowozu zaopatrzenia dla walczą-
cych pododdziałów oraz ewakuacja rannych z pola walki. Na rolę przeszkód wodnych 
w prowadzeniu działań bojowych zwrócił uwagę generał Carl von Clausewitz w swym 
dziele zatytułowanym O wojnie. Autor wskazuje rzeki jako jedno ze szczególnych śro-
dowisk pola walki, które mają kluczowy wpływ na prowadzenie działań bojowych. 
Historia wojen i konfliktów zbrojnych oraz wnioski z ich przebiegu wskazują, że prze-
szkody wodne są elementami terenowymi wpływającymi w dużym stopniu na wynik 
działań. Z jednej strony w istotny sposób ograniczają ruch wojsk, z drugiej – stwarza-
ją doskonałe warunki do zorganizowania trwałego systemu obrony. Ich znaczenie na 
polu walki jest równie ważne jak w przeszłości. Wynika to nie tylko z konieczności za-
angażowania wielu dodatkowych sił i środków niezbędnych do pokonania przeszkód 
wodnych, ale przede wszystkim z częstotliwości ich występowania na terenie Polski 
(Wysocki, 2018, str. 334). Polska jest krajem środka Europy, położonym w dorzeczu 
kilku rzek, z rozbudowaną infrastrukturą kanałów łączących rzeki i liczne jeziora oraz 
ze znaczną ilością terenów bagiennych. Takie uwarunkowania geograficzno-terenowe 
mają duży wpływ na realizację zadań transportu i ruchu wojsk na terytorium naszego 
kraju. „W Polsce wody zajmują 8265 km², co stanowi 2,6% powierzchni kraju, z tego 
3170 km² przypada na jeziora, zaś 5090 km² – na rzeki. Ich gęstość jest zróżnicowana” 
(Bujak i Wrzosek, 2002, s. 5). Do najpoważniejszych naturalnych przeszkód wodnych 
na terenie Polski zaliczamy rzeki: Wisła, Odra, Warta, Noteć, Bug, Narew i San. Po-
nadto poważnymi przeszkodami mogą być kanały o znaczeniu wojskowym, takie jak: 
kanał Wieprz – Krzna (długość 140 km), kanał Augustowski (długość 80 km), Elblą-
ski (długość 62,5 km), Gliwicki (długość 41,5 km).

Dokonując analizy mapy hydrograficznej terytorium naszego kraju, zauważymy, 
że przeszkody wodne o szerokości większej niż 10 m występują średnio co 6–7 km, 
spośród których ok. 70 % posiada szerokość w granicach 50 m. „Analiza przeszkód 
wodnych o szerokości nie mniejszej niż 10 m wykazała, że na obszarze naszego kraju 
występują przeszkody wodne: 

• do 20 m – stanowią 63,0% ogólnej liczby przeszkód,
• 20–50 m – 11,0%, 
• 50–100 m – 12,5%, 
• 100–150 m – 5,0%, 
• 150–300 m – 4,5%,
• powyżej 300 m – 4,0%” (Bujak i Wrzosek, 2002, s. 9).
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Zatem problematyka ewentualnej konieczności pokonywania tych przeszkód oraz 
zakłóceń, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia marszu, musi być uwzględnia-
na podczas planowania przemieszczenia wojsk.

Rzeczywistość przeprawowa wojsk inżynieryjnych

Siły Zbrojne RP od kilku dekad funkcjonują w stanie ciągłych zmian struktur or-
ganizacyjnych, dyslokacji czy systemu kierowania i dowodzenia. Zmiany te nie omi-
nęły również wojsk inżynieryjnych. Ta permanentna restrukturyzacja i reorganizacja 
polskich wojsk inżynieryjnych przyczyniła się w efekcie do osłabienia ich zdolności 
przeprawowych. Obniżenia stanu liczebnego naszej armii w  dużej mierze dokona-
no kosztem likwidacji jednostek komunikacyjnych, które składały się z pułków wojsk 
drogowo-mostowych, pułków wojsk kolejowo-mostowych oraz pododdziałów pon-
tonowo-mostowych i  pododdziałów desantowo-przeprawowych. Jednostki komu-
nikacji drogowej i  kolejowej były wyposażone w  składane mosty, wiadukty oraz 
estakady (zarówno dla ruchu kolejowego, jak i kołowego), a także maszyny i sprzęt 
inżynieryjny umożliwiający zabezpieczenie mobilności wojsk oraz szybkie odtwarza-
nie uszkodzonej infrastruktury drogowo-mostowej. Ograniczony stan sił i środków 
przeprawowych oraz stan techniczny sprzętu przeprawowo-mostowego w wojskach 
inżynieryjnych stawia pod znakiem zapytania możliwość utrzymania przez te woj-
ska zdolności do zabezpieczenia przepraw mostowych. Aktualnie w strukturze poko-
jowej wojsk inżynieryjnych wojsk lądowych zadania zabezpieczenia inżynieryjnego 
realizują dwa pułki saperów i pułk inżynieryjny. Realizacja zadań urządzania i utrzy-
mania przepraw na rzecz działań związków taktycznych stała się bardzo skompliko-
wana z powodu ograniczeń struktury organizacyjnej oraz wyposażenia technicznego 
(Kawka i Wysocki, 2011, s. 46, 61, 87). Nie lepiej wygląda sytuacja w Inspektoracie 
Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeden pułk inżynieryjny z rozproszonymi po całym kraju po-
doddziałami również posiada ograniczone możliwości urządzania i utrzymania prze-
praw tymczasowych. Pomimo że za utrzymanie przepraw stałych odpowiada minister 
ds. infrastruktury, wojsko powinno być zdolne do urządzania i utrzymania przepraw 
tymczasowych w przypadku zniszczenia przepraw stałych. 

Nie sposób maskować faktu, że pododdziały przeprawowe funkcjonujące 
w  składzie wojsk inżynieryjnych są wyposażone w  bardzo przestarzały i  wyeksplo-
atowany sprzęt przeprawowy. Wojska inżynieryjne nie posiadają na wyposażeniu no-
woczesnych mostów towarzyszących zapewniających możliwość urządzania przepraw  
na przeszkodach terenowych, których szerokość wynosi od 20 do 50 metrów. Będą-
ce na wyposażeniu mosty towarzyszące wymagają pilnej modernizacji, gdyż od nich 
zależą możliwości pokonywania przeszkód wodnych mające zdecydowany wpływ na 
tempo prowadzenia działań bojowych. Pokonywanie przeszkód wodnych realizowane 
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jest przez wojska w ramach forsowania bądź przeprawy. Forsowanie (Ministerstwo 
Obrony Narodowej, 2010, s. 5) to natarcie połączone z pokonaniem bronionej przez 
przeciwnika przeszkody wodnej. Z kolei przeprawa (MON, 2010, s. 6) jest zorgani-
zowanym przemieszczeniem wojsk przez trudny teren, zwykle przez naturalną lub 
sztuczną przeszkodę wodną.

Polskie pododdziały przeprawowe urządzają i utrzymują przeprawy mostowe oraz 
promowe z wyeksploatowanego parku pontonowego PP-64. Jest to polska konstruk-
cja, która weszła na wyposażenie pododdziałów pontonowych w latach 60. XX wie-
ku. Na owe czasy było to innowacyjne rozwiązanie inżynierskie. Dzięki niemu polskie 
wojska inżynieryjne uniezależniły się od konieczności zakupu radzieckiego sprzętu 
pontonowego przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności z ówczesnymi 
sojusznikami. Elementy parku pontonowego były produkowane w Polsce i przewożo-
ne na polskich pojazdach samochodowych typu STAR. W skład wyposażenia jednego 
kompletu parku pontonowego wchodzi 48 bloków pływających, 6 bloków brzegowych 
oraz 6 kompletów pomostów wjazdowych. Jeden komplet parku pozwalał na zbudo-
wanie mostu pontonowego pod obciążenie klasy MLC 40 (wstęga pojedyncza), kla-
sy MLC 80 (wstęga podwójna) oraz pod obciążenie klasy MLC 60 (wstęga mieszana). 
Alternatywnie z kompletu parku pontonowego można zbudować 6 promów pod ob-
ciążenie klasy MLC 40 lub 3 promy pod obciążenie MLC 80 bądź 2 promy o dużej 
powierzchni ładowania. Mobilność promów i członów mostowych zapewniają kutry 
holownicze KH-200 w ilości 6 sztuk. Największą niedoskonałością tej konstrukcji jest 
duży stan osobowy obsługi konieczny do montażu i obsługi w czasie utrzymania prze-
prawy. Wieloletnie znaczne wyeksploatowanie zestawów parków pontonowych spo-
wodowało podjęcie decyzji o  obniżeniu ich nośności o  50%3. Powodem tej decyzji 
stało się drastyczne ograniczenie zdolności przeprawowych pododdziałów pontono-
wych oraz utrata zdolności do urządzania i  utrzymania przepraw mostowych oraz 
promowych z parku PP-64 na rzecz pododdziałów wojsk pancernych.

Do urządzania przepraw przez przeszkody terenowe o szerokości do 19 metrów 
pododdziały wojsk inżynieryjnych wykorzystują posiadane na wyposażeniu mosty to-
warzyszące. Istnieją dwa rodzaje mostów towarzyszących będących na wyposażeniu 
wojsk inżynieryjnych. Pierwsze transportowane są na bazie pojazdów kołowych, zaś 
bazą transportową drugich jest pojazd gąsienicowy. Wśród mostów towarzyszących 
na podwoziu gąsienicowym będących obecnie na wyposażeniu pododdziałów inży-
nieryjnych znajdują się mosty typu: BLG-67, BIBER i  PMC-90. Najnowszym osią-
gnięciem polskiej myśli technicznej jest most MS-20 na podwoziu kołowym. W tym 
miejscu należy zauważyć, że most BLG-67 to przestarzała konstrukcja, która nie speł-
nia współczesnych wymagań i  środek ten sukcesywnie jest wycofywany ze służby 

3  Wypowiedź szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ w trakcie konferencji naukowej pt. Inżynieria 
wojskowa. Problemy i perspektywy zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wro-
cławiu w 2017 roku. Przyp. aut.
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w polskiej armii. Most MS-20 występuje na razie tylko w opcji na podwoziu kołowym, 
zaś opcja na podwoziu gąsienicowym jest na etapie prac rozwojowych. Planowane są 
dwie wersje mostu na podwoziu gąsienicowym: most szturmowy MG-20 oraz most 
wsparcia MS-40 zapewniający możliwość urządzania przepraw przez przeszkody te-
renowe o szerokości do 40 m. 

Tymczasowe przeprawy mostowe są urządzane przez pododdziały inżynieryj-
ne z  elementów konstrukcji mostów składanych bądź jako mosty niskowodne. Po-
doddziały mostowe są wyposażone w drogowy most składany (DMS-65). Został on 
wprowadzony do wojsk inżynieryjnych w latach 60. ubiegłego wieku. Mimo że jest to 
konstrukcja stalowa, umożliwia osiągnięcie bardzo dużego tempa urządzania prze-
praw tymczasowych. Jego modułowa i składana konstrukcja pozwala na wielokrotną 
budowę mostu tymczasowego z tych samych elementów. Konstrukcja ta wykorzysty-
wana jest w  cywilnym budownictwie drogowym. W  sytuacjach klęsk żywiołowych 
jest stosowana do odbudowy uszkodzonych bądź zniszczonych przepraw stałych. 
Umożliwia ona budowę mostów jednoprzęsłowych bądź wieloprzęsłowych. Wadą tej 
konstrukcji jest jej wiek oraz konieczność angażowania dużej ilości sił i środków do 
montażu elementów modułowych. Most DMS-65 jest także na wyposażeniu General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

Z kolei zdolności pododdziałów drogowo-mostowych, których zadaniem jest urzą-
dzanie przepraw tymczasowych w formie mostów niskowodnych, uzależnione są od 
stanu technicznego urządzeń kafarowych służących do budowy podpór. W tym ob-
szarze wojska inżynieryjne również są niedoinwestowane. Pododdziały są wyposażo-
ne w stare i awaryjne urządzenia kafarowe.

Do urządzania przepraw desantowych pododdziały przeprawowe wykorzystują 
pływające transportery gąsienicowe PTS-M. Pojazdy te weszły na wyposażenie wojsk 
inżynieryjnych w  latach 60. XX wieku. Były produkowane w  Związku Radzieckim. 
Mogą być użyte do przeprawiania ludzi oraz sprzętu podczas forsowania lub przepra-
wy. Od lat są niezastąpione w czasie realizacji zadań ratunkowych i ewakuacyjnych 
podczas występowania powodzi oraz sytuacji kryzysowych powodowanych anoma-
liami pogodowymi. Ze względu na ograniczone parametry techniczne oraz wprowa-
dzanie na wyposażenie pododdziałów wojska polskiego nowych rodzajów środków 
transportowych transportery te stają się coraz mniej przydatne w wojsku polskim. 

Przewartościowanie potencjałów bojowych oraz zmiany strukturalne sił zbrojnych 
mające miejsce po zakończeniu zimnej wojny wpływają także na sposób realizacji 
działań bojowych we współczesnych konfliktach. Z  liniowego typu działań charak-
terystycznego dla II wojny światowej i planów zimnowojennych w dzisiejszym świe-
cie działania zbrojne przyjmują charakter nielinearny. Powszechnie przyjmuje się, że 
w  każdych działaniach wojsk wystąpi potrzeba pokonywania przeszkód wodnych 
(Wawrzyniak, 2018, s. 325–326). Potencjał przeprawowy naszych wojsk inżynieryj-
nych jest dzisiaj rozproszony i bardzo ograniczony. W ramach reorganizacji struktur 
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organizacyjnych SZ RP znaczna część pododdziałów przeprawowych została zlikwi-
dowana. Szybko osiągnięto wskaźniki zmniejszające stan ilościowy ludzi i  sprzętu, 
a  jednocześnie znacznie obniżono zdolności przeprawowe. Należy liczyć się z  sytu-
acją, że przy tak niskim potencjale środków przeprawowych i ich ograniczonej dostęp-
ności (zarówno w Wojskach Lądowych, jak również w Inspektoracie Wsparcia SZ RP) 
może zaistnieć prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych zakłóceń w zakresie za-
bezpieczenia potrzeb przeprawowych oddziałów i pododdziałów działających na roz-
ległym tetrze działań. Należy zadać sobie pytania: 

1. Czy powinniśmy liczyć tylko na wzmocnienie potencjałem przeprawowym 
sojuszników czy posiadać własne zdolności? 

2. Czy możemy liczyć na sprawność działania GDDKiA w zakresie odtwarzania 
uszkodzonej infrastruktury mostowej? 

Zdaniem autora zachodzi potrzeba posiadania w SZ RP własnych inżynieryjnych 
środków przeprawowych, które zapewnią możliwość przekraczania przeszkód wod-
nych przez pojazdy bojowe oraz środki transportowe w  sytuacji uszkodzenia lub 
zniszczenia przepraw stałych.

Jaka przyszłość pododdziałów przeprawowych?

Zgodnie z  zapisami Koncepcji Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (MON, 2017) 
znacznie większą rolę niż w  ostatnich latach będą odgrywały wojska inżynieryjne 
i inne oddziały wsparcia. Zamierzamy położyć nacisk m.in. na kwestie maskowania 
operacyjnego, dotychczas niedoceniane w odpowiednim stopniu. Odbudowane zosta-
ną również zdolności do inżynieryjnego zabezpieczenia przepraw (MON, 2017, s. 46).

Specjaliści wojsk inżynieryjnych z  obszaru problematyki zdolności przeprawo-
wych tych wojsk mówią jednym głosem, dokonując oceny sprzętu pontonowego oraz 
desantowego, który jest na wyposażeniu pododdziałów. Ich zdaniem poziom dopusz-
czalnego ryzyka wykorzystania tego sprzętu stał się nieakceptowalny. Zarówno walory 
techniczne, jak i wiekowość tego sprzętu nie gwarantują bezpieczeństwa realizacji za-
dań przeprawowych. Plan modernizacji sprzętu przeprawowego wojsk inżynieryjnych 
musi uwzględniać pilne pozyskanie nowoczesnego sprzętu przeprawowego, kompa-
tybilnego ze sprzętem przeprawowym NATO. Należy się zastanowić i podjąć decyzję 
dotyczącą zakupu lub wdrożenia własnych rozwiązań technicznych. Takim rozwiąza-
niem mogłaby być finalizacja prac badawczo-rozwojowych, które są prowadzone przez 
polskich inżynierów w zakresie zbudowania konstrukcji nowoczesnego, kompozyto-
wego mostu pontonowego. „Mosty mobilne muszą spełniać szereg kryteriów dostoso-
wujących je zarówno do wymagań stawianych obiektom mostowym, jak i ładunkom 
przewożonym przez rozmaite środki transportu. Pożądanymi cechami są niska masa, 
wytrzymałość, prosta technologia montażu oraz kompatybilność z popularnymi, lecz 
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historycznymi systemami. Z tych powodów nowoczesny most pontonowy oparty jest 
konstrukcyjnie na maksymalnym wykorzystaniu materiałów kompozytowych, przyj-
mując formę tradycyjną, zgodną z polską przeprawą typu PP-64” (Kamyk i Śliwiński, 
2018, s. 66).

Należy się zastanowić, czy wojska inżynieryjne należy wyposażać w alternatywny 
środek przeprawowy w miejsce pływającego transportera PTS-M. Pojazd ten, w wyni-
ku modernizacji technicznej środków transportowych oraz nowych konstrukcji tych 
środków wchodzących na wyposażenie wojska, przestaje spełniać rolę środka przepra-
wowego dla tego sprzętu. Jednocześnie na skutek wieloletniej eksploatacji pojazd ten 
staje się środkiem coraz bardziej awaryjnym.

W zakresie zabezpieczenia transportu i ruchu wojsk ważną rolę odgrywają mosty 
towarzyszące. Dobrym kierunkiem rozwoju zdolności przeprawowych wojsk inżynie-
ryjnych jest wprowadzanie na wyposażenie wojsk inżynieryjnych mostów towarzyszą-
cych MS-20 na podwoziu kołowym. Jeżeli w najbliższej przyszłości na wyposażenie 
pododdziałów inżynieryjnych zostaną wprowadzone nowoczesne mosty towarzyszą-
ce, umożliwiające pokonywanie przeszkód terenowych o szerokości do 25 oraz 40 me-
trów, zdolności przeprawowe związane z pokonywaniem przeszkód wodnych ulegną 
znacznej poprawie.

Zakończenie 

Reasumując rozważania nad wpływem zdolności przeprawowych wojsk inży-
nieryjnych na planowanie oraz realizację zadań transportu i  ruchu wojsk, należy 
jednoznacznie stwierdzić, że priorytety polityki modernizacji pododdziałów przepra-
wowych oraz transportu i ruchu wojsk mają wspólną płaszczyznę, jaką jest zabezpie-
czenie operacji wojskowych. Transport wojskowy przyczynia się do realizacji celów 
wyznaczonych przez dowódcę operacji. Obniżony poziom zdolności przeprawowych 
może stać się przyczyną licznych zakłóceń w realizacji zadań transportu i ruchu wojsk. 
Wieloletnie doświadczenie zdobyte w zakresie zabezpieczenia transportowego wojsk 
własnych i sojuszniczych na terytorium kraju powinny być myślą przewodnią do re-
alizacji programów rozwojowych wojsk inżynieryjnych. Należy również planować 
oraz realizować w trakcie ćwiczeń epizody związane z urządzaniem i utrzymaniem 
przepraw tymczasowych przez przeszkody wodne oraz terenowe dla potrzeb prze-
grupowujących się kolumn wojskowych. Zdobyte w ten sposób doświadczenia będą 
owocować w codziennej działalności szkoleniowej, a także realizacji zadań w dziedzi-
nie przemieszczania wojsk, sprzętu i środków materiałowych. Błędy popełnione przy 
ocenie środowiska bezpieczeństwa naszego kraju oraz zakładane priorytety moder-
nizacyjne skutkowały niewłaściwymi rekomendacjami w zakresie modernizacji tech-
nicznej wojsk inżynieryjnych. Należy dążyć do szybkiego opracowania optymalnego, 
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nowoczesnego i  kompatybilnego ze strukturami funkcjonującymi w  NATO mode-
lu polskich pododdziałów przeprawowych. Proces ten powinien być zsynchronizo-
wany z programem tworzenia nowego modelu Sił Zbrojnych RP. Tylko nowoczesne 
pododdziały przeprawowe są w stanie zapewnić ciągłość realizacji zadań transportu 
i ruchu wojsk. Analizując sytuację sprzętową w pododdziałach przeprawowych, moż-
na stwierdzić, że jego modernizacja powinna być priorytetowym celem działania kie-
rownictwa SZ RP. Utrzymanie wysokiego poziomu zdolności przeprawowych wojsk 
inżynieryjnych jest ważnym elementem bezpieczeństwa państwa oraz minimalizuje 
ryzyko zagrożenia ciągłości transportu i ruchu wojsk. Współczesne pododdziały prze-
prawowe muszą być zdolne do wsparcia procesu transportu oraz ruchu wojsk w wa-
runkach zagrożeń hybrydowych w zróżnicowanym środowisku bezpieczeństwa. 
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Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie działań poznawczych zmierzających do rozwiązania problemu ba-
dawczego zawartego w pytaniu: Jakie wyzwania dla sił zbrojnych generują wojny przyszłości? Ana-
lizie poddano przeszłe konflikty zbrojne – ukazując transformację wojen, wpływ modernizacji 
rosyjskich sił zbrojnych na modyfikację i organizację systemu obronnego państwa. Rozważaniom 
poddano również zmiany w siłach zbrojnych wymuszające potencjalny scenariusz nowej wojny 
oraz wyzwania dla Sił Zbrojnych związane ze zmianami w sztuce wojennej. Spośród teoretycznych 
metod badawczych autor wykorzystał analizę i  syntezę oraz analogię, natomiast z  metod empi-
rycznych użyto metody obserwacji pośredniej i wywiadu. Treści artykułu zostały oparte na opi-
niach uzyskanych od oficerów – specjalistów przebywających na studiach oraz uczestniczących 
w konferencjach organizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Dokonując porównania operacji 
obronnych i zaczepnych z minionych oraz współczesnych wojen, wskazano na zespół zależności 
wynikający z zasad sztuki wojennej. Ponadto zwrócono uwagę na odmienność w sposobie wyko-
rzystania potencjału bojowego. Wskazano również na konieczność rozbudowy systemu rozpozna-
nia strategicznego, budowy systemu antydostępowego i zapewnienia środków odstraszania oraz 
wyeksponowano wybrane aspekty bezpieczeństwa wojsk. W artykule wskazano na konieczność 
rozbudowy systemu rozpoznania strategicznego, budowy systemu antydostępowego i zapewnienia 
środków odstraszania, a także wyeksponowano wybrane aspekty bezpieczeństwa wojsk.

Słowa kluczowe: Siły Zbrojne, wojna hybrydowa, sztuka wojenna

Przewidywanie przyszłości i określanie wyzwań to niełatwe zadanie. Trudność po-
lega na tym, że zasadniczo jako uczestnicy mamy ograniczony wpływ na środowisko, 
które nas otacza. A więc istnieje pewne ryzyko, że czynniki wpływające na aktualną 
lub perspektywiczną sytuację zachowają się inaczej niż do tej pory. Z tego powodu na-
wet jeden z czynników może diametralnie zmienić bieg wydarzeń, niezależnie od tego, 
jak zachowają się pozostałe. W tym kontekście można posłużyć się przykładem tech-
nologii informacyjnej, której dynamiczny rozwój wymusza zmiany strukturalne oraz 
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organizacyjne w systemie dowodzenia i kierowania. To z kolei wymusza odmienne od 
dotychczasowego przygotowanie personelu, rozbudowę infrastruktury, zmianę pro-
cedur działania. 

Powszechnie znana jest teza, że sposób, w jaki ludzie wojowali, był uwarunkowany 
tym, jak pracowali i z jakich korzystali narzędzi. Stąd w epoce agrarnej przedmiotem 
wojny był zabór ziemi oraz zbiorów, pozyskiwanie niewolników do pracy i handel. Na-
stępnie w epoce przemysłowej wojny toczyły się o zasoby naturalne, dostęp do rynków 
zbytu oraz szlaki handlowe. Natomiast w epoce informacyjnej przedmiotem sporu 
stają się zasoby informacyjne, wiedza, umiejętności personelu. Zatem na przestrzeni 
wieków zmieniały się i sposoby prowadzenia walki, i narzędzia walki, niezmienny po-
został tylko zysk.

Na podstawie tak przeprowadzonego wywodu można wnosić, że wojny przyszłości 
będą inicjowane narzędziami wykorzystywanymi w przyszłości, a zatem w większości 
w cyberprzestrzeni. Stąd wynika kolejny wniosek, że ich faktyczna domena pomimo 
wymiaru niematerialnego (cyberprzestrzeń) będzie realizowana w  wymiarze fizycz-
nym. Zatem skutki operacji w cyberprzestrzeni będą miały swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości.

Powyższa sytuacja problemowa stanowiła podstawę do podjęcia działań poznaw-
czych w odniesieniu do wyzwań, jakie czekają siły zbrojne. Celem podejmowanych 
działań poznawczych było rozwiązanie problemu badawczego zawartego w pytaniu: 
Jakie wyzwania dla sił zbrojnych generują wojny przyszłości?

W związku z  tak określonym problemem badawczym konieczne było uzyskanie 
odpowiedzi na następujące problemy szczegółowe:

1) Jakie cechy minionych wojen determinują charakter przyszłych konfliktów 
zbrojnych?

2) Jak zmiany w  siłach zbrojnych potencjalnego przeciwnika wpływają na 
modyfikację koncepcji przyszłej walki zbrojnej?

3) Jakie zmiany w siłach zbrojnych wymusza potencjalny scenariusz nowej wojny?
4) Jakie są wyzwania dla sił zbrojnych?

Wśród teoretycznych metod badawczych dominowały analiza i synteza oraz ana-
logia, natomiast z metod empirycznych wykorzystano metodę obserwacji pośredniej 
i wywiadu. Treści artykułu zostały oparte na opiniach uzyskanych od oficerów – spe-
cjalistów przebywających na studiach oraz uczestniczących w konferencjach organi-
zowanych w Akademii Sztuki Wojennej.

Wojny przeszłości impulsem dla wojen przyszłości

Wiele razy podejmowano próby nakreślenia obrazu przeszłej wojny i  sposobu 
wykorzystania sił zbrojnych. Jan G. Bloch w  książce Przyszła wojna pod względem 
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technicznym, ekonomicznym i politycznym poświęcił szereg rozważań kwestii bezce-
lowości wojny jako zdarzenia burzącego porządek świata i  zakłócającego istnienie 
państw oraz narodów. Autor dowodził, że trudności ekonomiczne, jakie powsta-
ną w czasie wojny, mogą być przyczyną wielu rewolucyjnych zmian, dlatego jedynie 
traktaty międzynarodowe mogą zapobiec militarnemu rozstrzyganiu sporów. Z tego 
względu J.G. Bloch pozostawał na stanowisku, że przyszła wojna, jeśli wybuchnie, bę-
dzie kresem europejskiej cywilizacji. Niestety pokojowe poglądy autora zweryfikowa-
ła pierwsza wojna światowa i rewolucja rosyjska.

W  polskiej literaturze w  1934 roku Władysław Sikorski zastanawiał się po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej nad kształtem przyszłych militarnych działań 
w książce Przyszła wojna. Stefan Mossor na łamach książki Sztuka wojenna w warun-
kach nowoczesnej wojny kreślił koncepcje użycia wojsk niemal w przededniu drugiej 
wojny światowej, bowiem publikacja ukazała się po raz pierwszy w  1938 roku. Na-
tomiast u  schyłku XX wieku autorzy książki Przyszła wojna – jaka? – Z. Ścibiorek 
i W. Kaczmarek zastanawiali się, jak będzie wyglądał konflikt zbrojny na początku no-
wego wieku. Wizje i koncepcje działań militarnych zostały wkrótce zweryfikowane 
przez operację na terenie byłej Jugosławii oraz wojnę w Zatoce Perskiej, a także ope-
rację w Afganistanie. W nurcie wizji przyszłych działań analizy minionych konfliktów 
prowadzili także S. Koziej (Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu 
XXI wieku) i B. Balcerowicz (Pokój i niepokój).

W związku ze zmianami w sztuce wojennej w nowym wieku pojawiały się także 
nowe opracowania naukowe i publikacje. Książka Wojny przyszłości. Doktryna, techni-
ka, operacje militarne (Wrzosek, 2018) zawiera obok aspektów historycznych kwestie 
nowego postrzegania przyszłych konfliktów zbrojnych. Nowe wojny w przekonaniu 
autora będą prowadzone z  wykorzystaniem nowych narzędzi i  instrumentów wal-
ki, w wymiarze informacyjnym, cybernetycznym oraz psychologicznym. Natomiast 
L. Freedman w  monografii Przyszła wojna (Freedman, 2019) prezentuje wizje nad-
chodzących wojen w odniesieniu do wyobrażeń z minionych epok i w konfrontacji 
z obecną wiedzą. Rozważania autora obejmują liczne zagadnienia, których efektem 
jest interesujące i  refleksyjne stwierdzenie – „nie powinniśmy ulegać fascynacji no-
wymi rodzajami działań i przestać myśleć o wojnie klasycznej” (Gray, 2005, s. 374). 
Na uwagę zasługuje także analiza natury konfliktów zbrojnych przeprowadzona przez 
znanego teoretyka sztuki wojennej Martina van Crevelda w publikacji More on war 
(Van Creveld, 2017). Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich publikacji, które 
dotyczyły projekcji przyszłych wojen. Przedstawiony wywód zmierza do wskazania 
pewnych analogii w  literaturze przedmiotu i  porównania procesu zmian zachodzą-
cych w sztuce wojennej, a jednocześnie uzasadnienia tezy, że określone elementy dzia-
łań zbrojnych, jak na przykład zasady sztuki wojennej, pozostają niezmienne.

W  celu zaprezentowania niezmienności określonych zasad w  sztuce wojen-
nej można się posłużyć wybranymi przykładami. W  latach 60. minionego wieku 
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w prognozowanym konflikcie NATO–Układ Warszawski (UW) zasadniczą linią obro-
ny dla państw zachodnich była linia Hamburg–Monachium. Szczególne znaczenie dla 
trwałości obrony miał przesmyk Fulda (pagórkowaty obszar między Bad Hersfeld 
a Fuldą na wschodnim skraju Hesji). Rejony obrony poszczególnych korpusów i dy-
wizji były precyzyjnie podzielone oraz wyznaczone, a cały obszar obrony planowano 
przygotować do działań militarnych poprzez szeroko wykorzystaną rozbudowę inży-
nieryjną punktów i rejonów oporu. Ponadto NATO zamierzało powstrzymać czołgi 
wroga, detonując na ich drodze miny atomowe i używając artylerii z pociskami jądro-
wymi.

Podobne rozwiązania zastosowano w końcu minionego wieku. Podczas pierwszej 
wojny w Zatoce Perskiej (1991) rejony rozmieszczenia irackich związków taktycznych 
były rozdzielone między walczące dywizji niemal analogicznie jak we wspomnianym 
okresie konfrontacji NATO i UW. Wyniki analizy zdjęć lotniczych z tamtego okresu 
wyraźnie pokazują pierwszy rzut, odwody i drugi rzut operacyjny sił rackich. Woj-
ska irackie zajmujące pozycje wzdłuż całej granicy saudyjsko-kuwejckiej były dobrze 
okopane i ufortyfikowane. Na granicy powstał silny pas obronny składający się z wy-
sokich na 4 metry nasypów oraz głębokich na 7 i  szerokich na 20 metrów rowów 
przeciwczołgowych, podwójnych zasieków z  drutu kolczastego. W  rowach ustawio-
no beczki z benzyną, które miały zostać podpalone w czasie ataku wojsk sprzymie-
rzonych. Cały system obronny miał stanowić trudną do przełamania zaporę dla sił 
lądowych koalicji. Do tego na granicy kuwejcko-saudyjskiej rozmieszczono co naj-
mniej 250 tysięcy min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Silny pas umocnień 
powstał również na części granicy saudyjsko-irackiej. W celu przygotowania działań 
militarnych przeprowadzono mobilizację wojsk i dokonano operacyjnego ich rozwi-
nięcia.

A zatem kilka wniosków z powyższego porównania. Po pierwsze, obserwując prze-
bieg współczesnych konfliktów zbrojnych i analizując charakter ćwiczeń z wojskami, 
można postawić tezę, że siły zbrojne nadal przygotowują się do pełnoskalowego kon-
fliktu zbrojnego opartego na konfrontacji dużych formacji bojowych, w tym pancer-
nych i zmechanizowanych.

Po drugie, pomimo utrzymywania małych, ale sprawnych armii zawodowych każ-
de państwo opiera swoje bezpieczeństwo militarne na systemie mobilizacji rezerw, 
przeprowadzając stosowne ćwiczenia i treningi sprawdzające. Rozwijanie operacyjne 
wojsk podobnie realizowano w czasach zimnej wojny oraz po jej zakończeniu. Scena-
riusz rozwijania operacyjnego w swoich założeniach nie uległ diametralnej zmianie.

Po trzecie, wielkie związki operacyjne, takie jak front czy armia, nie funkcjonu-
ją w czasie pokoju, ale to nie oznacza, że ich struktury zaginęły w planach strategicz-
nego użycia sił zbrojnych. Dowodem na to jest ugrupowanie operacyjne sił irackich 
w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej czy struktury armijne w  siłach zbrojnych Fe-
deracji Rosyjskiej. Zatem nadal wyzwaniem dla przyszłych sił zbrojnych pozostaje 
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realizacja zadań szkoleniowych, które umożliwiają mobilizacyjne rozwinięcie sił 
zbrojnych i odparcie strategicznego uderzenia.

Powracając do analizy porównawczej konfliktów zbrojnych, można stwierdzić, że 
obok obrony zasadniczym rodzajem działań zbrojnych są działania ofensywne. W tym 
obszarze także można dostrzec występujące analogie, które zaprezentuję na wybra-
nych przykładach. 

Przykład pierwszy – UW w minionym wieku planował szeroko zakrojoną operację 
zaczepną, w wyniku której po około miesiącu dynamicznych walk przy użyciu wojsk 
powietrznodesantowych i uderzeń jądrowych oraz wykorzystaniu operacyjnych grup 
manewrowych organizowanych na bazie pancernych związków taktycznych plano-
wano opanowanie obszaru zachodniej Europy. W  pierwszym rzucie strategicznej 
operacji zaczepnej planowano wykorzystanie 3 frontów, a  następnie spotęgowanie 
uderzenia siłami kolejnych 3 frontów. Plany strategiczne zakładały, że wojska w cią-
gu sześciu dni pokonają 510 kilometrów, a średnie tempo, w jakim będą się poruszać, 
wyniesie 85 kilometrów dziennie. Po miesiącu planowano opanowanie całej Europy 
aż po Półwysep Pirenejski. 

Przykład drugi – w 1991 roku, a więc w końcu XX wieku, przeprowadzono w Iraku 
operację zaczepną sił koalicyjnych w celu odbicia zajętego Kuwejtu, w której uczestni-
czyły 4 korpusy sił lądowych. Operację zaczepną rozpoczął XVIII korpus powietrzno-
desantowy osłaniający lewe skrzydło VII korpusu. Jego zadanie polegało na wykonaniu 
wyłomu w pozycjach irackich i wdarciu się na około 300 kilometrów w głąb Iraku, by 
opanować główne skrzyżowania dróg i nie dopuścić, aby do oddziałów rozmieszczo-
nych w Kuwejcie dotarły irackie posiłki. W toku prowadzonych w wysokim tempie 
działań zaczepnych VII korpus, odgrywając rolę „pancernej pieści”, w ciągu 90 godzin 
rozbił dwanaście irackich dywizji i zadał poważne straty dywizjom Gwardii Republi-
kańskiej. W efekcie natarcia sił korpusu całkowicie zniszczono dywizję „Tawakalna”, 
a dywizja „Medina” stała się niezdolna do walki, natomiast dywizja „Hammurabi” po-
niosła ciężkie straty i nie była w stanie kontynuować walki.

Wniosek – strukturalnie działania zaczepne nie zmieniły swego charakteru, ale 
zmienił się sposób realizacji zadań, bowiem modyfikacji uległy możliwości środków 
walki (operacje sieciocentryczne) oraz zdolności systemu dowodzenia. Nowe woj-
ny wymagają zatem odmiennego podejścia zarówno do kwestii organizacyjnej, jak 
i funkcjonalnej sił zbrojnych, ale zachowują dotychczasowe zasady sztuki wojennej.

Truizmem jest wskazanie, że misje zagraniczne przyspieszyły transformację zimno-
wojennego dziedzictwa wielu sił zbrojnych. Jednak warto podkreślić fakt, że dla wielu 
państw uczestniczących w ISAF misja ta była w istocie ich pierwszym doświadczeniem 
bojowym od dziesięcioleci. Zmieniła się skala zadań operacyjnych: od stabilizacji po 
zwalczanie rebelii, w tym celu siły zbrojne wielu członków NATO i państw partner-
skich musiały zmodyfikować swoje szkolenie i wyposażenie. W rezultacie NATO jest 
obecnie znacznie bardziej doświadczone bojowo w prowadzeniu złożonych operacji 
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z dala od rodzimych baz, niż było to przed 11 września 2001 roku, kiedy jedynie ćwi-
czono operacje militarne na obszarze Sojuszu. Co ciekawe, doświadczenie zdobyte 
w zakresie szkolenia lokalnych sił bezpieczeństwa może także okazać się atutem w in-
nych sytuacjach kryzysowych, jakich w przyszłości będzie prawdopodobnie doświad-
czać NATO. Jakie są zatem wnioski z przeprowadzonych rozważań?

Po pierwsze, siły zbrojne nie mogą być monolitem organizacyjnym, muszą być 
zdolne do transformacji swoich zdolności do poziomu grup zadaniowych, które 
sprawdzają się nie tylko w  czasie regularnej wojny, ale także w  konflikcie hybrydo-
wym i misji stabilizacyjnej. 

Po drugie, wskazany jest elastyczny proces szkolenia umożliwiający przygotowanie 
sił zbrojnych zarówno do klasycznej wojny, jak i działań poniżej progu wojny.

Po trzecie, operacja połączona, jak dowodzą doświadczenia – może być prowa-
dzona w działaniach taktycznych, bowiem lotnictwo i wojska specjalne coraz częściej 
są instrumentem niż komponentem sił zbrojnych. Doświadczenia z wojny w Iraku 
czy Afganistanie dowodzą, że w dyspozycji dowódcy taktycznego były siły powietrzne, 
a na jego korzyść zadania realizowały wojska specjalne.

Reasumując zatem – wojny przyszłości nie będą wyłącznie konsekwencją zmian 
technologicznych, jakie zachodzą we współczesnym świcie. Nie będą także efektem 
zmian w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowe wojny mogą wybuchać 
wszędzie tam, gdzie występuje spór, a  strony sporu dysponują środkami przemocy 
w postaci sił zbrojnych, formacji paramilitarnych czy jednostek samoobrony. System 
bezpieczeństwa międzynarodowego posiada dobrze rozpoznane i  scharakteryzowa-
ne punkty zapalne między państwami, ale również wewnątrz poszczególnych krajów. 
Napięte sytuacje społeczno-polityczne, tarcia religijne, rozbieżności natury narodo-
wościowej generują groźbę eksplozji nowej wojny. Zatem nowy konflikt zbrojny może 
nieć niewiele wspólnego z wyobrażeniami o początku wojny. Stąd nowe określenia 
w słowniku sztuki wojennej, jak: wojna pełzająca, działania poniżej progu wojny, ale 
także pojęcie konfliktu hybrydowego czy asymetrycznego. Kończąc zatem rozważania 
w tym zagadnieniu, można postawić tezę, że dopóki państwa będą utrzymywać armie, 
modernizować środki walki, analizować swoje geopolityczne położenie – dopóty bę-
dzie istnieć ryzyko zbrojnej konfrontacji, które pomimo szeregu nowych elementów 
będzie przypominało dawne regularne wojny.

Modyfikacja sił zbrojnych potencjalnego przeciwnika

Zupełnie innym punktem odniesienia do wyzwań dla sił zbrojnych w kontekście 
nowych konfliktów jest analiza porównawcza, a zatem poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie, jakie podejście do problemu wyzwań dla sił zbrojnych prezentują inne ar-
mie. W tym przypadku obszarem analizy była armia rosyjska postrzegana jako istotne 
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zagrożenie bezpieczeństwa militarnego w  otoczeniu naszego kraju. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz można sformułować szereg wniosków.

Po pierwsze, nie należy ulegać ułudzie propagandy roztaczanej przez Kreml, iż ro-
syjskie wojsko stało się nagle nowoczesne. W opinii wielu specjalistów sztuki wojen-
nej armia rosyjska ma nadal szereg problemów. Profesjonalnie przygotowani i dobrze 
wyposażeni żołnierze widoczni na Krymie podczas operacji militarnej w 2014 roku to 
elita rosyjskiego wojska, celowo dobrana tak, aby dobrze prezentować się przed kame-
rami. Z drugiej strony nie można jednak zaprzeczyć, że po zapaści wywołanej rozpa-
dem ZSRR udało się powstrzymać Federacji Rosyjskiej utratę zdolności operacyjnych. 
Rosyjskie wojsko powoli zaczyna nadrabiać zaległości zarówno w sferze uzbrojenia, 
wyszkolenia, jak i wyposażenia. Obecnie dostrzegalny jest trend dochodzenia armii 
rosyjskiej do standardów najlepszych armii świata. Dlatego ocenia się, że jeśli pro-
blemy gospodarcze nie spowodują ograniczenia finansowania wojska, rosyjskie siły 
zbrojne w następnej dekadzie ostatecznie zerwą z sowiecką przeszłością. 

Po drugie, z  doktryny wojennej FR wynika „zmniejszone prawdopodobieństwo 
wojny na wielką skalę przeciwko Rosji”, ale zarazem wskazuje się, że „na szeregu kie-
runków wojskowe niebezpieczeństwa dla FR się nasilają” (pkt 11, roz. II). To właśnie 
rozdział II doktryny wojennej wymienia „niebezpieczeństwa” i „zagrożenia” wojsko-
we dla Rosji. Punkt 10 stanowi, że „utrzymują się tendencje do siłowego rozwiązywa-
nia licznych regionalnych konfliktów, w tym też w regionach graniczących z Federacją 
Rosyjską”. W  opinii rosyjskich wojskowych istniejąca architektura (system) mię-
dzynarodowego bezpieczeństwa nie zapewnia równego bezpieczeństwa wszystkim 
państwom. Zatem niemal wprost zapisano, że Rosja nie godzi się z obecną sytuacją 
polityczno-militarną. 

Po trzecie, w rosyjskiej ocenie to globalna obecność militarna NATO sprawia, że 
siły zbrojne FR muszą być zdolne do odparcia ataku lub wyprzedzenia agresji militar-
nej.

Przedstawione trzy zasadnicze wnioski ogólne wymagają pewnego uzasadnienia. 
Zasadniczym problemem pozostaje kwestia – czy działania rosyjskie pozostają w sfe-
rze deklaratywnej czy mają przełożenie na sferę wykonawczą? Czy zatem rosyjski sys-
tem szkolenia spełnia pokładane w doktrynie założenia? Odpowiedź jest pozytywna, 
bowiem regularnie ćwiczą wszystkie okręgi wojskowe, a  każdy z  nich ma za zada-
nie wsparcie sąsiada. W ramach ćwiczeń doskonalone są procedury i przedsięwzięcia 
przygotowania oraz prowadzenia uderzeń rakietowo-lotniczych, w tym także wyko-
rzystanie broni jądrowej. Ponadto rozwijane są możliwości przerzutu operacyjnego 
na duże odległości, sprawdzany jest system mobilizacyjny. Rosja rozbudowuje także 
bazy wojskowe i przygotowuje obiekty szkoleniowe, a zatem zasadnicza część sił zbroj-
nych osiąga zdolność do klasycznej interwencji zbrojnej. Oczywiście przedstawione 
wnioski to nie tylko wyniki akademickich rozważań. Argumentem za zasadnością 
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przedstawionej oceny są wybrane przykłady, zdarzenia z praktyki działania rosyjskich 
sił zbrojnych. 

Przykład 1: 14 lutego 2018 r. jedenaście rosyjskich samolotów Su-24 w szyku bo-
jowym rozpoczęło symulowany atak na znaną jeszcze z czasów zimnej wojny instala-
cję wojskową NATO na północy Norwegii. Obiektem pozorowanego ataku był radar 
w  Vardo. To jeden z  kluczowych radarów Sojuszu służący do śledzenia ruchów ro-
syjskiego lotnictwa i rosyjskich wojsk rakietowych. Norweska Służba Wywiadowcza, 
czyli wywiad wojskowy, ujawniła scenariusz rosyjskiego ataku. Rosyjskie samoloty 
w szyku bojowym zbliżały się do granicy Norwegii, tuż przed granicą norweskiej prze-
strzeni powietrznej rozeszły się na różne kierunki, łamiąc szyk bojowy, jednak wcze-
śniej postawiły załogę radaru w stan gotowości bojowej. Cóż oznacza takie zdarzenie? 
Prawdopodobnie Rosjanie ćwiczą ataki powietrzne na wybrane obiekty infrastruktu-
ry NATO, szczególnie elementy systemu rozpoznania, bowiem to one są źródłem in-
formacji o sytuacji powietrznej. Do rozważenia pozostaje jeszcze jeden hipotetyczny 
problem – a co by się wydarzyło, gdyby zamiast samolotów na ekranie radaru pojawi-
ły się obiekty nie fizycznie, a ich elektroniczne awatary? A więc obiekty generowane 
przez samo oprogramowanie – jakie wówczas byłyby konsekwencje takiego działania? 
Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, ale zwracam uwagę na wzrastającą rolę cyber-
przestrzeni w potencjalnym konflikcie przyszłości.

Przykład 2: 10 kwietnia 2014 roku niszczyciel USS Donald Cook przypłynął na 
Morze Czarne w  ramach rutynowego patrolu wód międzynarodowych jako reak-
cja na zajęcie przez siły rosyjskie Krymu. W tej sytuacji Rosjanie wzmocnili kontrolę 
przestrzeni morskiej i powietrznej w basenie Morza Czarnego. W ramach takiej mi-
sji kontrolnej 12 kwietnia rosyjski bombowiec Su-24 przelatywał nad amerykańskim 
okrętem. Podczas fazy zbliżania się rosyjski samolot zneutralizował wszystkie radary 
niszczyciela, urządzenia kontrolne oraz jego systemy informacyjne. Innymi słowy, ten 
potężny i nowoczesny okręt NATO został wyłączony z działalności operacyjnej. Na-
stępnie rosyjski Su-24, choć nieuzbrojony, symulował atak rakietowy na amerykań-
ski okręt, który został dosłownie ogłuszony i oślepiony. Rosyjski Su-24 nie miał bomb 
i  rakiet, tylko gondolę zamontowaną pod kadłubem, która zawierała sprzęt elektro-
niczny zdolny do prowadzenia zakłócania systemów okrętowych. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że USS Donald Cook (DDG-75) jest niszczycielem z wyrzutnią rakiet 
czwartej generacji, którego podstawową bronią są rakiety samosterujące Tomahawk 
z zasięgiem 2,5 tys. km, mogące przenosić głowice nuklearne. W ramach rutynowej 
misji USS Donald Cook posiada 56 rakiet Tomahawk, a w konfiguracji ofensywnej 96. 
Niszczyciel USA jest wyposażony w system ostatniej generacji Aegis, który zapewnia 
łączność między systemami obrony przeciwrakietowej wszystkich okrętów, na jakich 
jest zainstalowany – w ten sposób tworzy się sieć, która gwarantuje wychwytywanie, 
ściganie i zniszczenie setek celów w tym samym czasie. USS Donald Cook jest rów-
nież wyposażony w cztery duże radary, których wydajność można porównać z mocą 
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wielu stacji radarowych. W  celach obronnych okręt posiada jeszcze 50 rakiet prze-
ciwlotniczych różnych typów. Tymczasem jeden rosyjski samolot był w stanie zakłó-
cić funkcjonowanie wszystkich systemów elektronicznych. Natychmiast po zdarzeniu 
USS Donald Cook obrał kurs do portu w Rumunii.

Oba wskazane przykłady dowodzą aktywności rosyjskiej i umiejętności działania 
operacyjnego w warunkach potencjalnego konfliktu. Ponadto oba przypadki stanowią 
demonstrację zarówno ofensywnych, jak i defensywnych zdolności sił zbrojnych Rosji.

Reasumując zatem powyższe treści, można stwierdzić, że wnioski wynikające z do-
tychczasowej analizy stanu funkcjonowania rosyjskich sił zbrojnych zostały właściwie 
zinterpretowane przez resort obrony i  stanowiły podstawę do podjęcia działań ko-
rygujących w naszych siłach zbrojnych. Po pierwsze, modernizacja i unowocześnie-
nie armii stało się priorytetem kierownictwa resortu obrony narodowej. Po drugie 
podejmowane są działania mające zniwelować dysproporcje w  organizacji systemu 
obronnego państwa. Można tu przytoczyć jako argument za słusznością prezentowa-
nej tezy organizację 18. dywizji czy powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Wreszcie –  
po trzecie, gotowość do odparcia ewentualnej rosyjskiej interwencji jest demonstro-
wana obecnością wielonarodowych batalionów i powołaniem dowództwa wielonaro-
dowej dywizji w Elblągu.

Scenariusz nowej wojny jako katalizator zmian

W odniesieniu do wizji nowych wojen powstaje zatem pytanie – co się już zmieniło 
i co jeszcze ulegnie zmianie w sposobie prowadzenia działań militarnych? 

Po pierwsze, do tej pory każdy scenariusz wojny zbudowany był na określo-
nych zasadach sztuki wojennej. Priorytet miało wywalczenie i utrzymanie przewagi 
w powietrzu, następnie budowano warunki do podjęcia działań lądowych, po czym 
następowała ofensywa sił lądowych. Dla przykładu w kampanii irackiej (1991 r.) pro-
wadzono operację „Pustynna tarcza”, a następnie „Pustynna burza” i „Pustynny miecz”, 
w międzyczasie realizowano także operację „Nagły grom” jako odrębną operację po-
wietrzną.

W  nowych konfliktach zbrojnych zakłada się, że warunkiem zwycięstwa będzie 
dominacja w  sferze informacyjnej, a  zatem redukcja potencjału informatycznego 
przeciwnika. Jeśli dotychczasowe konflikty zbrojne preferowały wykorzystanie walki 
radioelektronicznej do kreowania warunków działania militarnego, to prawdopodob-
nie już niedługo tę rolę przejmie cyberprzestrzeń.

Po drugie, w nowym wymiarze sztuki wojennej pojawiły się działania hybrydowe, 
a więc połączenie wymiaru militarnego, niemilitarnego z walką informacyjną, prze-
stępczością zorganizowaną, a nawet terroryzmem. Czy to oznacza, że siły zbrojne mu-
szą być gotowe do działań hybrydowych? Zapewne tak, ale zgodnie z operacyjnym 
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przeznaczeniem. Bowiem w obwodzie Ługańskim i Donieckim działają zespoły zada-
niowe, grupy bojowe, oddziały wydzielone oraz rajdowe. Nadal prowadzone są dzia-
łania obronne i  zaczepne, opóźnianie, luzowanie, walka w  okrążeniu, marsze oraz 
przewozy wojsk. Zmieniła się skala wykorzystania zwartych formacji bojowych, spo-
sób ich bojowego użycia, ale cel zasadniczy pozostał – zdobyć, opanować, utrzymać, 
zająć. 

Po trzecie, dynamiczny rozwój teleinformatyki sprawił, że do sił zbrojnych nawet 
wbrew oczekiwaniom decydentów wkracza koncepcja walki sieciocentrycznej opar-
ta na jednolitej sieci informacyjnej i trzech zasadniczych domenach działania – roz-
poznanie, dowodzenie, oddziaływanie (fizyczne oraz niefizyczne). Sieciocentryzm jak 
automatyzacja potrzebuje czasu, narzędzi i personelu. Zatem nie jest tak, że rozkazem 
lub kampanią informacyjną uda się implementować kosztowne rozwiązania. Podam 
przykład – Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN stanowi innowa-
cyjny, a nawet unikalny Zautomatyzowany System Zarządzania Walką obejmujący: 
moduły dowodzenia, wsparcia działań i łączności w siłach zbrojnych. Jest zatem du-
żym zbiorem wzajemnie spójnych (zunifikowanych) wyrobów informatycznych, na 
bazie których jak z klocków można np. budować zintegrowane systemy informacyjne. 
Rozwiązanie to zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Commu-
nications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Po czwarte, świadomość operacyjna generowana na podstawie wiedzy oraz umiejęt-
ności oficerów sztabowych i dowódców. Wzajemna kooperacja zdolności operacyjnych 
to wymóg przyszłego pola walki. Ale to tylko teoria. Pozostaje otwarte pytanie –  
czy w  praktyce pododdziały, które szkolą się indywidualnie, a  więc autonomicznie, 
będą umiały działać w „roju”, a zatem w ramach zespołu bojowego? Podzielę się reflek-
sją – mamy w systemie rozpoznania pojęcie ISTAR łączące w sobie różne źródła infor-
macji, mamy „fusion cell”, mamy „zintegrowane zespoły rozpoznania”, ale czy mamy 
wymagany poziom świadomości sytuacyjnej? 

Piąty element zmian to operacje w cybeprzestrzeni. Rosja utworzyła w ramach mi-
nisterstwa obrony nowe oddziały, których głównym zadaniem będą szeroko rozumia-
ne działania informacyjne. Mają one przede wszystkim przeciwdziałać zachodniej 
propagandzie oraz chronić systemy teleinformatyczne. Nowe oddziały mają się zaj-
mować ochroną interesów narodowych i wojną informacyjną. Ich zadaniem będzie 
również przeciwdziałanie wrogim cyberatakom. Do tej pory bowiem w Rosji za naj-
bardziej zaawansowane operacje w cyberprzestrzeni były odpowiedzialne raczej grupy 
hakerskie związane z FSB i GRU, a nie wojsko. Nawet w trakcie konfliktów zbrojnych 
w Gruzji i na Ukrainie to właśnie grupy APT 27 i APT 28 przeprowadzały cyberataki 
na strony administracji państwowej i infrastrukturę krytyczną.

W zasadzie nie budzi już wątpliwości teza, że dziś konfrontacja informacyjna wy-
suwa się na pierwszy plan, a zatem trwa wojna o umysły i o masową świadomość spo-
łeczną. Jak istotny jest to aspekt funkcjonowania każdego państwa, niech świadczy 
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fakt, że NATO zintensyfikowało prace nad problematyką komunikacji strategicz-
nej. Natomiast strona rosyjska – zgodnie z oceną specjalistów – w czasie strategicz-
nych manewrów „Kaukaz-2016” po raz pierwszy przećwiczyła „walkę informacyjną” 
z  umownym przeciwnikiem. W  ćwiczeniach brał udział główny zarząd operacyjny 
Sztabu Generalnego, ośrodki walki informacyjnej działające w okręgach wojskowych, 
wojska odpowiedzialne za operacje informacyjne, walkę radioelektroniczną, a także 
specjaliści ze służby ochrony tajemnicy państwowej. Zgromadzone doświadczenia 
posłużyły do wypracowania wniosków dotyczących prowadzenia skutecznych dzia-
łań informacyjnych.

Ostatni (szósty) istotny element zmian w nowej wojnie to, jak dowodzą wyniki ob-
serwacji, kwestia eliminacji z teatru działań wojennych celów i obiektów. Można przy-
puszczać, że w nowej wojnie obok cyberataków stałym elementem będą uderzenia 
rakietowe na selektywnie wybrane obiekty dowodzenia, infrastruktury energetycznej 
i przemysłowej. Dlatego zamiast dotychczasowej przewagi w powietrzu dominującą 
rolę odegra przewaga w cyberprzestrzeni: zamiast bomb lotniczych – kierowane ra-
kiety i samonaprowadzające się pociski. A zatem – w sztuce wojennej będzie domino-
wać precyzja uderzenia fizycznego i niefizycznego, która uzyska przewagę nad 
dotychczasową jakościowo-ilościową oceną potencjału sił zbrojnych.

Wyzwania dla sił zbrojnych

W  powszechnym rozumieniu „wyzwania” można postrzegać przez pryzmat za-
grożeń, można je postrzegać także przez pryzmat zmian technologicznych, można 
również rozpatrywać przez pryzmat kierunków zmian organizacyjno-strukturalnych. 
W moim przekonaniu czas zerwać z jednopłaszczyznowym postrzeganiem sił zbroj-
nych jako instrumentu polityki zagranicznej. Dlaczego? Dlatego, że obecnie od sił 
zbrojnych wymaga się realizacji zadań, których skala nie ogranicza się do znanych do 
tej pory funkcji.

W tej sytuacji powstaje pytanie: jak zatem połączyć konieczność utrzymania zdol-
ności do klasycznych konfliktów, a jednocześnie dysponować modułową organizacją 
gotową do wielowymiarowego działania w przyszłości, gdzie zautomatyzowane syste-
my będą podejmować decyzje operacyjne? Zagadnienie jest jeszcze bardziej złożone 
w sytuacji, gdy wydzielony kontyngent sił zadaniowych (polski kontyngent wojskowy) 
zostanie skierowany do archaicznej, a więc wcale nienowej wojny w Afryce czy w Azji, 
gdzie toczą się konflikty asymetryczne, hybrydowe. Otwarte zatem pozostaje pytanie: 
do jakich wojen należy przygotować komponenty sił zbrojnych?

Przeprowadzona analiza potencjalnych konfliktów zbrojnych wskazuje, że woj-
ny informacyjne to zmagania o wiedzę i zasoby informacyjne, ale czy na pewno siły 
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zbrojne będą odgrywały w nich decydującą rolę? Rozpatrując nowe wojny, można za-
tem wskazać pewne wątpliwości natury organizacyjnej.

Wojna w cyberprzestrzeni to, ogólnie rzecz ujmując, konflikt w sieciach kompute-
rowych, walka wirusów i programów, obrona przed zakłócaniem oraz ochrona syste-
mów informacyjnych. Cyberprzestrzeń to domena polityki bezpieczeństwa państwa 
i wybranych podmiotów publiczno-prywatnych. Z tego założenia wychodząc, można 
postawić wniosek, że jedynie militarny aspekt cyberprzestrzeni będzie domeną dzia-
łania sił zbrojnych. 

Wojna sieciocentryczna to bezpośredni aspekt konfliktu dotyczący sił zbrojnych, 
bowiem jej podmiotem będzie system dowodzenia wojskami oraz kierowania środka-
mi walki. Stąd zarówno płaszczyzna zdobywania informacji (rozpoznania), jak i płasz-
czyzna dowodzenia i kierowania oraz płaszczyzna środków oddziaływania (efektorów) 
to potencjalne obszary zmagań o zasoby informacyjne. 

Wreszcie wojna hybrydowa jest postrzegana jako suma działań o charakterze mili-
tarnym i niemilitarnym, w której siły zbrojne prowadzą operacje wojskowe przeciwko 
antagonistycznym strukturom przeciwnika.

Na koniec wojna psychologiczna, a więc próba przejęcia serc i umysłów potencja-
łu społecznego. Wydaje się na podstawie wyników obserwacji z przebiegu konfliktów 
w Iraku, w Afganistanie i w Syrii, że ta sfera działalności musi być oparta o siłę pań-
stwa jako bazy dla wychowania i  wykształcenia ludzi. Istota tego działania sprowa-
dza się do przygotowania odpornych na wrogie ideologie, dezinformację, obywateli 
świadomych własnych wartości, stabilnych moralnie i zdecydowanych walczyć o swo-
je przekonania. 

Mając na uwadze przedstawione powyżej uwarunkowania, do rozstrzygnięcia po-
zostaje kwestia przedsięwzięć koniecznych do realizacji opisanych wyzwań. Na podsta-
wie wyników uzyskanych w toku seminariów i dyskusji w gronie ekspertów z zakresu 
sztuki wojennej można wskazać trzy zasadnicze grupy przedsięwzięć warunkujących 
uzyskanie zdolności do sprostania nadchodzącym wyzwaniom.

Pierwsza grupa wyzwań to zagadnienia z obszaru rozpoznania strategicznego. Na-
leży tu wskazać fakt, że rozpoznanie strategiczne nie powinno być oparte jedynie na 
rozpoznaniu obrazowym, ale efektywnym wywiadzie, w tym wywiadzie opartym tak-
że na jawnych źródłach informacji i  rozpoznaniu specjalnym. Można zatem wnio-
skować, że elektroniczno-osobowy system rozpoznania strategicznego powinien 
zapewnić jednolity obraz sytuacji w rejonie zainteresowania. Nie chodzi tylko o iden-
tyfikację obiektów, jak to było do tej pory, ale o generowanie potencjalnych scenariuszy 
zagrożenia i metod przeciwdziałania. To, czego brakuje obecnie, to system wskaźni-
ków opisujących poszczególne zdarzenia, a zatem katalog sytuacji hipotetycznie gene-
rujących zagrożenia na poziomie strategicznym. 

Druga grupa wyzwań to przedsięwzięcia, których istotą jest przeciwdziałanie zdol-
nościom pozyskiwanym przez system antydostępowy, a  jednocześnie zbudowanie 
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własnego systemu, który umożliwi zwalczanie przeciwnika na podejściach, z dala od 
własnego terytorium, w tym także uzyskanie zdolności do rażenia obiektów mających 
decydujące znaczenie w  uzyskiwaniu przewagi strategicznej. Dlatego wydaje się ce-
lowe, aby Polska sfinalizowała wprowadzanie pocisków manewrujących. Niezbędne 
w tym zakresie wydaje się stworzenie zaawansowanego systemu rozpoznania obrazo-
wego i określenie współrzędnych potencjalnych celów, a także ustalenie kolejności ich 
zwalczania. Ponadto istotne jest szybkie zakończenie procesu pozyskania modułów 
ogniowych wieloprowadnicowych pocisków rakietowych oraz nowoczesnych modu-
łów ogniowych dla artylerii. 

Trzecia grupa wyzwań to przedsięwzięcia obejmujące zapewnienie i utrzymanie 
bezpieczeństwa wojsk. W tym aspekcie są oczywiście różne płaszczyzny. Pierwsza to 
kwestia bezpieczeństwa informacyjnego, druga to kwestia bezpieczeństwa indywi-
dualnego związanego między innymi z ewakuacją medyczną oraz ochroną i obroną 
bezpośrednią. Natomiast trzecia kwestia dotyczy bezpośredniej strefy walki i udzia-
łu żołnierza w  misjach bojowych. W  tym aspekcie stosuje się często w  dokumen-
tach doktrynalnych termin „bezpieczeństwo operacji” (Centrum Doktryn i Szkolenia 
Sił Zbrojnych [CDiS SZ], 2018, s. 14) rozumiane jako proces zapewniający niezbęd-
ny poziom ochrony dla przebiegu operacji wojskowych i ćwiczeń z udziałem wojsk, 
uniemożliwiający potencjalnemu przeciwnikowi pozyskanie wiedzy na temat składu, 
dyslokacji, możliwości i zamiaru działania sił własnych. Z jednej strony takie szero-
kie podejście do problemu umożliwia wielopoziomowe postrzeganie zjawiska. Jednak 
z drugiej zawiera dużą grupę elementów składowych, z których każdy wymaga osob-
nego podejścia do problemu. Tymczasem stała tendencja do redukcji stanów osobo-
wych sprawia, że coraz więcej zadań trafia do platform bojowych. Automaty odpalają 
środki ochrony i obrony bezpośredniej w pojazdach bojowych, strzegą poprzez sys-
tem czujników elektronicznych wybranych rejonów, zapewniają funkcjonowanie wie-
lu podsystemów. Z tego wynika, że bezpieczeństwo wojsk w niedalekiej przyszłości 
będzie w większym zakresie delegowane do sfery automatycznej. 

Podsumowanie

Oczywiście struktura poszczególnych zagadnień sprawia, że w  prezentowa-
nym rozwiązaniu problemu należało zastosować duży stopień ogólności, eksponu-
jąc jedynie najważniejsze elementy. Nie ulega wątpliwości, że podjęta problematyka 
jest bardzo złożona i może być postrzegana z różnych perspektyw. Dlatego nie spo-
sób przedstawić kompleksowego podejścia do wojen przyszłości i wygenerować na 
tej podstawie uogólnione wyzwania dla sił zbrojnych. Stąd w trakcie prowadzonych 
rozważań duży stopień uogólnienia, szereg założeń i tylko wybrane fakty jako argu-
menty za prezentowanymi tezami. Dokonując porównania operacji obronnych oraz 
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zaczepnych z minionych i współczesnych wojen, wskazałem na zespół zależności wy-
nikający z zasad sztuki wojennej. Ponadto zwróciłem uwagę na odmienność w sposo-
bie wykorzystania potencjału bojowego. 

W  odniesieniu do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykazałem poprzez proces 
szkolenia, że jest to armia, która przygotowuje się do klasycznego konfliktu zbrojnego. 
Dowodzi tego system ćwiczeń zgrywających oraz zapisy w doktrynie wojennej.

Nie podlega dyskusji teza, że siły zbrojne muszą realizować konstytucyjne zadania, 
w tym obronę suwerenności i zapewnienie integralności kraju. Dlatego wojska opera-
cyjne muszą być zdolne do odparcia agresji, ale także do odzyskania utraconego te-
rytorium. Dodatkowo wydzielone komponenty zadaniowe zgodnie z wymaganiami 
operacyjnymi powinny być przygotowane do realizacji zadań w operacjach kryzyso-
wych. W związku z  tym, myśląc o nowych wojnach w przyszłości, nie należy zapo-
minać o  wyzwaniach dnia dzisiejszego. Zatem na podstawie zgromadzonej wiedzy 
w  sferze wyzwań wskazałem na konieczność rozbudowy systemu rozpoznania stra-
tegicznego, budowy systemu antydostępowego i zapewnienia środków odstraszania 
oraz wyeksponowałem wybrane aspekty bezpieczeństwa wojsk.
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Abstrakt 

Dezintegracja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 r. spowodowała nasilenie 
się tendencji separatystycznych w regionach byłych republik radzieckich. Tendencje te przejawia-
ły dwie terytorialno-narodowe jednostki autonomiczne wchodzące w  skład Gruzińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej: Abchaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka oraz 
Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny. Dojście do władzy w Gruzji po odzyskaniu niepod-
ległości w 1991 r. skrajnych nacjonalistów, dążących do pełnej integralności gruzińskich obszarów, 
spowodowało ze strony quasi-państw dążących do autonomii bunt, którego skutkiem stały się woj-
ny gruzińsko-osetyjska oraz gruzińsko-abchaska na początku lat 90. XX w. Nierozstrzygnięte na 
przestrzeni lat konflikty stanowiące punkt sporny w relacjach rosyjsko-gruzińskich przypomnia-
ły o sobie w pierwszej dekadzie XXI w., kiedy to władzę w Tbilisi objął Michaił Saakaszwili, dążący 
do pełnej integracji Gruzji z Zachodem. Polityka Saakaszwilego była niezgodna z polityką Kremla. 
Rosjanie podejmowali liczne działania mające na celu uniemożliwienie Gruzji wyjście ze strefy 
wpływów. Brak stanowczości ze strony struktur międzynarodowych odsłonił Gruzję na atak, co 
zostało skrzętnie wykorzystane przez Rosjan. Wojna z sierpnia 2008 r. zaprzepaściła szansę Gruzji 
na wstąpienie do NATO oraz uwidoczniła podział stref wpływów świata zachodniego oraz Rosji.

Słowa kluczowe: Rosja, Gruzja, USA, wojna, NATO

Wprowadzenie

Gruzja, poprzez dążenie do pełnej niepodległości po upadku Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, stanęła przed wyzwaniem uregulowania kwestii dwóch 
autonomicznych jednostek terytorialno-narodowych wchodzących w  skład Gruziń-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Mowa tutaj o Abchaskiej Autonomicznej 
Socjalistycznej Republice Radzieckiej oraz Południowoosetyjskim Obwodzie Autono-
micznym. Federacja Rosyjska, sukcesorka ZSRR, w zamian za działania podejmowane 
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przez dygnitarzy w  Tbilisi dążyła do uniezależnienia się jednostek, udzielając im 
wsparcia. Dwie wojny na początku lat 90., gruzińsko-abchaska (1992–1993) oraz gru-
zińsko-osetyjska (1991–1992), nie doprowadziły do trwałego uregulowania kwestii 
autonomii jednostek. Spowodowały one eskalację konfliktu, którego punktem kry-
tycznym był wybuch w  sierpniu 2008 r. tzw. wojny pięciodniowej pomiędzy Rosją 
a  Gruzją. Prozachodni kurs, jaki obrał urzędujący w  tym czasie prezydent Gruzji 
Michaił Saakaszwili, a który stanowił kontynuację rządów Zwiada Gamsachurdii oraz 
Eduarda Szewardnadze, nie przypadł do gustu Rosjanom chcącym zachować wpływy 
w  przestrzeni postradzieckiej. Głównym problemem badawczym jest pytanie, jakie 
konsekwencje poniosła Gruzja w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską w obliczu 
starań o członkostwo w strukturach międzynarodowych – Unii Europejskiej oraz Pak-
tu Północnoatlantyckiego (NATO). Główną hipotezą jest założenie, że Gruzja wobec 
zaszłości historycznych oraz strategicznej pozycji na mapie wpływów Federacji Rosyj-
skiej nie jest w stanie w pełni uniezależnić się od Moskwy.

1. Uwarunkowania społeczno-polityczne Gruzji w latach 1991–2008

1.1. Abchazja i Osetia Południowa jako sporne terytoria Gruzji. Podział 
administracyjny

Abchazja i Osetia Południowa to dwie republiki autonomiczne wchodzące w skład 
Gruzji. Oprócz nich istnieje dziewięć regionów administracyjnych. Są to Guria, Ime-
retia, Kachetia, Dolna Kartlia, Wewnętrzna Kartlia, Mccheta-Mtianeri, Megrelia 
i  Górna Swanetia, Racza-Leczchumi i  Dolna Swanetia oraz Samcche-Dżawachetia. 
Podział terytorialny uzupełnia miasto wydzielone – Tbilisi. Powierzchnia Gruzji wy-
nosi 69,7 tys. km2 (Grodzki, 2010, s. 11–13). Jej terytorium zamieszkuje około 4 mln 
obywateli (styczeń 2018) (Central Intelligence Agency, 2019). Abchazja zajmuje ob-
szar 8,6 tys. km2 (Grodzki, 2010, s. 52). W 2011 r. zamieszkiwało ją 240705 osób, z cze-
go ponad połowa (50,8%) to Abchazowie. Gruzini stanowią 19,3% ludności. Pozostałe 
29,9% mieszkańców Abchazji to Ormianie, Rosjanie, Grecy, Ukraińscy oraz Osetyj-
czycy (Ethno-kavkaz, 2019). Stolicą Abchazji jest Suchumi. Uznanie dla Abchazji na 
arenie międzynarodowej wyraża tylko kilka państw, w tym Rosja. Powierzchnia Osetii 
Południowej to 3,9 tys. km2 (Grodzki, 2010, s. 55). W 2007 r. zamieszkiwało ją około 
70 tys. osób, z czego 45 tys. osób stanowili Osetyjczycy, a 17,5 tys. Gruzini. W przy-
padku Osetii Południowej należy zaznaczyć, że dane te są wyłącznie szacunkowe i nie 
uwzględniają zmian, jakie nastąpiły po wojnie z 2008 r. (Janicki, 2012, s. 204). Stoli-
cą jest Cchinwali. Podobnie jak w przypadku Abchazji uznawana jest ona przez kilka 
państw świata, z Rosją na czele. 
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1.2. Sytuacja polityczna w Gruzji po upadku ZSRR

Pierestrojka wprowadzona w 1985 r. przez ostatniego prezydenta ZSRR Michaiła 
Gorbaczowa miała przekształcić system komunistyczny Związku Radzieckiego. To 
wtedy na terytorium Gruzińskiej SRR podjęto pierwsze działania w celu odzyskania 
utraconej blisko 70 lat wcześniej niepodległości. W referendum z marca 1991 r. blisko 
99% Gruzinów opowiedziało się na niepodległością, którą ogłoszono kilka dni później, 
9 kwietnia (Stępniewski, 2011, s. 202). Pierwszym prezydentem niepodległej Gruzji 
został radykalny nacjonalista Zwiad Gamsachurdia. Prezydent zdecydował o odebra-
niu autonomii Abchazji oraz Osetii Południowej, co spowodowało natychmiastową 
reakcję ze strony rejonów. Osetia Południowa proklamowała w 1991 r. niepodległość, 
wobec czego gruzińskie władze zdecydowały o podjęciu zbrojnej interwencji trwającej 
od stycznia 1991 r. do maja 1992 r. Gruzinom nie udało się spacyfikować wspieranego 
przez Rosję regionu. W czerwcu 1992 r. podjęto decyzję o zawieszeniu broni. W przy-
padku Abchazji w 1992 r. jej parlament ogłosił jednostronną niepodległość. Doprowa-
dziło to do wojny pomiędzy Gruzją i Abchazją trwającej do 1993 r., w której zginęło 
17 tys. osób. Blisko 200 tys. Gruzinów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich 
domów (Kowalczuk, 2017, s. 170–172). Konflikt w Abchazji, podobnie jak w Osetii 
Południowej, nie przyniósł korzystnego rozwiązania dla Gruzji, która zmuszona była 
uznać jej szeroką autonomię. Zaistniała sytuacja stale pogarszała relacje rosyjsko-gru-
zińskie, bardzo napięte już w momencie rozpadu Związku Radzieckiego. Rosja nie 
godziła się na utratę wpływów na swoim dawnym terytorium, dając temu wyraz po-
przez wspieranie niepodległościowych dążeń zbuntowanych terytoriów gruzińskich, 
Abchazji i Osetii Południowej (Wojtasiewicz 2012, s. 25). 

2. Stosunki rosyjsko-gruzińskie przed 8 sierpnia 2008 r.

2.1. Stosunki rosyjsko-gruzińskie od rozpadu ZSRR do wybuchu wojny 
pięciodniowej (1991–2008)

Napięta sytuacja pomiędzy Federacją Rosyjską a  Gruzją, potęgowana nieoficjal-
nym wspieraniem separatystycznych dążeń zbuntowanych terytoriów gruzińskich, 
jak już wspomniano, istniała od momentu rozpadu Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich. Pogłębiający się kryzys skłonił prezydenta Gruzji Eduarda Sze-
wardnadze (Gamsachurdia został obalony na początku 1992 r., po czym zbiegł do 
Czeczenii) do poprawy stosunków z Federacją Rosyjską. Szewardnadze, były minister 
spraw zagranicznych ZSRR, 8 października 1993 r. zaproponował Borysowi Jelcynowi, 
pierwszemu prezydentowi Federacji Rosyjskiej, aby Gruzja dołączyła do Wspólnoty 
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Niepodległych Państw, zrzeszającej politycznie oraz gospodarczo republiki obsza-
ru postsowieckiego. 3 grudnia tego samego roku Gruzja oficjalnie została członkiem 
wspólnoty, co zapoczątkowało poprawę relacji na linii Moskwa–Tbilisi (Grodzki, 
2010, s. 61). Współpraca ta pozwoliła na zakończenie wojny domowej w Gruzji jesz-
cze tego samego roku. Nawiązanie przyjaznych relacji pomiędzy państwami pozwoliło 
na podpisanie traktatu pokojowego w 1994 r., oficjalnie kończącego wojnę gruzinsko-

-abchaską. Istotnym momentem, jak się okazało z punktu widzenia późniejszych wy-
darzeń, było podpisanie 15 września 1995 r. porozumienia o ustanowieniu w Gruzji 
czterech baz wojskowych w Akhalkalaki, Batumi, Waziani oraz w Gudaucie. Umowę 
podpisano na 25 lat. Dążenia do integracji Gruzji z Zachodem spowodowały koniecz-
ność renegocjacji postanowienia. W 1999 r. ustalono, że wojska rosyjskie najpóźniej 
do 1 lipca 2001 r. opuszczą dwie z ustanowionych w 1995 r. baz – we Wiazani oraz Ga-
daucie. Nie osiągnięto natomiast porozumienia w kwestii pozostałych dwóch, w Ak-
halkalaki oraz w  Batumi. Spowodowało to napięcia pomiędzy państwami, kończąc 
blisko 6 lat stosunkowo przyjaznych relacji (Grodzki, 2010, s. 62–63). 

II wojna czeczeńska, która wybuchła oficjalnie w  październiku 1999 r. w  odpo-
wiedzi na rajd czeczeńskiego bojownika Szamila Basajewa na sąsiedni Dagestan oraz 
tajemnicze wybuchy budynków mieszkalnych na terenie Rosji, stanowi istotny etap 
pogorszenia się stosunków pomiędzy Rosją a Gruzją w latach 1991–2008. Tbilisi zo-
stało oskarżone przez Moskwę o wspieranie rebelii Basajewa poprzez umożliwienie 
przemieszczania się bojownikom oraz przemyt broni. Zamach na World Trade Cen-
ter z 11 września 2001 r., największy we współczesnej historii akt terrorystyczny, zo-
stał przez Rosjan wykorzystany do powiązania czeczeńskich separatystów z al-Kaidą. 
Celem Rosjan była możliwość swobodnego bombardowania wąwozu Pankisi – spor-
nego terytorium Rosji oraz Gruzji. Zamieszkujący go Kistowie udzielali schronienia 
spokrewnionym Czeczenom w trakcie II wojny czeczeńskiej. Rosyjskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wskazywało to miejsce jako kryjówkę Osamy Bin Ladena, odpo-
wiedzialnego za zamachy z 11 września, najbardziej poszukiwanego terrorysty świata 
(Grodzki, 2010, s. 63). Gruzini wobec nacisku ze strony Rosji zdecydowali o podjęciu 
na terytorium wąwozu działań mających na celu schwytanie terrorystów oraz przeka-
zanie ich Rosjanom. Aby uniknąć dalszej interwencji ze strony Rosji, zdecydowano 
o przesiedleniu Kistów. 

Rewolucja róż, która w  listopadzie 2003 r. doprowadziła do rezygnacji Eduarda 
Szewardnadze, stanowi kolejny istotny moment dla wydarzeń z 2008 r. Prezydentem 
został młody prawnik, Michaił Saakaszwili. Nowy prezydent realizował politykę na-
stawioną na kierunek zachodni oraz dążył do pełnej integracji kraju poprzez odzy-
skanie kontroli nad zbuntowanymi prowincjami. Saakaszwili początkowo realizował 
swoją politykę stosunkowo elastycznie. Mimo wyraźnego celu, jakim było włącze-
nie Gruzji do Unii Europejskiej oraz NATO, wyrażał on chęć dialogu z Władimirem 
Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej. Podjęto liczne działania wskazujące na 
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rzeczywistą chęć dialogu pomiędzy stolicami. Odzyskanie przez Gruzję kontroli nad 
Adżarią (funkcjonującą w ramach Gruzińskiej SRR) w 2004 r. oraz otwarte opowia-
danie się gruzińskiego prezydenta za integracją z Zachodem zapoczątkowało procesy, 
których punktem kulminacyjnym był wybuch wojny w 2008 r. (Grodzki, 2010, s. 65). 
Wzrost napięć wokół Osetii Południowej, rosyjskie embarga na produkty z  Gruzji, 
wzrost cen gazu ziemnego czy też sabotaż gruzińskiego systemu energetycznego sta-
nowiły odpowiedź Rosji na prozachodnie ambicje Gruzinów, stanowiące dla Moskwy 
zagrożenie utraty wpływów na dawnych terytoriach. Parlament gruziński w 2006 r. 
podjął niekorzystną dla Rosji rezolucję zmuszającą ją do opuszczenia wciąż zajmo-
wanych baz w  Akhalkalaki oraz Batumi. Pomimo nieustających incydentów zbroj-
nych na przygraniczych terytoriach, o które obydwie strony wzajemnie się oskarżały, 
prób tworzenia prorządowych administracji na terytorium Osetii Południowej przez 
Gruzję czy też dywersji Rosjan dążących do wzniecania buntów w niespokojnych re-
jonach, 15 listopada ostatnie oddziały wojsk rosyjskich zostały wycofane z Gruzji. Nie 
oznaczało to całkowitego wycofania żołnierzy armii federalnej. Na terenie Abchazji 
oraz Osetii Południowej pozostawało wciąż około 2 tys. żołnierzy. Wrogość pomiędzy 
Rosją a Gruzją przeniosła się również na forum międzynarodowe. Ambasador Rosji 
przy ONZ Witalij Czurkin oskarżył publicznie stronę gruzińską o atak na centrum 
treningu antyterrorystycznego. Reelekcja Saakaszwilego w  2008 r., po której wyra-
ził publicznie wolę poprawy stosunków na linii Moskwa–Tbilisi, nie wniosła osta-
tecznie niczego pozytywnego w relacjach pomiędzy państwami (Małachowska, 2017,  
s. 135–136). Z biegiem czasu wzrastało napięcie, liczne incydenty na terenach spor-
nych stale zaostrzały sytuację. Eskalacja konfliktu zbliżała się nieuchronnie. 

2.2. Od Prisztiny do Bukaresztu. Casus beli wojny pięciodniowej

Kosowo, będące od 1999 r. protektoratem międzynarodowym, ustanowionym po 
interwencji zbrojnej NATO przeciwko Serbii w  tym samym roku, 17 lutego 2008 r. 
proklamowało niepodległość. Małe państwo na Bałkanach zamieszkiwane w  więk-
szości (około 90%) przez Albańczyków od dłuższego czasu domagało się pełnej nie-
podległości, czym sprzeciwiało się Serbii. Należy zaznaczyć, że stanowisko Serbów 
wspierane było usilnie przede wszystkim przez Rosję, uważającej kwestię niepodległo-
ści Kosowa za niebezpieczny precedens zagrażający światowemu porządkowi. Dzia-
łania Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu uzyskania 
przez Kosowo niepodległości spotkały się ze stanowczą reakcją Kremla. Władimir 
Putin zręcznie wykorzystał precedens Kosowa do realizacji własnych celów. Upatrzył 
w nim uzasadnienie dla dążeń niepodległościowych Abchazji oraz Osetii Południowej. 
Putin już w 2006 roku mówił o prawie, jakie będzie przysługiwać dwóm zbuntowa-
nym prowincjom gruzińskim w przypadku uzyskania niepodległości przez Kosowo 
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(Grodzki, 2010, s. 80–84). Rosja podobnie jak w 1999 r., kiedy to nie zgadzała się na 
bombardowanie Serbii przez NATO, kilka lat później opowiedziała się po stronie so-
jusznika, jakim niewątpliwie dla Putina była Serbia. Rosyjski prezydent niemal na-
tychmiast wykorzystał zamieszanie panujące wokół Bałkanów – już 15  lutego, czyli  
na dwa dni przed ogłoszeniem niepodległości Kosowa. Wtedy też rosyjskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zmianę polityki prowadzonej wobec Abcha-
zji oraz Osetii Południowej. Trzy dni później, 18 lutego, czyli formalnie po ogłoszeniu 
niepodległości Kosowa, prezydenci Abchazji Siergiej Bagapsz oraz Osetii Południo-
wej Eduard Kokojty podjęli decyzję o zwróceniu się do Federacji Rosyjskiej, Wspól-
noty Niepodległych Państw oraz do Organizacji Narodów Zjednoczonych o uznanie 
niepodległości. Jako uzasadnienie wskazali oni oczywiście precedens Kosowa oraz dą-
żenie do usamodzielnienia się podejmowane od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. 
Przywódcy quasi-państw w  szczególny sposób wspomnieli w  swoim apelu o  chęci 
współpracy z Federacją Rosyjską (Grodzki, 2010, s. 85–86). Deklaracja Putina o nie-
chęci wspierania separatyzmów na spornych terytoriach nie była w żaden sposób wy-
starczająca dla gruzińskiego prezydenta, który chcąc podporządkowania niesfornych 
terenów, był świadom zagrożenia konfrontacji z Rosją. Saakaszwili wiedział, że bez 
pomocy Zachodu jego działania mogą nie przynieść pożądanego skutku, jakim było 
przywrócenie integralności Gruzji (Roxburgh, 2014, s. 299). 

W dniach 2–4 kwietnia 2008 r. w stolicy Rumunii – Bukareszcie odbył się szczyt 
NATO. Zasadniczą kwestią szczytu miało być podjęcie decyzji odnośnie do obję-
cia Gruzji oraz Ukrainy, dwóch państw przestrzeni postsowieckiej, w których wciąż 
znaczne wpływy posiadała Rosja, Planem Działań na rzecz Członkostwa (Member-
ship Action Plan, MAP). Objęcie danego państwa takim planem stanowiło w praktyce 
oficjalny początek drogi do członkowstwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Prezydent 
Saakaszwili usilnie zabiegał o  poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Geor-
ge’a W. Busha. Amerykański prezydent wielokrotnie bardzo otwarcie opowiadał się 
za wejściem Gruzji do NATO, czemu dawał wyraz w publicznych wypowiedziach. Sa-
akaszwili był przekonany, że wsparcie USA, kluczowego gracza paktu, okaże się decy-
dujące przy podjęciu decyzji o objęciu Gruzji oraz Ukrainy planem MAP. Entuzjazmu 
Busha nie podzielali przywódcy najważniejszych państw europejskich, kanclerz Nie-
miec Angela Merkel oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Swoją decyzję uzasad-
niali brakiem pewności co do przynależności Gruzji do Europy czy też odpowiednio 
wysokimi standardami demokratycznymi obowiązującymi w Gruzji (Saakaszwilemu 
wypomniano m.in. użycie siły przy rozbiciu antyrządowych demonstracji w 2007 r.). 
Przywódcy wyrażali również zaniepokojenie kwestią Abchazji oraz Osetii Południo-
wej, uważając nieustabilizowaną sytuację wewnętrzną Gruzji za przeszkodę w integra-
cji z Sojuszem (Roxburgh, 2014, s. 297–301). Doszło do sytuacji, w której po jednej 
stronie występowały Stany Zjednoczone oraz państwa Europy Wschodniej (m.in. 
Polska) opowiadające się za przyjęciem krajów do NATO, a  z drugiej Francja oraz 
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Niemcy, sojusznicy Putina obawiający się reakcji ze strony Moskwy. Członkowie So-
juszu Północnoatlantyckiego, podejmujący swoje decyzje poprzez konsensus, nie po-
trafili wypracować spójnej decyzji. Ostatecznie ani Gruzja, ani Ukraina nie zostały 
objęte Planem Działań na rzecz Członkowstwa. Postanowiono, że obydwa kraje zosta-
ną członkami NATO, jednakże decyzję o tym, kiedy to się stanie, odłożono. Podjęcie 
decyzji o odłożeniu w czasie akcesu Gruzji i Ukrainy do NATO nie usatysfakcjono-
wało Moskwy, a wręcz spotęgowało jej reakcję. 11 kwietnia, tydzień po zakończeniu 
szczytu, szef sztabu armii rosyjskiej generał Jurij Bałujewski stwierdził, że ewentual-
ne przystąpienie Gruzji do Sojuszu z całą pewnością nie pozostanie bez reakcji Rosji, 
która zmuszona do obrony własnych interesów nie cofnie się przed użyciem siły wo-
bec Gruzji (Grodzki, 2010, s. 86). 

Zarówno precedens kosowski, jak i decyzje szczytu NATO w Bukareszcie, pomimo 
braku spójnego stanowiska wypracowanego przez jego członków spowodowały za-
ostrzenie się sytuacji pomiędzy Gruzją a Rosją, przy czym za casus beli powszechnie 
uważa się tu kwestię kosowską. 

3. W przededniu wojny

3.1. Kiedy właściwie rozpoczęła się wojna rosyjsko-gruzińska? 

Pośród badaczy środowiska międzynawowego istnieje wiele zdań na temat tego, 
kiedy właściwie rozpoczęła się wojna rosyjsko-gruzińska. Marcel H. Van Herpen 
w swojej książce zatytułowanej Wojny Putina wyróżnił trzy zasadnicze etapy wojny, 
w której pierwszy rozpoczął się już w grudniu 2000 r. Nazwany został zimną wojną po-
między Rosją a Gruzją i trwał od grudnia 2000 r. do wiosny 2008 r. Na tym etapie Ro-
sjanie wprowadzili obowiązek wizowy dla Gruzinów pracujących na terytorium Rosji 
czy też podjęli się rozprowadzania na terytorium Abchazji oraz Osetii Południowej 
rosyjskich paszportów. Rozdawanie paszportów mieszkańcom spornych terytoriów 
miało jeden zasadniczy cel, a mianowicie przygotowanie do ewentualnego przyłącze-
nia terytorium, na którym większość mieszkańców stanowią Rosjanie (Van Herpen, 
2014, s. 322–323). Kolejny etap został nazwany letnią wojną i trwał od wiosny 2008 r. 
do 7 sierpnia 2008 r. Mowa tu o wydarzeniach dziejących się bezpośrednio po wspo-
mnianym szczycie NATO w Bukareszcie. Zlekceważenie Gruzji przez Niemcy oraz 
Francję w pewnym sensie odsłoniło ją na atak ze strony Rosji. Można stwierdzić, że 
sytuacja, w której znalazła się Gruzja, czyli zapewnienie o wstąpieniu pewnego dnia 
do NATO, które w rzeczywistości nie miało pokrycia, zachęciło Rosję do podjęcia dal-
szych działań (Van Herpen, 2014, s. 329–330). Ostatnim etapem wojny rosyjsko-gru-
zińskiej wg Van Herpena był okres gorącej wojny trwający od 7 do 12 sierpnia 2008 r. 
(Van Herpen, 2014, s. 322), czyli od nocy poprzedzającej wybuch wojny do podpisania 
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porozumienia pokojowego. Dla dalszych rozważań właściwe będzie uznanie za czas 
zmagań wojennych pomiędzy Rosją a Gruzją okres od 8 do 12 sierpnia 2008 r. 

3.2 Przygotowania do wojny rosyjsko-gruzińskiej

Wiosną 2008 r., kiedy konflikt wydawał się już nieunikniony, Rosjanie wykazywa-
li pełną gotowość militarną na ewentualność wybuchu wojny. Pierwotnie zakładano, 
że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, wybuchnie on na terytorium Abchazji, a nie, jak 
się później okazało, Osetii Południowej. Plany interwencji zbrojnej zostały przygoto-
wane już w 2006 r., co kilka lat później potwierdził Władimir Putin (Lee Myers, 2016, 
s. 457). Od tego momentu Rosjanie stopniowo zwiększali w regionie liczebność swoje-
go kontyngentu, nazywanego oczywiście pokojowym. Co ciekawe, w okresie poprze-
dzającym bezpośrednio wybuch wojny czeczeńscy separatyści opublikowali na jednej 
ze swoich stron internetowych oświadczenie, w którym poinformowali o posiadaniu 
dokumentów dotyczących planowanej inwazji rosyjskiej na Gruzję („Rzeczpospolita”, 
2018). Liczne prowokacje w granicy spornych terytoriów oraz wzajemne oskarżanie 
się stron o podejmowanie wrogich działań potęgowały napięcie na linii Moskwa–Tbi-
lisi. 15 lipca 2008 r. na terytorium Gruzji rozpoczęły się wojskowe manewry „Imme-
diate Response 2008”, realizowane przez NATO w  ramach programu „Partnerstwo 
dla pokoju”. Trwały one dwa tygodnie. W odpowiedzi na działania Sojuszu Północno-
atlantyckiego Rosjanie zdecydowali o przeprowadzeniu na terenach przygranicznych 
z Gruzją własnych manewrów pod nazwą „Kaukaz 2008” (Grodzki, 2010, s. 96). Ma-
newry po jednej i drugiej stronie wprawiały w zaniepokojenie opinię publiczną, bu-
dząc uzasadnione obawy co do rozwoju wydarzeń na Kaukazie. Zachowanie Stanów 
Zjednoczonych, głównej siły NATO, mogły wskazywać na możliwość reakcji Sojuszu 
w razie wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Gruzją. W okresie pomiędzy 2 a 7 sierpnia, 
szczególnie nocami, dochodziło do wzajemnych ataków ze strony Gruzji oraz Osetii. 
Gruzini opanowali wzgórza dookoła Cchinwali oraz przeprowadzali ewakuację kobiet 
i dzieci zamieszkujących gruzińskie wioski. Osetyjczycy również ewakuowali z zagro-
żonych terenów kobiety i dzieci oraz postawili siły zbrojne w  stan najwyższej goto-
wości. Zgodnie z  raportami zachodnich wywiadów rankiem 7 sierpnia na granicy 
z Osetią Południową Gruzja posiadała ok. 12 tys. żołnierzy (Spiegiel, 2008). Prezydent 
Saakaszwili w niedalekiej przyszłości miał przekonać się, jak wielki błąd popełnił, ry-
zykując wojnę z Rosją. 
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4. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008. Przebieg oraz konsekwencje

4.1. Wojna pięciodniowa 7/8–12.08.2008

7 sierpnia 2008 r. prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili ogłosił jednostronne zawie-
szenie broni oraz zwrócił się do Rosji w kwestii uznania autonomii osetyjskiej w ra-
mach Gruzji. Mimo deklaracji prezydenta siły gruzińskie trwały w gotowości bojowej 
na granicy z Osetią Południową. Po południu pomiędzy stronami doszło do wymiany 
ognia. Natomiast późnym wieczorem, krótko po ogłoszeniu zawieszenia broni, wła-
dze Gruzji przekazały informację o możliwej operacji w celu przywrócenia porządku 
konstytucyjnego (Grodzki, 2010, s. 98). O godzinie 23.55 Michaił Saakaszwili wydał 
rozkaz ataku na Cchinwali. 8 sierpnia o godzinie 1.38 podano informację, zgodnie 
z którą stolica Osetii Południowej została otoczona. Wezwano również jej władze do 
wstrzymania ognia i podjęcia negocjacji. Gruziński premier Lado Gurgenidze stwier-
dził, że operacja będzie prowadzona aż do osiągnięcia trwałego pokoju (Grodzki, 
2010, s. 98–99). Sytuację pogarszało wzajemne oskarżanie się stron o wzniecenie kon-
fliktu. Zarówno Gruzja, jak i Rosja podejmowały działania mające udowodnić opinii 
publicznej winę obydwu stron. Mamuka Kuraszwili, dowódca gruzińskich sił poko-
jowych twierdził, że Osetyjczycy zaatakowali Gruzinów 7 sierpnia o godzinie 14.00. 
Kuraszwili w ataku stracił 2 żołnierzy, a 18 zostało rannych. Jego zdaniem zaistniała 
sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji strony gruzińskiej w celu przywrócenia 
porządku na skonfliktowanym terytorium. Sytuacja na Kaukazie zbiegła się w  cza-
sie z  rozpoczynającymi się w  Pekinie w  Chinach XXIX Letnimi Igrzyskami Olim-
pijskimi. Na ceremonii otwarcia pojawił się zarówno premier Rosji Władimir Putin  
(od maja 2008 r. prezydentem FR był Dmitrij Miedwiediew. Ustępujący ze stanowiska 
Putin objął urząd premiera), jak i prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush. 
Po raz pierwszy na temat zaistniałej sytuacji przywódcy mieli okazję wypowiedzieć 
się jeszcze w Pekinie. Różnice zdań pojawiające się pomiędzy przywódcami wskazy-
wały, że konflikt, który właśnie wybuchł w Osetii Południowej, nie dotyczy wyłącznie 
terytorium zbuntowanych terenów gruzińskich, a stanowi kolejny rozdział walki po-
między Zachodem a Rosją. Wynikał on w dużej mierze z gruzińskich ambicji odsepa-
rowania się od Rosji i przejścia na stronę USA.

8 sierpnia Rosjanie zdecydowali o przejściu do ofensywy. Do Osetii wysłano ko-
lumny pancerne 58 armii rosyjskiej, które stacjonowały we Władykaukazie (nota bene 
stolicy Osetii Północnej wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, do połączenia z któ-
rą dążyli obywatele Osetii Południowej) (Smoczyński i Winiecki, 2018). Swoje dzia-
łania Rosjanie nazywali oczywiście misją pokojową, nieposiadającą żadnych znamion 
agresji z  ich strony. Rozpoczęło się stopniowe wypychanie Gruzinów z  terytorium 
Osetii Południowej. 9 sierpnia Rosjanie opanowali osetyjską przestrzeń powietrzną, 
natomiast 10 sierpnia rosyjska „operacja pokojowa” została całkowicie przeniesiona 
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na terytorium Gruzji. Sytuacja na Kaukazie budziła coraz większy niepokój w struk-
turach międzynarodowych. 9 sierpnia, w obliczu eskalacji konfliktu, podjęto decyzję 
o interwencji Unii Europejskiej. Tego dnia Francja, przewodnicząca wtedy w UE, wy-
sunęła propozycję planu mającego doprowadzić do zakończenia walk na terytorium 
Gruzji. Francuski plan zakładał przywrócenie statusu quo ante. Słowa krytyki skiero-
wano zarówno w stronę Saakaszwilego, jak i Miedwiediewa (Kusion, 2010, s. 98–99). 
Tymczasem Rosjanie, przy wsparciu sił abchaskich zmierzających do odzyskania kon-
troli nad Górną Abchazją, stale posuwali się w głąb Gruzji. 

Zarówno Gruzini, jak i Rosjanie podejmowali liczne działania propagandowe ma-
jące przedstawić ich jako ofiary w trwającym konflikcie. Rosyjska tuba propagandowa 
działała na tyle sprawnie, że na ich zachowanie dawały się nabrać państwa zachodnie. 
Niemiecka telewizja ZDF pokazywała w  swoim programie materiał filmowy przed-
stawiający bombardowanie gruzińskiego miasta Gori przez Rosjan, skomentowany 
jako atak Gruzinów na osetyjskie Cchinwali. Natomiast brytyjskie BBC podjęło się 
emisji materiału, na którym dzieci ocalałe z zamachu terrorystycznego w Biesłanie 
(w dniach 1–3 września 2004 czeczeńscy bojownicy z polecenia Szamila Basajewa za-
jęli szkołę nr 1 w Biesłanie w Osetii Północnej. Zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci) 
opowiadają, jak na wieść o ataku Gruzinów na Osetię Południową przypomniały im 
się wydarzenia z września 2004 r. Jeden z chłopców porównał atak Gruzinów do inwa-
zji Hitlera na Związek Radziecki w 1941 r. 

10 sierpnia rząd gruziński podjął decyzję o spełnieniu rosyjskich żądań niezbęd-
nych do zawarcia pokoju. Saakaszwili zrozumiał, że stoi na przegranej pozycji. Apel 
Gruzinów został zbagatelizowany, a także nie spowodował wstrzymania ognia po stro-
nie rosyjskiej. Działania Rosji zmierzały do obalenia Michaiła Saakaszwilego, którego 
Moskwa uważała za przeszkodę w uzyskaniu pełnej kontroli nad obszarami Abcha-
zji oraz Osetii Południowej. Dlatego też, jak głosiły rosyjskie komunikaty w trakcie 
trwania wojny, żadne rozmowy nie wchodziły w grę. Dalsze działania rosyjskie, przy 
wsparciu sił abchaskich zmierzających do wypchnięcia z rejonu sił gruzińskich, przy-
niosły pożądany skutek, co umożliwiło rozpoczęcie marszu w  głąb Gruzji. Celem 
Rosjan było zajęcie miast znajdujących się na zachodzie Gruzji – Zugdudi, Poti i Se-
naki – oraz zniszczenie ich infrastruktury wojskowej, co udało się 11 sierpnia (Kusion, 
2010). Dosyć niespodziewanie 12 sierpnia prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij 
Miedwiediew ogłosił zawieszenie operacji wojskowej służącej przywróceniu pokoju 
w Gruzji. Deklaracja Miedwiediewa nie oznaczała de facto zakończenia wojny, gdyż 
nie spowodowała ona wycofania się wojsk rosyjskich ze zdobytych pozycji. Minister-
stwo Obrony Rosji otrzymało rozkaz, aby w sytuacji użycia przemocy wobec obywate-
li na terytorium Osetii Południowej wznowić działania wojenne. Tego samego dnia do 
Moskwy przyleciał prezydent przewodniczącej w UE Francji, Nicolas Sarkozy. Ogło-
szony został sześciopunktowy plan mający na celu uregulowanie konfliktu rosyjsko-

-gruzińskiego. Zawarto w nim następujące elementy: zobowiązanie do niestosowania 
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siły, trwałe zakończenie działań wojennych, zapewnienie swobodnego dostępu dla 
pomocy humanitarnej, powrót sił zbrojnych Gruzji do stałych miejsc ich dyslokacji, 
wycofanie wojsk rosyjskich na linię sprzed wybuchu wojny oraz podjęcie międzyna-
rodowych rozmów na temat statusu Abchazji oraz Osetii Południowej. Sarkozy jesz-
cze tego samego dnia udał się do stolicy Gruzji, Tbilisi, aby spotkać się z Saakaszwilim. 
Gruziński prezydent zaakceptował proponowany przez Francję plan zawieszenia woj-
ny z Rosją (Grodzki, 2010, s. 125–128). 

W  wydarzeniach z  12 sierpnia 2008 r. dosyć istotną rolę odegrał ówczesny pre-
zydent Polski, Lech Kaczyński. Z  inicjatywy polskiego prezydenta doszło do wspól-
nego wyjazdu do Gruzji przywódców Ukrainy Wiktora Juszczenki, Litwy Valdasa 
Adamkusa, Estonii Toomasa Hendrika Ilvsa oraz premiera Łotwy Ivarsa Godmani-
sa. Wzięli oni udział w  manifestacji na ulicach Tbilisi, podczas których prezydent  
Saakaszwili obarczył Moskwę odpowiedzialnością za wybuch wojny (Jureńczyk, 2019, 
s. 33). Wtedy padły słynne słowa polskiego prezydenta mówiące o  aspiracjach Ro-
sji do opanowania przestrzeni postsowieckiej. Kaczyński wymienił po kolei Ukrainę, 
państwa bałtyckie oraz na końcu Polskę (Dudek, 2016, s. 607) jako kolejne potencjal-
ne ofiary rosyjskiego imperializmu. Stanowisko Lecha Kaczyńskiego ws. Gruzji cha-
rakteryzowało się bezkrytycyzmem wobec prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego 
oraz było jednostronne (Stolarczyk, 2016, s. 268). Stanowiło wyraz wsparcia dla każ-
dego państwa oraz działania wymierzonego w stronę Rosji. Po dzień dzisiejszy zacho-
wanie Kaczyńskiego w trakcie kryzysu rosyjsko-gruzińskiego budzi skrajne emocje.

Bardzo trudno oszacować liczbę ofiar konfliktu zarówno po jednej, jak i drugiej 
stronie. Według wiceministra obrony Rosji Nikołaja Pankowa śmierć poniosło 64 ro-
syjskich żołnierzy, 283 zostało rannych, a 3 uznano za zaginionych. Bliżej nieokreśloną 
liczbę stanowią ofiary pochodzące z paramilitarnych oddziałów samozwańczych re-
publik. Według danych pochodzących z oficjalnych komunikatów po stronie gruziń-
skiej śmierć poniosło 169 żołnierzy oraz 16 policjantów. Zginęło również 228 cywilów 
(Brążkiewicz, 2010). Według południowoosetyjskiej prokuratury śmierć poniosło po-
nad 1,6 tys. mieszkańców regionu, natomiast według Rosyjskiej Prokuratury General-
nej zginęło 134 Osetyjczyków. Około 158 tys. ludzi musiało opuścić swoje domostwa. 
Niemal wszyscy Gruzini zamieszkujący terytorium Abchazji oraz Osetii Południowej 
opuścili ich terytoria. Bliżej nieokreśloną liczbę stanowią również osoby zaginione, 
niemniej uważa się ją za znaczną (Małachowska, 2017, s. 138). 

Pomimo zawieszenia broni 12 sierpnia 2008 r. na terytorium Gruzji stale docho-
dziło do incydentów oraz walk. Ostatecznie wojska rosyjskie wycofały się z terytorium 
Gruzji w dniach 7–8 października 2008 r. (Grodzki, 2010, s. 131).
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4.2. Kto zaczął wojnę? Raport niezależnej międzynarodowej komisji powołanej 
do zbadania konfliktu w Gruzji

30 września 2009 r. niezależna międzynarodowa komisja powołana do zbadania 
konfliktu w Gruzji opublikowała raport, w którym to stwierdziła, że wojna z  sierp-
nia 2008 r. rozpoczęła się od niezgodnego z międzynarodowym prawem ataku sił gru-
zińskich. Atak Gruzji na Osetię Południową poprzedzony był licznymi prowokacjami 
toczącymi się na przestrzeni wielu miesięcy. W raporcie stwierdzono, że obydwie stro-
ny konfliktu – zarówno Rosja, jak i Gruzja wielokrotnie łamały prawo międzynaro-
dowe. Według raportu to Gruzini rozpoczęli wojnę, natomiast Rosjanie zareagowali 
w sposób nieadekwatny do podjętych działań. Raport wskazał na szereg uchyleń oraz 
pogwałceń prawa międzynarodowego po obydwu stronach konfliktu (Independent 
International Fact – Finding on the Conflict in Georgia, 2009). 

4.3. Konsekwencje wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 r.

Wojna rosyjsko-gruzińska z  sierpnia 2008 r. przyniosła szereg konsekwencji za-
równo dla jednej, jak i  drugiej strony konfliktu. Przede wszystkim pogrzebała gru-
zińskie marzenia o wstąpieniu w ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego. O ile jeszcze 
po szczycie w Bukareszcie istniał cień szansy, że mocarstwa w niedalekiej przyszłości 
powrócą do tematu wstąpienia Gruzji do NATO, o tyle sam konflikt tę szansę zaprze-
paścił. Uważano, że rząd gruziński na czele z prezydentem Michaiłem Saakaszwilim 
dał się sprowokować Rosjanom. Gruzja, gdyby jako członek NATO dałaby się w taki 
sam sposób sprowokować, stałaby się niebezpieczna dla Sojuszu. W 2008 r. nastąpiła 
zmiana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Główny zwolennik wstąpienia Gruzji do 
NATO, George W. Bush został zastąpiony przez Baracka Obamę, zwolennika ociepla-
nia relacji z Rosją (Potocki, 2018). Polityka Obamy nie uwzględniała wstąpienia Gruzji 
do Sojuszu. Wojna rosyjsko-gruzińska, pomimo zdecydowanego zwycięstwa Rosjan, 
uwidoczniła wiele słabych punktów rosyjskiej armii. Szwankująca łączność, duże stra-
ty w lotnictwie czy też brak odpowiedniej koordynacji działań pomiędzy związkami 
taktycznymi wymusił wprowadzenie ogromnych zmian, które ze zmiennymi efekta-
mi wprowadzane są w armii rosyjskiej po dziś dzień. Istotną konsekwencją wojny była 
zapaść gospodarcza, jaka dotknęła Rosję. Konflikt spowodował masową ucieczkę za-
granicznych inwestorów oraz spadek cen ropy, na czym najbardziej ucierpiała rosyjska 
waluta (Grodzki, 2010, s. 136).

Konflikt na Kaukazie wskazał również na liczne niebezpieczeństwa wewnętrzne. 
Ogłoszenie przez Rosję 26 sierpnia 2008 r. niepodległości Abchazji oraz Osetii Połu-
dniowej, powołując się na precedens kosowski, spowodowało szereg pytań o inne re-
publiki postradzieckie mogące się powołać na ten sam przypadek. Mowa tu przede 
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wszystkim o Armenii oraz Nagornym Karabachu, należącym formalnie do Azerbej-
dżanu. Rozważania na temat Karabachu to wciąż wyłącznie sfera domysłów (Grodz-
ki, 2010). 

Wojna w  Gruzji pokazała również, że Rosjanie wciąż nie posiadają odpowied-
nich mechanizmów umożliwiających stosowanie tzw. soft power w kontaktach z  in-
nymi. Wielu badaczy wskazuje, że takie mechanizmy znacznie uatrakcyjniłyby Rosję 
na arenie międzynarodowej oraz uczyniłyby ją bardziej przewidywalną dla partnerów 
(Grodzki, 2010, s. 135). Patrząc na sposób, w jaki Nicolas Sarkozy oraz minister spraw 
zagranicznych Francji Bernard Kouchner prowadzili w imieniu UE negocjację z Ro-
sją, pokazał, że europejska struktura w sytuacjach konfliktowych potrafi być bezstron-
nym mediatorem oraz posiada stosunkowo duży autorytet. 

Zakończenie

Zdaniem Rona Asmusa, nieżyjącego już amerykańskiego dyplomaty, przyczy-
ną wojny rosyjsko-gruzińskiej nie były konflikty etniczne na terytorium postsowiec-
kim, a rozbieżne sposoby prowadzenia polityki przez Rosję oraz Gruzję, a konkretnie 
przez Władimira Putina oraz Michaiła Saakaszwilego. Stała się ona wyrazem sprzeci-
wu Kremla dla europejskiego systemu bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, 
który Rosjanie traktowali jako niesprawiedliwy oraz godzący w jej interesy. Zdaniem 
Asmusa NATO podjęło decyzję najgorszą z możliwych, składając Gruzji w Bukaresz-
cie obietnice bez pokrycia, co odsłoniło Gruzję na atak ze strony Rosji oraz umożliwi-
ło jej rozpoczęcie działań mających na celu obronę własnych interesów. Nie wykluczał 
możliwości wycofania się Rosji, gdyby Gruzja stała się jednogłośnie członkiem NATO. 
Asmus konkluduje, że wycofanie się NATO z pomysłu przyjęcia Gruzji do Sojuszu na-
gradza Rosję za jej agresywną postawę oraz w pewien sposób utrwala granicę wpły-
wów Zachodu oraz Rosji, jak za czasów zimnej wojny. 

Stanowisko Rona Asmusa jest jednym z wielu wśród badaczy środowiska między-
narodowego, oceniającego bardzo różnie oraz wszechstronnie przyczyny konfliktu 
rosyjsko-gruzińskiego oraz jego konsekwencje. Mimo wielu domniemań, takich jak 
kwestia zachowania się Rosji w sytuacji wstąpienia Gruzji do NATO, stanowi bardzo 
dobry punkt wyjścia do rozważań nad współczesnymi relacjami świata zachodniego 
i Rosji. 
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Abstrakt

Celem artykułu jest analiza przedmiotowej i podmiotowej struktury dochodów oraz wydatków bu-
dżetu UE w celu ustalenia skali finansowego uzależnienia beneficjentów netto unijnego budżetu od 
jego płatników netto oraz wielkości luki finansowej w sytuacji brexitu. Na podstawie porównawczej 
analizy statystycznej danych Komisji Europejskiej oraz przeprowadzonego badania dokumentów 
analizujących prognozowane konsekwencje brexitu dla gospodarki Wielkiej Brytanii i pozostałych 
państw UE, stosując metodę wnioskowania indukcyjnego, dokonano próby identyfikacji zagrożeń 
wynikających z brexitu. Wykazano, że brexit będzie oznaczać wysokie koszty finansowe dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, wywoła też spadek obrotów handlowych z drugą gospodarką UE. 
Efektem będzie spowolnienie procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i procesu nadrabiania za-
ległości rozwojowych w państwach EŚW. Analiza wykazała, że wymiernym efektem może być tak-
że osłabienie dotychczasowej architektury systemu bezpieczeństwa międzynarodowego opartego 
nie tylko na UE, ale i NATO, co może stać się początkiem jego rozłamu. 

Słowa kluczowe: brexit, Unia Europejska, finanse

Celem opracowania jest analiza przedmiotowej i podmiotowej struktury dochodów 
oraz wydatków budżetu UE w  celu ustalenia skali finansowego uzależnienia benefi-
cjentów netto unijnego budżetu od jego płatników netto oraz wielkości luki finansowej 
w  sytuacji brexitu. Na podstawie porównawczej analizy statystycznej danych Komi-
sji Europejskiej oraz przeprowadzonego badania dokumentów analizujących progno-
zowane konsekwencje brexitu dla gospodarki Wielkiej Brytanii i pozostałych państw 
UE, stosując metodę wnioskowania indukcyjnego, dokonano próby identyfikacji za-
grożeń wynikających z brexitu, wskazując, że brytyjski ubytek finansowy w budżecie 
UE stanowił w ostatniej dekadzie średnio 7,8% dochodów własnych od pozostałych 27 
państw UE, co oznacza, że gdyby chcieć zachować obecną wartość finansowego wspar-
cia z budżetu UE, to każde z państw UE musiałoby po twardym brexicie odprowadzać 
każdego roku do budżetu UE o prawie 8% wyższą składkę członkowską. Liczne rabaty 
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w poszczególnych daninach na rzecz budżetu UE negocjowane regularnie od lat przez 
największych płatników netto wskazują, że nie ma co liczyć, by zechcieli oni wziąć na 
siebie proporcjonalnie finansowe koszty brexitu – czy to w postaci pokrycia ubytku fi-
nansowego po brexicie czy cięć dotychczasowego dofinansowania z budżetu UE. brexit 
oznaczać więc będzie szczególnie wysokie koszty finansowe dla beneficjentów netto, 
czyli głównie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wywoła też spadek obrotów han-
dlowych z drugą gospodarką UE. Spowoduje to nie tylko spowolnienie procesu rozwoju 
społeczno-gospodarczego i procesu nadrabiania zaległości rozwojowych w państwach 
EŚW, ale zmusi je do znalezienia w krajowych finansach publicznych pieniędzy na dzia-
łania, które będą dofinansowane z  budżetu UE w  mniejszym stopniu. brexit może 
wreszcie sprowokować kolejne państwa do żądania głębszej reformy w finansowaniu 
budżetu UE, zwłaszcza jeśli Brytyjczycy pokażą, że można żyć poza UE. Może więc on 
także osłabić dotychczasową architekturę systemu bezpieczeństwa międzynarodowego 
opartego nie tylko na UE, ale i NATO, oraz stać się początkiem jego rozłamu.

1. Istota budżetu Unii Europejskiej

Choć budżet Unii Europejskiej opiewa dziś rocznie na ponad 150 mld EUR, co 
może się wydawać dużą kwotą, to w rzeczywistości jest niewielką pulą środków finan-
sowych, gdy porównamy to z wielkością gospodarek i potrzebami 28 państw człon-
kowskich – por. rys. 1. Należy więc podkreślić, że budżet UE stanowi raptem ok. 1% 
łącznego PKB wszystkich 28 państw UE, podczas gdy dla porównania finanse pu-
bliczne w pojedynczych państwach UE dysponują każdego roku nieporównywalnie 
większymi środkami odpowiadającymi średnio 46% PKB danego państwa (Eurostat, 
2018). Choć oczywiście poziom wydatków publicznych różni się w poszczególnych 
państwach. W 2018 r. wahał się on od 25% PKB w Irlandii do 53% PKB w Finlandii. 
W Polsce wyniósł 42% PKB. Przez krajowe systemy finansów publicznych przechodzą 
więc kilkudziesięciokrotnie większe pieniądze niż przez budżet ogólny UE.

Rys. 1. Wielkość budżetu UE na tle wielkości finansów publicznych państw członkowskich UE 
oraz PKB 28 państw UE (stan na 2018 r.)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz Eurostatu
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Nie powinno więc dziwić, że zakres działań finansowanych z  budżetu UE jest 
znacznie węższy niż tych finansowanych z  wydatków publicznych pojedynczych 
państw. Mimo to stanowi on niezwykle ważne źródło wsparcia zwłaszcza dla słab-
szych państw UE – Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, umożliwiając im 
szybsze nadrabianie dystansu rozwojowego, gdyż to one są głównymi beneficjentami 
unijnych środków. 

1.1. Obszary wspierane z budżetu Unii Europejskiej

Od wielu lat struktura wydatków UE jest w gruncie rzeczy niezmienna, co wynika 
z faktu, że ewentualna zmiana zasad funkcjonowania budżetu UE wymaga jednomyśl-
nej zgody wszystkich państw członkowskich UE. Od lat więc głównymi dwoma obsza-
rami wsparcia z budżetu UE pozostaje rozwój gospodarczy, w szczególności słabszych 
regionów UE, oraz rolnictwo. Na wsparcie pierwszego z tych obszarów przeznaczana 
jest od lat prawie połowa unijnego budżetu (w 2018 r. było to w sumie 75,9 mld EUR, 
czyli 48,5% całości budżetu UE), a na drugiego niewiele mniej – w 2018 r. było to 
w sumie 58 mld zł, czyli 37% całości wydatków UE (por. rys. 2.). Te dwa główne ob-
szary pochłaniają razem prawie 90% unijnego budżetu.

Rys. 2. Struktura wydatków budżetu UE w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej

1.2. Perspektywa finansowa

Warto dodać, że choć budżet UE jest klasycznym budżetem rocznym, to w  sys-
temie unijnego finansowania kluczową rolę odgrywają tzw. perspektywy finansowe 
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(7-letnie; obecna perspektywa finansowa obejmuje lata 2014–2020), co oznacza, że 
przykładowo zaprezentowany podział środków budżetu UE w 2018 r. jest aktualny 
na lata 2014–2020. Perspektywę finansową można porównać do wieloletniego planu 
tworzącego ramy finansowe dla działań UE na kolejnych 7 lat, co pozwala na skutecz-
niejszą realizację długookresowej strategii zgodnie ze zdefiniowanymi priorytetami 
w polityce UE. Perspektywa finansowa usprawnia też dalece samo funkcjonowanie 
UE – państwa członkowskie spierają się o kierunki i poziom wsparcia z budżetu UE 
oraz o wysokość składek członkowskich raz na 7 lat (a nie co roku, jak to było do lat 
80. XX w.). Perspektywa finansowa ułatwia więc coroczne prace nad kolejnymi budże-
tami i zwiększa przejrzystość unijnych finansów, a dzięki temu nadaje ciągłość realizo-
wanym zadaniom i przez to podnosi ich skuteczność (Dynus, 2007).

Na rys. 3. zaprezentowano porównanie obecnej z poprzednią perspektywą finanso-
wą (na lata 2007–2013). Pokazuje on łączne kwoty na dany obszar wsparcia na całe 7 lat, 
które następnie są proporcjonalnie rozdzielane przy opracowywaniu rocznego budże-
tu na kolejny rok.

Rys. 3. Porównanie wielkości i  struktury wydatków w  obecnej (2014–2020) i  poprzedniej 
(2007–2013) perspektywie finansowej UE (w mld EUR)
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission 2019a

Dane te jednocześnie potwierdzają stabilność struktury wydatków z budżetu UE oraz 
fakt, że dwa główne obszary wsparcia, tj. rozwój gospodarczy (kategoria 1a i 1b) oraz rol-
nictwo (kategoria 2), pochłaniają gros unijnych środków. Dostrzec tu też można pewien 
wzrost wielkości unijnego budżetu – największy zarówno nominalnie (o 52 mld EUR), 
jak i względnie (o ponad 57%) w przypadku kategorii 1a, tj. wydatków na wzmocnie-
nie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich. O  ile poprzednia perspekty-
wa finansowa zakładała łączne wydatki z budżetu UE w latach 2007–2013 na poziomie 
976 mld EUR, to kolejna w latach 2014–2020 już 1087 mld EUR, czyli nominalnie o po-
nad 11% wyższe. Jednak gdy uwzględni się wzrost cen w ciągu tych kilkunastu lat, to wi-
dać, że budżet UE nie rozrasta się. Taka sytuacja utrzymuje się już od mniej więcej ćwierć 
wieku – por. rys. 4.
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Rys. 4. Zmiana wielkości wydatków z budżetu UE w latach 1958–2018 (w mld EUR – górna oś 
i jako % dochodu narodowego brutto – dolna oś)

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission 2019a

W pierwszych dekadach procesu integracji europejskiej, kiedy przy względnie sil-
nej woli politycznej rozszerzano zakres kompetencji instytucji EWG wraz z uwspól-
notawianiem kolejnych obszarów polityki gospodarczej i  przyjmowaniem nowych 
członków, budżet EWG rozrastał się dość dynamicznie – od ok. 200 mln EUR1 
u progu lat 60. XX w., czyli ok. 0,1% dochodu narodowego brutto (DNB) ówczesnych 

1 A dokładniej jednostki rozrachunkowej, w której rozliczane były początkowo finanse Wspólnot Europej-
skich przed wprowadzeniem EURCO (European Composit Unit), zastąpionej przez EUA (European Unit of 
Account), a potem ECU (European Currency Unit) – poprzedniczki euro (zamiana następowała w stosunku 
1:1). Przyp. aut.
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6  państw członkowskich EWG, do prawie 1,2% DNB PKB państw członkowskich 
u  progu lat  90. XX w. – por. wykres 3. Oznaczało to jednocześnie wzrost wysoko-
ści składek członkowskich, co coraz bardziej nie podobało się zwłaszcza tym pań-
stwom, które do unijnego budżetu wpłacały więcej pieniędzy niż z niego otrzymywały, 
czyli tzw. płatnikom netto (Redo, 2011). Dlatego po przyjęciu do EWG w latach 80. 
XX w. znacznie słabszych gospodarczo Grecji, Hiszpanii i Portugalii – z obawy przed 
nadmiernymi kosztami finansowania polityki rozwoju regionalnego – wprowadzo-
ny został w  1988  r. limit wielkości budżetu EWG (obecnie wynosi on 1,23% DNB 
państw UE). Jak pokazują dane, perspektywa rozszerzenia UE na Wschód i przyjęcia 
10 znacznie słabszych państw, które wiadomo było, że staną się z natury beneficjenta-
mi netto2, sprowokowała państwa „piętnastki” do relatywnego zmniejszenia rocznego 
budżetu UE do ok. 1% DNB (mimo że limit pozwala na większy budżet o prawie 1/4) –  
por. rys. 4. Nastąpiło to od 2000 r., czyli wraz z nastaniem nowej wówczas perspek-
tywy finansowej 2000–2006, w trakcie której nastąpiło rozszerzenie UE o 10 nowych 
państw, w tym Polskę (w maju 2004 r.).

Nie ma więc co zbytnio liczyć na wzrost dofinansowania z  budżetu UE w  nad-
chodzących latach. Wymagałoby to płacenia wyższych składek przez państwa człon-
kowskie, na co nie mają ochoty ani słabsze gospodarczo kraje, ani bogaci najwięksi 
płatnicy netto zmęczeni wspieraniem od kilkudziesięciu lat rozwoju społeczno-go-
spodarczego w innych państwach, a borykający się jednocześnie z własnymi proble-
mami – starzejącym się społeczeństwem, kryzysem migracyjnym, wysokimi kosztami 
pracy ograniczającymi konkurencyjność, słabym tempem rozwoju gospodarczego czy 
dużymi długami publicznymi. Wręcz przeciwnie, od lat pojawiają się głosy krytyki 
pod adresem budżetu UE, namawiające do zmiany sposobu wydatkowania unijnych 
środków. Nie tylko Brytyjczykom nie podoba się pompowanie od dekad dziesiątków 
miliardów euro każdego roku w najsłabsze regiony UE, nieprzekładające się na wzrost 
ich produktywności, czy dofinansowanie wciąż nieefektywnego w wielu państwach 
rolnictwa. Zamiast tego Europa mogłaby każdego roku wspierać przy pomocy po-
nad 100 mld EUR wzrost poziomu innowacyjności europejskich przedsiębiorstw, co 
dałoby szansę na przyśpieszenie tempa rozwoju gospodarczego w Europie w następ-
nych dekadach. Zmusiłoby to oczywiście państwa i społeczeństwa do niepopularnych 
reform – do cięć w wydatkach z krajowych budżetów w celu odnalezienia środków, 
z których przed przystąpieniem do UE finansowana była przez nie np. infrastruktura, 
aktywizacja zawodowa czy polityka rolna. Nie należy się dziwić, że wieloletni płatni-
cy netto unijnego budżetu kwestionują dotychczasowe zasady wydatkowania unijnych 
środków oraz wysokość płaconych przez siebie składek. Zwłaszcza w obliczu brexitu 
rodzi to uzasadnione obawy o znaczne cięcia w poziomie dofinansowania, w szczegól-
ności dla beneficjentów netto budżetu UE. Nie tylko z oczywistego powodu istotnego 
uszczuplenia wielkości unijnego budżetu przez wystąpienie państwa, które należało 

2 Państwo członkowskie, którego składka członkowska jest niższa niż otrzymane wsparcie finansowe. Przyp. aut.
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do największych jego płatników netto, ale również z obawy o ewentualną chęć wystą-
pienia kolejnych państw z UE.

1.3. Dochody budżetu Unii Europejskiej

System finansowania Unii Europejskiej jest skomplikowany (a przez to drogi, co 
również jest przedmiotem krytyki) i nie opiera się wcale na powszechnie stosowanym 
określeniu (jednej) składki członkowskiej. Na dodatek wysokość łącznej daniny na 
rzecz budżetu UE jest różna w każdym roku. 

Na dochody budżetu UE składają się tzw. zasoby własne (stanowią one zazwyczaj 
ponad 90% wszystkich dochodów) oraz pozostałe dochody. Jak już wspomniano, by 
zapobiec nadmiernemu rozrostowi budżetu UE, a ściślej rzecz biorąc, nadmiernemu 
wzrostowi kosztów jego finansowania, wprowadzono górny limit zasobów własnych, 
który obecnie wynosi 1,23% dochodu narodowego brutto państw UE (DNB3; Decyzja 
Rady UE 2014). Zasoby własne tworzą obecnie:

1. Składka uzależniona od wielkości i poziomu zamożności państwa zwana wpłatą 
bezpośrednią oraz wyznaczana jako odsetek dochodu narodowego brutto 
(tzw. call rate). Co ważne, odsetek ten jest zmienny i  ustalany na każdy rok 
w takiej wysokości, która pozwoli na sfinansowanie zaplanowanych wydatków 
z budżetu UE. Po oszacowaniu wpływów z wszystkich innych źródeł ustala się 
go w wysokości pozwalającej zapewnić brakujące źródła wydatków. W latach 
lepszej koniunktury, gdy rośnie sprzedaż, a  więc i  wpływy z  VAT – stawka 
call rate jest niższa (i  odwrotnie). W  ostatnich kilkunastu latach odsetek ten 
kształtował się na poziomie 0,6–0,75% dochodu narodowego brutto państwa 
członkowskiego.

2. Wpływy z podatku VAT, a dokładnie 0,3% podstawy opodatkowania podatkiem 
VAT4. Dochody z  VAT, od czasu ustanowienia ich źródłem finansowania 
budżetu EWG w 1979 r., były przez prawie 20 lat głównym dochodem budżetu 
EWG. Obecnie zapewniają ok. 11% wszystkich wpływów.

3. Tak zwane tradycyjne zasoby własne (traditional own resources – TOR), na 
które dziś składają się już tylko cła5 pobierane przy imporcie produktów spoza 
państw UE (a dokładniej 80% wpływów z ceł – pozostałe 20% dane państwo 
może zatrzymać na pokrycie kosztów poboru ceł). 

3 Kategoria dochodu narodowego brutto stosowana w rozliczeniach Unii Europejskiej zgodnie z Europej-
skim Systemem Rachunków jest kategorią zbliżoną do PKB (produktu krajowego brutto) i definiuje ją Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019. Przyp. aut.

4 Stawka ta ma zastosowanie tylko do takiej podstawy opodatkowania podatkiem VAT, która nie przekra-
cza 50% DNB. Przyp. aut.

5 Wcześniej składały się na nie także opłaty rolne – ostatnie opłaty cukrowe zostały pobrane w 2018 r. Przyp. aut.
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Wraz z  redukcją ceł w wyniku postępującej liberalizacji światowego handlu zna-
czenie tradycyjnych zasobów własnych istotnie spadło. Z tego też powodu w latach 80. 
XX w. zaczęło rosnąć znaczenie wpływów z VAT w finansowaniu wydatków EWG –  
por. rys. 5. Szybko jednak okazało się, że spowodowało to niewspółmiernie mocne 
obciążenie finansowaniem budżetu EWG słabszych państw, w których konsumowa-
na jest większa część PKB (mniej się oszczędza). Wraz z liberalizacją światowego han-
dlu, postępującą globalizacją i problemami ze zrównoważeniem budżetu wymusiło 
to gruntowną reformę źródeł finansowania EWG. Stąd w 1988 r. wprowadzono nowe 
źródło w postaci składki opartej na DNB i sukcesywnie zwiększano jego znaczenie 
w finansowaniu budżetu UE, ustanawiając najpierw w 1990 r. limit podstawy poboru 
VAT (od maksimum 50% DNB), a od 1995 r. sukcesywnie zmniejszając odsetek pobie-
ranego VAT (z poziomu 1,4% w 1994 r. do obowiązującego od 2007 r. poziomu 0,3% 
podstawy opodatkowania podatkiem VAT).

Rys. 5. Ewolucja struktury źródeł finansowania budżetu EWG/UE (w % DNB)

Źródło: European Commission

W konsekwencji od prawie dwóch dekad płatności oparte na DNB stanowią do-
minujące źródło dochodów budżetu UE, zapewniające ok. 2/3 wszystkich wpływów –  
por. wykres 4. Wpływy z VAT zapewniały w ostatnich latach ok. 10–12% dochodów 
budżetu UE, a tradycyjne zasoby własne (czyli cła i do 2018 r. opłaty rolne) 10–15%. 
Poza zasobami własnymi dochodami budżetu UE są także nadwyżka budżetowa z po-
przedniego roku oraz pozostałe dochody, jak np.:

• podatki i składki od wynagrodzeń pracowników instytucji i organów UE,
• odsetki od zaległych płatności,
• grzywny od przedsiębiorstw łamiących zasady konkurencji na obszarze UE,
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• zwroty związane z realizacją porozumień i programów UE,
• dochody od udzielonych pożyczek i innych inwestycji,
• składki państw spoza UE uczestniczących w niektórych programach. 
Z  uwagi na zapis traktatowy nakazujący równoważenie6 budżetu UE od czasu 

wspomnianych problemów finansowych w latach 80. XX w. budżety UE zamykają się 
regularnie nadwyżkami, które sięgają od kilkuset milionów do nawet kilkunastu mi-
liardów EUR rocznie7. Wyjątkiem był tu rok 2009, kiedy wskutek załamania gospodar-
czego, będącego efektem kryzysu finansowego z 2008 r., zrealizowano niższe dochody 
i budżet UE zamknął się deficytem na poziomie 735,4 mln EUR8. Z kolei pozostałe do-
chody kształtowały się w minionych 20 latach na poziomie 2–12%. Wykres 5. pokazu-
je dla porównania strukturę dochodów budżetu UE w 2018 roku. 

Rys. 6. Struktura dochodów budżetu UE w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission 2019b

Łączne dochody budżetu UE w  2018 r. wyniosły 158,6 mld EUR, a  wydatki 
156,7 mld EUR, dzięki czemu zamknął się on prawie 2 mld EUR nadwyżki. W struktu-
rze dochodów budżetu UE w 2018 r. wyróżnia się niski udział nadwyżek z lat poprzed-
nich, które wyniosły raptem 555,5 mln EUR i stanowiły 0,4% wszystkich dochodów 
budżetu UE, podczas gdy w ostatnich kilkunastu latach udział ten wynosił średnio 
ok.  2%.

6 Mowa tutaj o art. 310 TFUE (wersja skonsolidowana) Dz. Urz. UE z 26.10.2012 C327/47. Przyp. aut.
7 Nadwyżki te są zwracane państwom członkowskim w postaci obniżonych płatności na rzecz budżetu UE 

w następnym roku.
8 Zgodnie z danymi nt. wykonania budżetów UE za lata 2000–2018 dostępnymi na stronie Komisji Euro-

pejskiej: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue_en (data pobrania 28.12.2019). Przyp. aut.
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1.4. Rabaty w finansowaniu budżetu UE

Podkreślić w tym miejscu należy, że od ogólnych zasad finansowania budżetu UE 
istnieją odstępstwa. Oprócz powszechnie znanego wysokiego rabatu brytyjskiego ulgo-
we rozwiązania w  tym zakresie obowiązują również dla innych państw. W  bieżącej 
perspektywie finansowej 2014–2020 poza Wielką Brytanią preferencyjne rozwiązania 
w zakresie finansowania budżetu UE posiadają także Niemcy, Holandia, Szwecja, Da-
nia i Austria – czyli w sumie pięć państw. Obecnie obowiązują cztery rodzaje rabatów.

1. Rabat brytyjski, uregulowany kompleksowym rozwiązaniem w 1984 r., zgodnie 
z którym każde państwo, którego ciężar współfinansowania unijnego budżetu 
jest niewspółmierny do jego zamożności, ma prawo do redukcji swego wkładu 
do budżetu UE (European Council, 1984). Wielka Brytania z uwagi na relatywnie 
niewielkie znaczenie rolnictwa w swojej gospodarce i fakt, że wspólna polityka 
rolna pochłaniała prawie połowę środków budżetu UE, otrzymywała względnie 
niewielką ilość środków finansowych z  unijnego budżetu w  porównaniu do 
wysokości płaconych na jego rzecz danin. Rabat Wielkiej Brytanii stanowi 2/3 
jej salda netto w rozliczeniach z budżetem UE i wynosił w minionych dwóch 
dekadach średnio 5 mld EUR rocznie (rys. 10.).

2. Rabat w finansowaniu rabatu brytyjskiego. Rabat brytyjski powoduje każdego roku 
uszczerbek w unijnym budżecie, który jest pokrywany przez pozostałe państwa 
członkowskie proporcjonalnie do poziomu ich zamożności (dochodu narodowego 
brutto). Najwięksi płatnicy netto unijnego budżetu – Niemcy, Holandia, Szwecja 
oraz Austria – w 2000 r. wynegocjowali finansowanie rabatu brytyjskiego w 1/4 
przypadającej na nich kwoty (Council Decision 2000), co oznacza większy ciężar 
jego finansowania przez pozostałe 23 w  większości dużo biedniejsze państwa 
(Dynus, 2007). Polska w 2018 r. z powodu rabatu brytyjskiego musiała wpłacić 
do budżetu UE o  256 mln EUR więcej, a  w  całym dotychczasowym okresie 
członkostwa w UE prawie 3,4 mld EUR więcej (por. rys. 10).

3. Rabat w płatności opartej na dochodzie narodowym brutto. Na okres obecnej 
perspektywy finansowej coroczny rabat w  wysokości wpłaty bezpośredniej 
wynegocjowały sobie Holandia (695 mln EUR), Szwecja (185 mln EUR), Dania 
(130 mln EUR) oraz Austria (30 mln EUR, ale tylko w  latach 2014–2016)9. 
W poprzedniej perspektywie finansowej rabat taki miały Holandia i Szwecja.

4. Rabat w  stawce poboru VAT. Najwięksi płatnicy netto – Niemcy, Holandia 
i Szwecja – wynegocjowali dodatkowo na czas obecnej perspektywy finansowej 
o połowę niższą stawkę poboru VAT, tj. 0,15% podstawy opodatkowania tym 
podatkiem. W  poprzedniej perspektywie finansowej zredukowaną stawkę 
poboru VAT miała poza obecną trójką państw także Austria10. 

9 W cenach z 2011 r. (European Commission 2019c). Przyp. aut.
10 Obniżona stawka poboru VAT była jednak wówczas zróżnicowana i wahała się od 0,1 do 0,225%.
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Przedstawiony system dochodów budżetu UE oraz preferencyjnych rozwiązań 
negocjowanych przez największych płatników netto budżetu UE przy powstawaniu 
każdej kolejnej perspektywy finansowej potwierdza wysoki stopień skomplikowania 
systemu finansowania unijnego budżetu, a  przez to wysokie jego koszty, niestabil-
ność i nieprzewidywalność jego dochodów mimo wydłużenia planowania finansów 
UE do 7-letnich okresów, a także silne uzależnienie UE od woli politycznej państw 
członkowskich, z  uwagi na fakt, że większa część dochodów budżetu UE znajdu-
je się w  krajowych budżetach państw po stronie wydatków i  jest przedmiotem co-
rocznych krajowych procedur budżetowych. Tłumaczy to, dlaczego konieczne wydaje 
się uproszczenie systemu dochodów budżetu UE, przejście na bardziej automatycz-
ne ich źródła, a  także zwiększenie niezależności finansowej UE. Z  drugiej strony, 
jak już wskazano, należałoby się zastanowić nad rewizją kierunków wydatkowania 
środków UE, by bardziej przekładały się na wzrost produktywności i konkurencyjno-
ści państw UE w zglobalizowanej gospodarce światowej. Bez tego nie będzie możliwe 
zwiększenie sprawności i skuteczności działania UE, a przede wszystkim mobilizowa-
nie bogatszych państw do tego, by brały wciąż na swoje barki główny ciężar finansowy 
procesu integracji i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego państw UE, czyli by 
były nadal płatnikami netto budżetu UE. 

Rysunek 7. przedstawia wysokość składek członkowskich wpłaconych przez po-
szczególne państwa w 2018 r. i ich udział w całości zasobów własnych budżetu UE.

Rys. 7. Wysokość łącznych składek członkowskich poszczególnych państw w 2018 r. (w mld EUR) 
i ich struktura w zasobach własnych (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission 2019b

Warto podkreślić, że prawie połowę zasobów własnych stanowią wpłaty raptem 
trzech państw – Niemiec, Francji i Włoch (w sumie 68,5 mld EUR w 2018 r., tj. 48,1%). 
Wraz z kolejnymi Wielką Brytanią, Hiszpanią i Holandią zapewniają w szóstkę ponad 
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3/4 dochodów budżetu UE z tytułu zasobów własnych (77,3%, czyli 110 mld EUR). 
Łączne płatności na rzecz budżetu UE w  2018 r. wyniosły w  przypadku Polski 
4,7 mld EUR, co stanowiło 3,3% łącznych zasobów własnych – por. rys. 7.

2. Płatnicy a beneficjenci netto budżetu UE

Płatnikiem netto budżetu UE jest państwo, którego łączne składki na rzecz budże-
tu UE przewyższają otrzymane z niego dofinansowanie. Z kolei państwo, które otrzy-
muje z budżetu UE więcej środków finansowych w ramach unijnych programów niż 
łączna wartość płaconych przez niego składek członkowskich, to tzw. beneficjent net-
to budżetu UE. Z uwagi na przedstawiony sposób finansowania budżetu UE (gdzie 
wysokość płaconych danin uzależniona jest w  dominującym stopniu od poziomu 
zamożności) oraz wydatkowania z niego środków (gdzie prawie połowa wydatków 
przeznaczana jest na wspieranie spójności społeczno-gospodarczej oraz wzrostu go-
spodarczego i zatrudnienia) oczywiste jest, że największe składki płacą najbogatsze 
państwa UE, a głównymi beneficjentami unijnego wsparcia są najbiedniejsi członko-
wie UE. Pierwsi z nich są więc płatnikami netto budżetu UE, a drudzy jego beneficjen-
tami netto. Rysunek 8. pokazuje beneficjentów i płatników netto budżetu UE w 2018 r. 
oraz poziom salda rozliczeń z budżetem UE, tj. różnicy pomiędzy łączna kwotą od-
prowadzanych do budżetu UE składek oraz otrzymanych z niego środków finanso-
wych w tym roku.

* saldo Belgii i Luksemburga jest zniekształcone (zawyżone) ogromnymi wydatkami administracyjnymi kiero-
wanymi do tych państw z uwagi na fakt zlokalizowania tam licznych instytucji i organów UE – gdy je pomi-
nąć, państwa te okazują się być płatnikami netto budżetu UE

Rys. 8. Beneficjenci netto i płatnicy netto budżetu UE w 2018 r. (w mld EUR i jako % PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission 2019b
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Największym nominalnym beneficjentem netto budżetu UE jest obecnie Polska – 
w  2018 r. otrzymała o  11,6 mld EUR więcej niż wyniosła jej składka członkowska. 
Uwzględniając jednak wielkość poszczególnych gospodarek, okazuje się, że dodatnie 
saldo rozliczeń z  budżetem UE Węgier, Litwy, Łotwy i  Bułgarii w  2018 r. było ko-
rzystniejsze niż Polski i stanowiło 2,8–3,8% ich PKB, podczas gdy w przypadku Pol-
ski wyniosło 2,34% PKB. Analogicznie więc, mimo że zdecydowanie największym 
nominalnym płatnikiem netto są Niemcy, które wpłaciły w 2018 r. do budżetu UE 
o 17,2 mld EUR więcej niż uzyskały z niego środków, to największy ciężar finansowa-
nia budżetu UE spoczywał w 2018 r. na Holandii, w przypadku której ujemne saldo 
rozliczeń z unijnym budżetem stanowiło 0,63% PKB (w przypadku Niemiec było to 
0,51% PKB). 

W 2018 r. 16 państw UE było beneficjentami netto budżetu UE, a 12 jego płatnika-
mi netto – uwzględniając jako płatników netto także Belgię i Luksemburg, czyli pań-
stwa, do których kierowana jest zdecydowana część środków na utrzymanie unijnej 
administracji. Gdy pominąć bowiem płatności administracyjne kierowane do Belgii 
(5,2 mld EUR w 2018 r.) i Luksemburga (1,6 mld EUR w 2018 r.) z uwagi na usytuowa-
nie tam licznych instytucji i organów UE, to oba te państwa okazują się być także płat-
nikami netto budżetu UE. Ujemne saldo w rozliczeniu Belgii z budżetem UE w 2018 r. 
wyniosło po tej korekcie 2,6 mld EUR, a Luksemburga 2,1 mln EUR.

Podkreślić tu także trzeba, że saldo rozliczeń z budżetem UE każdego z państw jest 
w każdym roku inne, a różnice bywają spore. To z jednej strony efekt m.in. faktu, że 
wpłata bezpośrednia do budżetu UE (call rate) jest ustalana z góry na następny rok 
na podstawie prognozowanego wzrostu gospodarczego, co w następnych budżetach 
jest weryfikowane i w razie potrzeby korygowane. Gdy okazuje się, że dane państwo 
wpłaciło w danym roku zbyt wysoką składkę, bo wzrost gospodarczy okazał się tam 
być niższy niż prognozowano, wpłaci w następnym roku odpowiednio niższą skład-
kę (i odwrotnie). Z drugiej strony zmienne saldo jest konsekwencją tego, że postęp 
finansowy każdego z programów operacyjnych w poszczególnych państwach człon-
kowskich nie jest równomierny i nie jest identyczny w każdym z 7 lat perspektywy fi-
nansowej. 

2.1. Skumulowane saldo rozliczeń z budżetem UE w latach 1976–2018

Należy mieć świadomość, że analiza rozliczeń z budżetem UE w jednym tylko roku 
nie pozwala na wyciągnięcie właściwych wniosków. Konieczna jest analiza danych 
w dłuższej perspektywie czasowej i uwzględnienie wielkości gospodarek poszczegól-
nych państw.
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* saldo Belgii i Luksemburga jest zniekształcone (zawyżone) ogromnymi wydatkami administracyjnymi kiero-
wanymi do tych państw z uwagi na fakt zlokalizowania tam licznych instytucji i organów UE – gdy je pomi-
nąć, państwa te okazują się być płatnikami netto budżetu UE

Rys. 9. Skumulowane saldo rozliczeń poszczególnych państw członkowskich z  budżetem UE 
w  latach 1976–2018 (różnica między łączną składką a  otrzymanymi płatnościami) w  mld EUR 
(lewa oś) oraz jako % PKB z 2018 r. (prawa oś)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych European Commission 2019a

Na rys. 9. zostały skumulowane salda rozliczeń z budżetem UE państw członkow-
skich za minione 43 lata (1976–2018). I choć należy pamiętać, że tylko 9 państw było 
członkami UE (EWG) przez cały ten okres – pozostałe przystępowały sukcesywnie 
w następnych dekadach, to łatwo zauważyć, na kim spoczywa od dekad główny ciężar 
finansowania procesu europejskiej integracji. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy pono-
szą największe koszty związane z członkostwem w UE. W latach 1976–2018 wpłaciły 
one do budżetu UE o 369 mld EUR więcej niż otrzymały z niego dofinansowania, co 
stanowi 11% PKB Niemiec z 2018 r. Kwota ta jest odpowiednikiem ponad dwukrot-
ności rocznego budżetu UE i  stanowi 3/4 rocznego PKB Polski. I  choć ujemne sal-
da następnych w kolejności największych płatników netto za cały okres minionych 
43 lat są nominalnie znacząco niższe, to 85 mld EUR w przypadku Holandii stanowi 
także względnie podobne obciążenie tej gospodarki: 10,9% PKB Holandii. W przy-
padku kolejnych dwóch największych wieloletnich płatników netto unijnego budże-
tu – Szwecji i Wielkiej Brytanii – ich skumulowane ujemne saldo stanowi 7–7,4% ich 
PKB, natomiast w przypadku następnych Francji, Włoch i Austrii 4,6–5,1% ich PKB, 
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a Finlandii i Danii 2,8–3 ich PKB – por. rys. 9. Jak wskazano, poza powyższymi 9 pań-
stwami także Belgia i Luksemburg są płatnikami netto, gdy wyeliminować płatności 
kierowane do tych państw na utrzymanie unijnej administracji. 

Są to ogromne kwoty – zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do poziomu 
zamożności tych państw (PKB), które stoją w obliczu własnych problemów społecz-
no-gospodarczych. Nie dziwi więc, że kraje te nie są skore do rozszerzania procesu 
integracji, naciskają na ograniczanie wydatków i negocjują rabaty w finansowaniu bu-
dżetu UE. Od kilkudziesięciu lat kosztem wspierania własnych gospodarek pomagają 
innym państwom – beneficjentom netto unijnego budżetu. Bezdyskusyjnym lide-
rem wśród wieloletnich beneficjentów netto budżetu UE jest Grecja. W  analizowa-
nym okresie otrzymała ona z niego o 130 mld EUR więcej niż do niego wpłaciła, co 
stanowi aż 70,1% jej PKB z  2018 r. I  choć nominalne dodatnie dotychczasowe sal-
do Polski oraz Hiszpanii jest niewiele mniejsze (115–117 mld EUR), to w relacji do 
wielkości tych państw kwoty te stanowią znacząco niższy odsetek ich gospodarek – 
w przypadku Polski to 23,1% PKB, a Hiszpanii tylko 9,7% PKB. Uwzględniając wła-
śnie wielkość gospodarek państw, do największych beneficjentów netto budżetu UE 
należą po Grecji kolejno Portugalia i  Litwa (dodatnie saldo sięga tam ok. 37% ich 
PKB z 2018 r.), Węgry (33,5% PKB), Łotwa i Bułgaria (29–31% PKB), Estonia i Polska  
(23–24% PKB), Słowacja i Rumunia (18% PKB), Czechy i Irlandia (14% PKB), Słowe-
nia, Hiszpania i Malta (9–10% PKB), najkrótsza stażem Chorwacja (3,5% PKB) oraz 
Cypr (1,7% PKB) – por. wykres 8.

3. Polska a budżet Unii Europejskiej

Trzeba wreszcie podkreślić, że Polska jest od 2009 r. największym nominalnym be-
neficjentem netto budżetu UE, tzn. otrzymuje od dekady średnio każdego roku o pra-
wie 10 mld EUR więcej wsparcia finansowego niż wynosi łączna składka członkowska. 
Tabela 1. zawiera podsumowanie wielkości składek Polski na rzecz budżetu UE oraz 
kwot otrzymywanego w każdym roku dofinansowania z budżetu UE, a  także saldo 
rozliczeń. 

Trzeba również zauważyć, że w  ciągu minionych 15 lat członkostwa w  UE Pol-
ska na czysto zyskała prawie 113 mld EUR, a  jeśli doliczyć do tego płatności w ra-
mach funduszy przedakcesyjnych otrzymywane przez Polskę z budżetu UE od 2000 r., 
łączne dodatnie saldo rozliczeń Polski z  budżetem UE wynosiło na koniec 2018 r. 
114,6 mld EUR, co stanowi prawie 1/4 rocznego PKB Polski. 

O  ile w  pierwszych latach członkostwa w  UE otrzymywane przez Polskę wspar-
cie z unijnego budżetu było względnie nieduże – sięgało kilku miliardów euro rocz-
nie, to od ponad dekady Polska dostaje każdego roku kilkanaście miliardów euro 
(średnio 13,7 mld EUR w latach 2009–2018). Zaznaczyć przy tym należy, że składka 
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członkowska, która początkowo wynosiła ok. 3 mld EUR rocznie, nie wzrosła w tym 
okresie kilkukrotnie jak poziom otrzymywanego wsparcia. W minionej dekadzie łącz-
na składka Polski na rzecz budżetu UE wyniosła średnio 3,9 mld EUR rocznie.

Tabela 1.
Wysokość otrzymanego przez Polskę wsparcia finansowego z  budżetu UE i  odprowadzanych 
składek członkowskich w latach 2000–2018 (w mln EUR)

otrzymaliśmy wpłaciliśmy netto

2004 2 720,3 1 310,7 1 409,5

2005 4 029,2 2 327,2 1 701,9

2006 5 305,6 2 446,6 2 859,0

2007 7 786,4 2 808,6 4 977,8

2008 7 639,5 3 472,5 4 166,9

2009 9 252,9 3 133,9 6 119,0

2010 11 822,0 3 656,8 8 165,2

2011 14 440,6 3 580,4 10 860,2

2012 15 735,8 3 908,3 11 827,6

2013 16 179,5 4 214,4 11 965,0

2014 17 436,1 3 954,6 13 481,4

2015 13 357,7 4 236,4 9 121,3

2016 10 637,8 4 300,4 6 337,5

2017 11 921,3 3 716,0 8 205,3

2018 16 349,9 4 718,2 11 631,8

2004-2018 164 614,7 51 785,0 112 829,4

2000 248,0 – 248,0

2001 328,3 – 328,3

2002 532,4 – 532,4

2003 684,1 – 684,1

2000-2018 166 407,5 51 785,0 114 622,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission 2019b

 
Nie można więc nie doceniać wagi finansowych korzyści z  członkostwa Polski 

w UE, dzięki czemu możliwe było wsparcie rozwoju polskiej gospodarki dodatkowym 
prawie pół bilionem złotych w ciągu minionych 19 lat i jednoczesne odciążenie tymi 
kosztami krajowych finansów państwa, czyli podatników, a także lepsze dofinansowa-
nie innych dziedzin wspieranych ze środków publicznych. Mając powyższe na uwadze, 
należy zdawać sobie sprawę, jak wiele działań, a tym samym miejsc pracy i dochodów 
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w Polsce zostało wygenerowanych (i będzie nadal dzięki niemu generowane) przy po-
mocy dotychczas otrzymanego wsparcia finansowego od państw Zachodniej Euro-
py – płatników netto unijnego budżetu. Co jednak jeszcze ważniejsze, należy sobie 
uświadomić, jak bardzo tempo przyszłego procesu nadrabiania zaległości rozwojo-
wych przez Polskę, a  więc poziomu zamożności Polaków w  przyszłości, zależy od 
wielkości i kształtu budżetów UE w następnych latach i dekadach. Ewentualne ogra-
niczenie wielkości budżetu UE, zmiana zasad wydatkowania czy uzyskanie rabatów 
w składkach członkowskich, na co naciska od lat część państw UE, mogą doprowadzić 
nie tylko do spowolnienia procesu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, ale 
i do konieczności znalezienia w finansach państwa pieniędzy na działania, które prze-
staną być dofinansowane z budżetu UE (lub będą finansowane w mniejszym stopniu). 
Zmusi to Polskę do cięć w wydatkach publicznych na inne cele i/lub podniesienia po-
datków. Należy więc zdawać sobie sprawę, że od warunków brexitu zależeć będzie nie 
tylko to, jak bardzo zostanie okrojona następna perspektywa finansowa UE na lata 
2021–2027, a tym samym wsparcie dla Polski, ale również jak dużą presję brexitu wy-
wrze na państwach członkowskich i czy nie sprowokuje to kolejnych z nich do żąda-
nia głębszej reformy w finansowaniu budżetu UE. Być może jeszcze nie w najbliższej, 
ale w kolejnej perspektywie finansowej. 

4. Brexit a budżet UE

Warto więc zwrócić uwagę, jak wysokie składki członkowskie odprowadzała dotąd 
Wielka Brytania, a tym samym jak duży ubytek w corocznym budżecie UE spowodu-
je tzw. twardy brexit, tj. bez kompromisowego porozumienia z UE, na mocy które-
go Wielka Brytania będzie co roku odprowadzać do budżetu UE opłatę za dostęp do 
wspólnego rynku UE. W ostatniej dekadzie roczna składka Wielkiej Brytanii wyno-
siła średnio 15,4 mld EUR, co stanowiło średnio 11% łącznych zasobów własnych. 
Trzeba podkreślić, że kwota ta jest większa niż wielkość wsparcia finansowego dla Pol-
ski – średnio w minionej dekadzie wynosiło ono 13,7 mld EUR rocznie (por. tabela 1. 
i rys. 10.).

Dodać przy tym należy, że w  całym okresie członkostwa (w  latach 1973–2018) 
Wielka Brytania wpłaciła do budżetu UE w sumie 398,4 mld EUR, otrzymując w su-
mie 223,2 mld EUR wsparcia, czyli dopłacając na czysto ok. 175 mld EUR. Warty 
podkreślenia jest też fakt, że dzięki wynegocjowanemu w 1984 r. przez rząd Marga-
ret Thatcher rabatowi brytyjskiemu wpłacili oni do budżetu UE w latach 1985–2018 
o 133 mld EUR mniej, czyli dokładnie o 1/3 mniej niż faktycznie poniesione składki 
członkowskie. Niemniej jednak uderzający jest wzrost w ostatniej dekadzie ujemne-
go salda w rozliczeniach Wielkiej Brytanii z budżetem UE – o ile w latach 1999–2008 
wpłacała ona rocznie średnio o 4,2 mld EUR więcej niż uzyskiwała wsparcia, to po 
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wybuchu kryzysu finansowego z 2008 r. ujemne saldo Wielkiej Brytanii wzrosło pra-
wie dwukrotnie: do poziomu średnio 8,7 mld EUR rocznie w latach 2009–2018. O ile 
więc wcześniej ewentualny brytyjski ubytek finansowy w budżecie UE stanowił śred-
nio 5,1% dochodów własnych od pozostałych państw UE, to w  ostatniej dekadzie 
było to już 7,8%. Oznacza to, że gdyby chcieć zachować wielkość unijnego budżetu 
na dotychczasowym poziomie, czyli utrzymać obecną wartość finansowego wspar-
cia z budżetu UE, to każde z państw UE musiałoby po twardym brexicie odprowadzać 
każdego roku o prawie 8% wyższą składkę członkowską.

Rys. 10. Wielkość składki Wielkiej Brytanii i  salda jej rozliczeń z  budżetem UE  
w latach 1973–2018 oraz dla porównania wysokość rocznego jej rabatu i kwoty, którą Polska musi 
dodatkowo płacić, by sfinansować rabat brytyjski (w mld EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission 2019a oraz European Commis-
sion 2019b

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje więc znaczący uby-
tek finansowy w budżecie UE, który, jak wskazują wyniki badań (Redo, 2019a), naj-
boleśniej odczują państwa Europy Środkowo-Wschodniej z  racji tego, że wszystkie 
one są beneficjentami unijnego budżetu. Nie należy liczyć, że płatnicy netto sfinansu-
ją lukę po brexicie w budżecie UE w całości lub przynajmniej w znaczącym stopniu. 
Większość z nich od lat bowiem negocjuje rabaty w finansowaniu unijnego budżetu, 
uważając dotychczasowy ciężar finansowania za nadmierny. Dlatego słuszne wydają 
się obawy, że problem znalezienia finansowania dla luki finansowej po brexicie zapo-
czątkuje głębszą reformę finansową w UE, co niestety dla państw Europy Środkowo-

-Wschodniej może oznaczać tylko jedno – pogorszenie salda rozliczeń z  budżetem 
UE, które spowolni proces nadrabiania zaległości rozwojowych.
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5. Zakończenie

Mimo że wciąż nie są znane warunki finansowe brexitu ani szczegóły perspektywy 
finansowej na lata 2021–2027, nie ma więc pewności co do wielkości następnych bu-
dżetów UE, kto i w jakim stopniu sfinansuje lukę finansową po brexicie ani czy i jak 
zmienią się zasady finansowania unijnego budżetu oraz podziału funduszy, to już wia-
domo, że bez względu na finał tych negocjacji brexit wywoła ogromne zmiany w sy-
tuacji gospodarczej i politycznej Europy. Liczne raporty przedstawiają scenariuszowe 
analizy potencjalnych skutków tej decyzji zarówno dla gospodarki Wielkiej Brytanii, 
jak i państw trzecich. Przesiąknięte niejednokrotnie punktem widzenia zwolenników 
brexitu punktują główne argumenty za opuszczeniem UE, jak wysoka składka netto 
do budżetu UE i brak kontroli nad nadmierną imigracją. Co ciekawe, wskazują one 
też jednak na wysokie koszty brexitu dla Wielkiej Brytanii (por. m.in. Begg, 2017; 
Ebell, Warren, 2016; Treasury, 2016a; Treasury, 2016b; HM Government, 2017; Min-
ford i in., 2015; Ottaviano i in., 2014). Podkreślić przy tym należy, że analizy te wska-
zują zazwyczaj na bezpośrednie konsekwencje, a należy pamiętać, że skutki brexitu 
będą odczuwane w bardzo długim okresie, co już od referendum w sprawie brexitu 
w czerwcu 2016 r. skutkuje obniżeniem prognoz i perspektyw rozwojowych Wielkiej 
Brytanii. Efektem tego jest obserwowany spadek inwestycji, który powoduje pogor-
szenie bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej zarówno gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, jak i budżetu państwa. Dlatego też słuszny wydaje się wniosek z ana-
liz (Bertelsmann Stiftung, 2015) wskazujących na wysokie koszty brexitu nie tylko 
dla Wielkiej Brytanii, ale i innych państw UE, i w związku z powyższym sugerujący 
znalezienie alternatywnego dla brexitu rozwiązania kompromisowego. Proponowali 
oni ustanowienie limitu ujemnego salda w rozliczeniach z UE na poziomie 0,3% PKB 
(czyli w 2018 r. 7,3 mld EUR), wskazując, że wysokie wpłaty Wielkiej Brytanii były 
w ostatnich latach jeszcze wyższe z uwagi na niski wzrost gospodarczy w strefie euro. 
Zwłaszcza że spodziewany spadek liczby imigrantów może paradoksalnie pogłębić nie-
dobór siły roboczej i dodatkowo spowolnić gospodarkę oraz ograniczyć jej możliwo-
ści rozwojowe. Podkreślić jednak należy, że populacja imigrantów nie tylko wypełnia 
luki na rynku pracy, generuje konsumpcję i płaci podatki, ale jest strukturalnie młod-
sza od autochtonów, co zwiększa motywację do innowacji (Gadomski, 2016). Oczywi-
ście skutki brexitu odczują też partnerzy gospodarczy Wielkiej Brytanii. I choć analizy 
wskazują regiony UE czy branże, które najbardziej ucierpią wskutek brexitu (np. Chen 
i in., 2017), to wydaje się, że dla pozostałej części Europy ekonomiczne skutki brexitu 
nie straszą tak bardzo, jak polityczne. W konsekwencji brexitu wspólna polityka bez-
pieczeństwa i obrony straci istotnego gracza, dysponującego znaczącym potencjałem 
militarnym, gospodarczym i  politycznym. Z  polskiej perspektywy oznacza to utra-
tę sojusznika w negocjacjach przy unijnym stole np. w kwestii oceny rosyjskiej poli-
tyki wobec Ukrainy (Usewicz, 2017). W dłuższej perspektywie zagrożenia wydają się 
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jeszcze poważniejsze. brexit może być bowiem początkiem końca europejskiej inte-
gracji, szczególnie jeśli Brytyjczycy pokażą, że można dobrze żyć poza UE (Strawiński, 
2016). brexit może więc osłabić dotychczasową architekturę systemu bezpieczeństwa 
międzynarodowego opartego na organizacjach międzynarodowych, nie tylko w UE, 
ale i NATO, oraz stać się początkiem jego rozłamu (Palowski, 2016; Redo, 2019a).

Podkreślić wreszcie należy, że Wielka Brytania jest drugim (po Niemczech) naj-
większym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów. Na brytyjski rynek trafiły w 2018 r. 
polskie towary i usługi o łącznej wartości 18,3 mld EUR, co stanowi 6,7% całego pol-
skiego eksportu (do Niemiec 76,4 mld EUR, czyli 27,7%; GUS i NBP). Dlatego spadek 
obrotów handlowych wskutek brexitu i w efekcie co najmniej utrudniony, a zapewne 
i ograniczony dostęp do wspólnego rynku, a póki co niepewność związana z warun-
kami współpracy handlowej, nie pozostanie bez wpływu na rozwój gospodarczy w ca-
łej UE, w tym także Polski. Zwłaszcza że jak wskazują wyniki badań (Chen i in., 2017) 
Niemcy (zaraz po Irlandii) odczują najsilniej skutki brexitu. Zdawać więc sobie nale-
ży sprawę, że na rynki powyższych trzech państw (Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nie-
miec) oraz kolejnych trzech wskazywanych jako najmocniej powiązane ekonomicznie 
z gospodarką Wielkiej Brytanii (a przez to najbardziej narażone na brexit), czyli Ho-
landii, Belgii i Francji, trafia prawie połowa polskiego eksportu (48,2% w 2018 r.). Dla-
tego wyniki powyższego badania, wskazujące na względnie niską ekspozycję polskiej 
gospodarki na brexit, wydają się niedoszacowywać zagrożeń wynikających z  niego 
dla rozwoju gospodarczego w Polsce. Tak silna ekspozycja prawie połowy polskiego 
eksportu na brexit – bezpośrednio i pośrednio poprzez największych partnerów han-
dlowych, którzy według tych samych analiz wskazywani są jako najbardziej wrażli-
wi na brexit, budzi uzasadnione obawy o tempo rozwoju społeczno-gospodarczego 
w  Polsce w  nadchodzących dekadach oraz tempo nadrabiania zaległości rozwojo-
wych. Może to prowadzić do spadku atrakcyjności inwestycyjnej polskiej gospodar-
ki w porównaniu z pozostałymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej i dalszego 
pogłębiania różnicy w wycenie premii za ryzyko inwestycyjne (skutkujące droższym 
kapitałem oraz ograniczonym dostępem do niego – szerzej por. Redo, 2019b; Redo, 
2017a i Redo, 2017b) i w konsekwencji do marginalizacji Polski w UE. brexit zagraża 
bowiem dwóm głównym motorom polskiej gospodarki – utrzymaniu dynamiki eks-
portu oraz inwestycji i innych działań finansowanych z budżetu UE, co szczególnie 
istotne w przypadku państwa, które jest największym nominalnym beneficjentem net-
to budżetu UE (Redo, 2019).
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Abstrakt

Cel: celem rozdziału jest diagnoza źródeł i  stanu nierówności dochodowych w krajach, a  także 
wskazanie na mechanizmy ich pogłębiania, które prowadzą do zmiany pozycji społeczno-ekono-
micznej kraju na tle świata, powodując jego dalsze ubożenie. 

Projekt/metodologia/podejście: rozdział zawiera przedstawienie źródeł nierówności dochodo-
wych i tendencji ich kształtowania się w wybranych krajach według klasyfikacji dochodowej. Ana-
lizę powstawania nierówności oparto o  przyczyny natury strukturalnej, finansowo-budżetowej 
i występowania katastrof naturalnych. 

Wyniki: przeprowadzone analizy pokazały, że poziom ubóstwa na świecie obniżył się, natomiast 
zmiany poziomu nierówności dochodowych nie są z tym trendem skorelowane. Dla pogłębiania 
nierówności dochodowych istotną przyczyną pozostaje sposób finansowania wydatków budżeto-
wych poprzez wzrost zadłużenia i zmiany w polityce społecznej, godzące w status ekonomiczny 
mieszkańców. Stąd też wzrasta potrzeba prowadzenia inkluzyjnej polityki społecznej. 

Badania i praktyczne ograniczenia/implikacje: rozważania na temat nierówności zawarte w tym 
rozdziale charakteryzują także źródła braku stabilizacji wzrostu gospodarczego w krajach o zwięk-
szających się potrzebach pożyczkowych oraz pokazują wpływ nierówności na prowadzoną polity-
kę gospodarczą w celu zapobieżeniu ich powiększania się. 

Oryginalność/wartość: rozdział przybliża wiedzę o naturze i skali nierówności dochodowych. 

Typ artykułu: rozdział ma charakter poznawczy.

Słowa kluczowe: nierówności, polaryzacja, ubóstwo, polityka społeczna
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Wprowadzenie

W ostatnich dziesięcioleciach nierówności dochodowe wyraźnie wzrosły, co przy-
czyniło się do powrotu do głównego nurtu debaty publicznej problemu nierówno-
ści dochodowych jako zagrożeń ładu publicznego, którego wyrazem jest pogarszająca 
się kondycja społeczna rozumiana jako zmiana społecznie niepożądana. Zjawisko 
nierówności dochodowych jest rozpatrywane w ekonomii na gruncie teorii wzrostu 
gospodarczego jako należące do kategorii rozwoju społecznego (Księżopolski, 1995, 
s. 28). Nierówności dochodowe są zagadnieniem szerszym niż ubóstwo, określa się je 
w odniesieniu do całej badanej populacji, nie koncentrując się wyłącznie na jednost-
kach ubogich. Z racji powiązań z procesami wzrostu i rozwoju, w których występuje 
akumulacja majątku i wzrost jakości gospodarowania, nierówności te możemy rozpa-
trywać w różnych kontekstach. Zatem pojęcie to odnosi się do spójności społecznej, 
problemu ubóstwa czy też zadłużenia kraju i  jego struktury produkcji. W obszarze 
krajowej polityki społecznej aspektem, w zakresie którego ujawniają się skutki nierów-
ności, są: ochrona zdrowia, poziom edukacji, satysfakcja z życia, skala działań prze-
stępczych czy też ochrona środowiska naturalnego. Wśród przyczyn występowania 
rozwarstwienia najczęściej wskazuje się na zadłużenie zagraniczne kraju oraz wpływ 
interwencji publicznej na podział dochodu w społeczeństwie.

Celem rozdziału jest diagnoza źródeł i stanu nierówności dochodowych w krajach, 
a także wskazanie na mechanizmy ich pogłębiania, które prowadzą do zmiany pozycji 
społeczno-ekonomicznej kraju na tle świata, powodując jego dalsze ubożenie. W sek-
cji pierwszej opisano problem powstawania nierówności w skali krajowej i globalnej. 
W  sekcji drugiej przedstawiono diagnozę nierówności dochodowych w  wybranych 
krajach. W sekcji trzeciej omówiono sytuację zadłużenia zagranicznego w wybranych 
krajach w kontekście przyczyny pogłębiania się nierówności dochodowych oraz tren-
dy polaryzacji społeczno-ekonomicznej. W  sekcji czwartej zawarto podsumowanie 
przeprowadzonej analizy.

1. Problem nierówności dochodowej i jej przyczyny

Jedną z pierwszych koncepcji na temat występowania i zanikania nierówności do-
chodowych sformułował S. Kuznetz. Hipoteza o ewolucyjnym kształtowaniu się nie-
równości dochodowych i majątkowych, którą proponował, oznacza, że nierówności 
są niższe w  krajach o  gospodarkach przedindustrialnych, gdzie dochody są z  regu-
ły niespolaryzowane. Industrializacja zawsze rozpoczyna proces poszerzania się luki 
dochodowej dzięki pozyskiwaniu dochodów z pracy robotników, trwającej specjali-
zacji i doskonaleniu wydajności. W dalszym procesie rozwoju niezawodnie luka za-
czyna się zmniejszać w  następstwie nałożenia podatków przez władzę publiczną 
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i uruchomienie redystrybucji, co wspiera wyrównanie luki dochodowej (Raagoubi i El 
Harbi, 2018, s. 374–422). Jak dotychczas, na przestrzeni ubiegłych stu lat, w skali świa-
ta nierówności dochodowe w latach 20. były wysokie, a następnie w latach 50. obni-
żyły się, by w latach 70. ponownie wrosnąć (Acemoglu i Robinson, 2002, s. 183–203). 
O. Galor i J. Zeira zauważają, że nierówności dochodowe mierzone postępem indu-
strializacji w poszczególnych krajach i obszarach świata ilustrowane są przejściem od 
fazy stagnacji do wzrostu gospodarczego (Galor i Zeira, 1993, s. 35–52). Pokazuje to 
oszałamiające różnice w  układzie międzynarodowym sięgającym dwudziestokrot-
ności przewagi krajów bogatych nad ubogimi. O. Galor w badaniach nad nierówno-
ściami dochodowymi i majątkowymi na świecie wskazał na okres przed rokiem 1750, 
przedział pomiędzy rokiem 1750 a rokiem 1870 oraz okres po roku 1870. W pierw-
szym okresie, jak twierdzi, nastąpił wzrost populacji w wielu krajach, a zarazem wzrost 
ich PKB, co oznaczało zrównoważony charakter procesów rozwojowych. W  latach 
1705–1870, zwanych epoką „pomaltuzjańską”, nastąpił znaczący wzrost technologicz-
ny, któremu towarzyszył wzrost populacji. Przyspieszenie postępu technologicznego 
i niestety spadek przyrostu demograficznego z niewielkimi okresami jego wzrostu są 
charakterystyczne dla epoki po 1870 roku. W okresie tym szczególnie zaznacza się 
szybszy postęp technologiczny niż przyrost demograficzny, co więcej, w  społeczeń-
stwie przewagę nad wzrostem ilości potomstwa osiąga poprawa jakości życia. W od-
ległych czasach bogactwo brało się właśnie z  gęstości zaludnienia i  zróżnicowanej 
kompozycji społeczeństwa. Z uwagi na ten fakt kraje, w których najdłużej utrzymy-
wał się wzrost populacji, stały się bogate, a te, które doświadczyły emigracji, straciły 
podstawy do implementowania postępu technologicznego. Jest oczywiste, że nowinki 
technologiczne rozwijają się dzięki liczebnym społeczeństwom, które generują podaż, 
popyt, dyfuzję, podział pracy, rozwój handlu, upowszechnienie edukacji (Acemoglu 
i Robinson, 2002, s. 235–259).

W ciągu ostatnich 200 lat poziom dochodu przeciętnego mieszkańca naszego glo-
bu wzrósł aż 15 razy. Postęp w zakresie wzrostu poziomu życia występuje, gdyż jeszcze 
200 lat temu w absolutnej nędzy żyło ponad 90% ludzi. Wzrost ten jest dość powol-
ny, a metody zwalczania nędzy kosztowne i mało efektywne. Według szacunków BŚ 
w absolutnej nędzy, czyli z dochodem rocznym poniżej 750$ (2$ dziennie), żyje dziś 
nadal 700 mln ludzi, czyli 10% ludności świata (OECD, 2015a; Balistreri i in., 2018, 
s. 172–200). 

W sprawie walki z nędzą dominują dwa zasadnicze podejścia. Podejście, według 
którego zgodnie z  angielskim powiedzeniem „przypływ podnosi wszystkie łodzie”, 
a więc wzrost gospodarczy, nawet jeśli jego owoce dzielone są bardzo nierównomier-
nie, prowadzi do powszechnej poprawy statusu materialnego. Stąd też polityka go-
spodarcza powinna koncentrować się na wzroście dochodu jednostki, a nie na jego 
podziale. Z drugiej strony występuje podejście oparte na kwestiach społecznych, mó-
wiące o tym, że rynek z natury rzeczy owoce wzrostu dzieli niesprawiedliwie, a ubodzy 
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tkwią w pułapce nędzy, z której nie sposób się wyzwolić. Bezpośrednio skuteczną me-
todą walki z nędzą jest odebranie bogatym części dochodu poprzez podatki czy też 
przez rewolucyjne konfiskaty i rozdanie ubogim. Choć w krótkim czasie poprawia to 
konsumpcję, wzmaga procesy osłabiające gospodarkę, w tym wzrost zadłużenia, spa-
dek oszczędności i inwestycji. Podejście liberalne wskazuje na rażącą nieskuteczność 
programów pomocowych i ich niepożądane efekty, mając przy tym niejednokrotnie 
rację, bo prowadzą one do korupcji i oferowania ryby zamiast wędki. Niemniej jednak 
radykalni socjaliści pokazują, że nadmierna koncentracja dochodu doprowadzi do 
obniżenia tempa wzrostu, gdyż powoduje wzrost kosztów transakcyjnych ze względu 
na zredukowane zaufanie społeczne, trwale niski kapitał społeczny grup o niskim do-
chodzie (Kapas, 2017, s. 265–285). Osobom tym z reguły trudniej znaleźć pracę, po-
nieważ brakuje im szerokich relacji społecznych, które ograniczone są do ich grupy 
dochodowej (Alessina et al., 2018, s. 41–78). Przeprowadzone przez OECD badania 
wykazały także, że wzrost nierówności jest szkodliwy dla utrzymania wzrostu gospo-
darczego, gdyż powoduje często niepokoje społeczne wynikające z subiektywnego po-
czucia niesprawiedliwości społecznej, a to wymusza wyższe koszty bezpieczeństwa dla 
władz publicznych i dla sfery biznesu (OECD, 2015a). 

Kolejną obserwacją, jaka nasuwa się przy występowaniu nierówności dochodo-
wych, jest brak stabilizacji gospodarczej i społecznej, albowiem rozwarstwienie utrud-
nia polityczny konsensus, powoduje nagłe zmiany w  polityce oraz władzach, które 
mogą działać na korzyść wyłącznie swoich zwolenników (OECD, 2015b, s. 64). 

Co więcej, na problem nierówności dochodowych i tempa wzrostu gospodarcze-
go kraju dają pogląd dwa ujęcia: pozytywne i negatywne. W ujęciu pozytywnym wy-
soki poziom rozwoju kraju decyduje o korzystnym wpływie koncentracji dochodów 
na redukcję deprywacji materialnej, ograniczanie bezrobocia, stymulowanie akumu-
lacji kapitału ludzkiego. Polityka społeczna zabezpiecza słabszych przed ubóstwem 
(Mierzejewski, 2019, s. 17). Mimo wysokich nakładów na ten cel, nie zmniejszając 
jednocześnie tendencji do koncentracji dochodu, nierówności w tych krajach nie de-
terminują podniesienia poziomu rozwoju. 

Czasami jednak przy wysokim poziomie rozwoju koncentracja dochodów nega-
tywnie wpływa na powiększanie się nierówności dochodowych. Zakłada się, że duża 
koncentracja dochodów sprzyja postawom klasy średniej nastawionym na reduko-
wanie popytu na dobra i  usługi, a  także klasy wysokiej, która zwiększa oszczędno-
ści i inwestycje w usługi publiczne, gdzie używa swojej siły dla lobbingu politycznego. 
Klasy niższe przy swoich dochodach mają problem z inwestowaniem w edukację oraz 
ochronę zdrowia, co utrzymuje je w sytuacji ubóstwa (Atkinson, 2017, s. 35; Wilkin-
son i Pickett, 2011, s. 107; Szopa, 2012, s. 91–92). 

W  krajach o  niskim poziomie rozwoju i  wysokiej koncentracji dochodów ogra-
niczanie nierówności dochodowych jest mało skuteczne. Zależność między koncen-
tracją dochodów a niskim poziomem rozwoju powoduje pułapkę ubóstwa niższych 

https://bazekon.uek.krakow.pl/zawartosc/171566086
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warstw dochodowych i prowadzi do uruchomienia wzrostu zadłużenia oraz wzrostu 
oszczędności w sferze publicznej. Sytuację tę utwierdza frustracja i spadek motywa-
cji do działania wśród osób gorzej sytuowanych (Blanchet i in., 2019, s. 48–50; Stiglitz, 
2015, s. 87).

Bezpośrednią przyczyną wzrostu nierówności dochodowych są niskie wynagro-
dzenia, których przyczynowość identyfikuje się w neoklasycznej teorii wzrostu spad-
kiem korzyści z fizycznej akumulacji kapitału i kapitału ludzkiego oraz zmniejszeniem 
się wpływu postępu technologicznego na produktywność (OECD, 2015b, s. 64). Po-
nadto wśród przyczyn nierówności dochodowych najczęściej wskazuje się na formację 
społeczną oraz jej cechy, kreatywność i innowacyjność, a także kognitywne możliwo-
ści wynikające z dyferencjacji kulturowej i społecznej (Brzeziński, 2017). Do przyczyn 
nierówności dochodowych zalicza się postęp technologiczny, który różnicuje sytuację 
i pogłębia różnice w korzyściach absolutnych oraz komparatywnych kraju. Niezmien-
nie za główną przyczynę nierówności dochodowych uważa się brak trwałego wzrostu 
gospodarczego, którego występowanie zależy od czynników technologicznych, spo-
łecznych i demograficznych (Galor i Zeira, 1993, s. 35–52; Brzeziński, 2017, s. 3). 

2. Nierówności dochodowe i trendy zmian w układzie krajowym oraz regionalnym

Nierówności dochodowe są zasadniczo rezultatem dochodów otrzymywanych 
z pracy najemnej i sposobu ich wydatkowania. W zakresie udziału dochodu narodo-
wego otrzymywanego przez pracowników najemnych, jak przedstawia ILO, obserwu-
jemy spadek. W skali świata udział ten wynosił 53,7% w 2004 r. i 51,4% w 2017 r. Dane 
ILO pokazują, że w ujęciu względnym wzrost najwyższych dochodów z pracy wiąże 
się ze stratami dla wszystkich innych, przy czym zarówno pracownicy z klasy średniej, 
jak i pracownicy o niższych dochodach są objęci tym trendem. Jeśli wziąć pod uwa-
gę średni rozkład wynagrodzeń w poszczególnych krajach, okazuje się, że udział osób 
z klasy średniej, które stanowią średnio 60% pracowników na świecie, spadł w latach 
2004–2017 z 44,8% do 43%. Jednocześnie wzrósł udział 20 największych zarabiających, 
z 51,3% do 53,5%. W skali świata postępuje zatem rozwarstwienie dochodowe. Kra-
je, w których odnotowano wzrost wynagrodzenia górnych warstw dochodowych o co 
najmniej jeden punkt procentowy w roku 2018, to: Niemcy, Indonezja, Włochy, Paki-
stan, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Brzeziński, 2017, s. 24–43; International 
Labour Office, 2019, s. 25). 
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Rys. 1. Górny 1% udziału dochodów w PKB w wybranych krajach i obszarach świata w  latach 
1980–2017 (percentyle)

Źródło: World Inequality Database, 2002

Zestaw danych ILO pokazuje, że ogólna globalna nierówność w dochodach z pra-
cy spadła od 2004 r. (por. rys. 1.). Nie wynika to jednak ze zmniejszenia nierówności 
w poszczególnych krajach, ale wzrostu w największych gospodarkach świata, takich 
jak Chiny czy Indie, które dotąd nie notowały wzrostu udziału wynagrodzeń w PKB. 
W  biedniejszych krajach występują znacznie wyższe amplitudy nierówności płaco-
wych. W Afryce Subsaharyjskiej dolne 50% pracowników zarabia tylko 3,3% docho-
du z pracy w porównaniu do Unii Europejskiej, gdzie ta sama grupa otrzymuje 22,9% 
całkowitego dochodu wypłacanego pracownikom (Aiyar i Ebeke, 2019, s. 13). 

W Europie, podobnie jak w innych obszarach świata, nierówności dochodowe się 
pogłębiają. Jeszcze w 1980 roku średnio 10% najlepiej zarabiających osób odpowiada-
ło za 29% dochodu narodowego, a w 2017 roku było to już 34%. 
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Rys. 2. Górny decyl dochodowy dla wybranych krajów Europy w latach 1980–2017 (%)

Źródło: Blanchet, Chancel, Gethin, 2019, s. 33

W  Europie, w  okresie antycyklicznych wzrostów w  latach 2008–2011, Niemcy, 
Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania wykazują znaczne spadki nierówności dochodo-
wych (Aiyar i Ebeke, 2019, s. 13; International Labour Office, 2019, s. 25). Inna sytu-
acja występuje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wzrost nierówności był 
najbardziej zauważalny. Odnotowano go w takich krajach, jak: Polska, Czechy, Węgry, 
Rumunia i Bułgaria, które przeszły bardzo ważne zmiany polityczne i ekonomiczne 
w  latach 90. XX wieku. Jeszcze przed ich wystąpieniem nierówności były tam naj-
mniejsze na kontynencie, a w roku 2000 zrównały się z krajami Europy Południowej. 
W dużej mierze dlatego, że zaczęły rosnąć dochody przedsiębiorców. Wśród powodów 
wymieniana jest globalizacja, mała konkurencja, wysokie marże, które po transforma-
cji były znacznie większe niż w krajach zachodnich, reformy podatkowe, w tym wpro-
wadzenie podatku liniowego w niektórych krajach (Brzeziński, 2019, s. 5–6). Według 
danych Eurostatu w Polsce w  latach 2005–2017 obserwowano, po uprzednim wzro-
ście, stabilizację i  znaczące zmniejszenie nierówności dochodowych, w  tym spadek 
współczynnika Giniego z 35,6% do 29,2%, o 1,5% poniżej średniej UE. Jeszcze w 2017 
roku o kilka procent więcej od Polski miały Hiszpania (34,5%). Portugalia (33,5%) czy 
Wielka Brytania (33,1%). Sytuacja jednak zmieniła się na gorsze po roku 2017, bo-
wiem nierówności dochodowe ponownie się podniosły (por. rys. 2.).
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3. Przyczyny pogłębiania się nierówności dochodowych

Za nierówności dochodowe występujące w wielu państwach odpowiedzialna jest 
sytuacja budżetowa w sferze publicznej, a dokładnie sposób pokrycia nadmiernych 
wydatków rządowych, którym jest najczęściej kredyt lub pożyczka. Mechanizm po-
garszania się podziału dochodów w społeczeństwie jest relatywnie prosty. Jeśli sytu-
acja zmusza rząd kraju rozwijającego się do przyjęcia kolejnej pożyczki, na przykład 
dlatego, że nie jest w stanie spłacać poprzedniej, musi on nierzadko spełnić warunki 
zlecane mu przez wierzyciela, a więc wprowadzać odpowiednie reformy i cięcia, reali-
zować wymagania wobec państw pożyczkobiorców, takie jak ograniczenia wydatków 
publicznych przez obniżki płac w sektorze publicznym, zmniejszenie liczby pracow-
ników służb publicznych, bez których skuteczne świadczenie usług publicznych, na 
przykład świadczenie opieki zdrowotnej czy edukacji, jest niemożliwe. 

Zadłużenie krajów w  instytucjach międzynarodowych stanowi jedno z  najwięk-
szych źródeł pogłębiania się nierówności. Obciążenie długiem, w  tym odsetkami, 
wpływa nie tylko na decyzje w zakresie prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, 
ale także obniżenie ocen wiarygodności kraju – dłużnika. Do końca 2018 roku aż 32 
kraje o niskim dochodzie albo nie wywiązały się ze zobowiązań, albo były narażone 
na wysokie ryzyko kryzysu zadłużenia, zgodnie z oceną stabilności zadłużenia MFW. 
W 2019 roku krytycznie zadłużone były już 122 kraje. Liczba ta wzrosła ponad dwu-
krotnie w ciągu ostatnich 5 lat1. 

Kraje z największym obciążeniem zadłużenia zwane „ubogie o wysokim zadłuże-
niu” (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC) stanowią grupę państw, którym za-
równo MFW, jak i Bank Światowy zredukowały zadłużenie w 1990 oraz w 1999 roku 
w ramach Inicjatywy na rzecz Poważnie Zadłużonych Ubogich Państw (Publications 
Office of the European Europe, 2020). Jednakże w ostatniej dekadzie w 30 na 35 kra-
jów HIPC sytuacja zadłużeniowa ponownie się pogorszyła. Wśród tych krajów zna-
lazły się: Etiopia, Mozambik, Zambia, Liberia, Mauretania, Niger, Uganda, Kamerun, 
Tanzania, Haiti i Rwanda. Jednakże w roku 2019 grono to zasiliły: Togo, Senegal, Niger, 
Czad, Burkina Faso i Benin. W każdym z krajów wskaźnik Giniego przekraczał war-
tość 35 pkt. W Kamerunie osiągał nawet wysokość 46 pkt, a w Mozambiku wyniósł aż 
54 pkt (GINI index. World Bank estimate). W 2019 roku siedemnaście głęboko zadłu-
żonych krajów ogłosiło niewypłacalność. Takie państwa jak na przykład Mozambik 
czy Republika Kongo utraciły płynność finansową na skutek utrzymywanego w tajem-
nicy – pozyskiwania pożyczek (The World Bank, 2020, s. 5–14). 

Jednym z najważniejszych argumentów, jakie przemawiają za cyklicznie odnawial-
nym popytem na pożyczki, blokując szanse na eliminację rozwarstwienia dochodo-
wego, jest globalna nierównowaga sił rynkowych. W okresie po roku 2008 państwa 

1 Stanowi to 80% w ramach 154 przebadanych (Global sovereign debt report, 2019).
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„globalnej Północy” oferowały kapitał pożyczkowy, napędzając boom kredytowy, tym 
samym skłaniając ubogie kraje „Południa” do przyjęcia kapitału i  wprowadzając je 
w kolejną pułapkę zadłużenia. Wzrost zobowiązań w krajach głęboko zadłużonych, 
jaki nastąpił po krachu finansowym, zniweczył osiągnięte w latach 90. i po roku 2000 
redukcje zadłużenia. Spowodował także destabilizację tych gospodarek. Na przykład 
od roku 2008 Argentyna otrzymała napływ kapitału, a w 2018 roku zwróciła się do 
MFW o pożyczkę o wartości prawie 60 mld USD. W zamian rząd Argentyny zobowią-
zał do wprowadzenia oszczędności, obejmujących przede wszystkim usługi publiczne 
(International Labour Office, 2019, s. 25). 

Utrzymanie, a także wzrost nierówności dochodowych, są pochodną przyczyn za-
dłużenia, które występują wewnątrz krajowej gospodarki bądź są od niej niezależne. 
Należą do nich: brak stabilności politycznej, zależność od eksportu surowców oraz na-
stępstwa katastrof naturalnych. 

Kraje, w których sytuacja polityczna jest niepewna, są w trakcie wojen domowych, 
nie obsługują długów i na pewno będą potrzebować redukcji zadłużenia, gdy pokój 
powróci. Istnieje również wiele krajów, które choć są poniżej progu otwartej wojny 
domowej, znajdują się w trwałych lub szczególnie ostrych kryzysach politycznych. To 
sprawia, że   ich bieżąca pożyczka jest szczególnie droga, a spłata niepewna. Do takich 
krajów należą bardzo zadłużony Liban, a także Sri Lanka i Ukraina oraz Syria i Jemen.

Do przyczyn strukturalnych obecnych w systemie gospodarczym należy mało zdy-
wersyfikowana struktura wytwarzania, zmienność cen, niewielka ilość eksportowa-
nych towarów, w tym surowców. Do gospodarek o tych trudnościach należą systemy 
wydobywcze o szczególnie wąskiej bazie eksportowej, czyli zależne od jednego lub kil-
ku produktów eksportowych, jak na przykład Mongolia, Wenezuela, Zambia i Repu-
blika Konga, Mozambik. Kraje te, w przypadku załamania cen światowych, redukują 
deficyt budżetowy poprzez pożyczki międzynarodowe. Tą sytuacją została dotknięta 
Zambia, w wyniku spadku cen miedzi, oraz Irak. W tych krajach, gdy spadła cena ropy 
naftowej, która stanowi w przypadku Iraku 80% eksportu i 85% dochodów budżeto-
wych, koszt obsługi długu był dwukrotnie wyższy od dochodów z eksportu. Innym 
przykładem są Filipiny. W ramach polityki zadłużenia przyjęły za priorytet spłatę od-
setek długu, za co uzyskały notę BBB w systemie oceny wiarygodności kraju Standard 
and Poor’s i niestety w konsekwencji doprowadziły do polaryzacji dochodów przez 
poczynione oszczędności budżetowe (UNDP, 2015, s. 17). 

Następnie, wskutek naturalnych katastrof, wszelkie zniszczenia i odbudowa poten-
cjału gospodarki wzmagają popyt na pożyczki, co wydaje się konieczne do zapewnie-
nia warunków bytowych ludności i przywrócenia wytwórczości. Na przykład wskutek 
ataku tropikalnego cyklonu oraz zniszczeń, jakie po sobie pozostawił, w  Mozambi-
ku, Zimbabwe i Malawi wystąpił wzrost zadłużenia (Hassler i in., 2007, s. 235–259). 
Niemalże z  definicji takie pożyczki prowadzą częściej do wzrostu konsumpcji niż 
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nakładów inwestycyjnych, co paradoksalnie nie służy ograniczeniu nierówności, a je-
dynie w krótkim okresie podnosi standard życia. 

W sytuacji krajów zadłużonych o wysokich nierównościach dochodowych równo-
ległe wypłaty odsetek od długu muszą być finansowane z efektów wzrostu w różnych 
obszarach gospodarki lub z oszczędności w niezdeterminowanych wydatkach publicz-
nych, takich jak edukacja i zdrowie, co wpływa na dalsze ograniczenie dochodów do 
dyspozycji w budżetach gospodarstw domowych. Nie można powiedzieć, by funkcjo-
nowała w tych krajach koncepcja równoważności ricardiańskiej, oparta na założeniu 
o ciągłości przekazów międzypokoleniowych oraz tezie o doskonałym funkcjonowa-
niu rynków finansowych, według której ryzyko gospodarstw domowych i przedsię-
biorstw jest równe ryzyku państwa, a wzrost zadłużenia państwa nie zmniejsza, dzięki 
przezornemu planowaniu, dochodów gospodarstw domowych (Kim, 2006). W związ-
ku z pogorszeniem się sytuacji zadłużenia w biedniejszych krajach i  zaprzestaniem 
płatności, które już były, obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest stworzenie mecha-
nizmu radzenia sobie z kryzysami zadłużenia. Panuje powszechna zgoda, że istniejące 
procedury nie są wystarczające, natomiast cykliczny wzrost zadłużenia jest, jak widać, 
cechą nierównowagi gospodarki światowej.

Podsumowanie

Ryzyko zwiększania się nierówności dochodowych dotyka każde z  państw roz-
wijających się bądź rozwiniętych. Ich występowanie jest natomiast czynnikiem od-
działującym na potencjał wzrostu wartości dodanej, a charakter tego oddziaływania 
ujawnia się w stopniu pozytywnym, jeśli kraj jest zasobny w kapitał i prowadzi polity-
kę społeczną dla usuwania nierówności społecznych i poprawy bytu szerokich warstw 
ludności, lub negatywnym: kumulacja dochodu ogranicza popyt wyższych warstw do-
chodowych. 

Prezentowane dane pokazują, że poziom ubóstwa na świecie obniżył się, natomiast 
zmiany poziomu nierówności dochodowych nie są z tym trendem skorelowane. Kon-
centracja dochodów postępuje szczególnie w USA i w Europie, a to znaczy, że będzie 
wzmagać się potrzeba prowadzenia zrównoważonej inkluzyjnej polityki społecznej. 
Kraje Afryki Subsaharyjskiej, kraje wyspiarskie czy też kraje Półwyspu Arabskiego no-
tują najwyższe poziomy koncentracji dochodu mierzone współczynnikiem Giniego, 
ale ich sytuacja głęboko różni się pod względem przyczyn i uwarunkowań. 

Wyzwaniem jest opanowanie sytuacji ubogich krajów nadmiernie zadłużonych. 
Szczególnie ze względu na cykliczną odnawialność potrzeb pożyczkowych konieczne 
są kolejne badania w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania, którego kształt nie bę-
dzie zapewne prosty, a efekt nie będzie krótkotrwały. 
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Abstrakt

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie podstawowych założeń teoretycznych w za-
kresie istoty, przyczyn oraz podłoża prowadzenia wojen o surowce naturalne i na tej podstawie do-
konanie oceny ich przebiegu w XX wieku oraz tendencji rozwojowych w XXI wieku. 

W zaprezentowanych rozważaniach naukowych zastosowano głównie teoretyczne metody badań 
naukowych, tj.: analiza źródeł literatury, synteza, uogólnienie, wnioskowanie i porównanie. 

Wyniki uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań potwierdzają, że bogactwa (zasoby) natural-
ne często stanowiły w przeszłości zarzewie konfliktów zbrojnych i wojen wewnętrznych. Bazując 
na prognozach rozwoju środowiska geopolitycznego w XXI wieku, można z dużym prawdopodo-
bieństwem założyć, że sukcesywnie kurczące się na świecie zasoby naturalne mogą być coraz czę-
ściej przyczyną wojen. Szczególnie dotyczyć to będzie regionów np. Afryki i Arktyki, które są nadal 
zasobne w bogactwa naturalne. 

Przeprowadzone badania mają dużą wartość poznawczą i cechuje je oryginalność. Wynikają one 
z  tego, że tematyka podjęta w niniejszym artykule jest w krajowym piśmiennictwie naukowym 
podejmowana sporadycznie, a  treści w  nim zawarte mają z  reguły charakter fragmentaryczny  
i epizodyczny. 

Przedstawione rozważania mają postać i charakter artykułu naukowego. 

Słowa kluczowe: wojna, bogactwa naturalne, zasoby, kolonializm, przemoc.
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Gdybyśmy nie byli tak bogaci, bylibyśmy znacznie szczęśliwsi… 
Powiedzenie mieszkańców Konga

1. Istota wojen o zasoby, ich podłoże oraz przyczyny 

Z naukowego punktu widzenia wojna poza swoją brutalnością i przemocą jest fa-
scynującym zjawiskiem społecznym, które jest często eksplorowane w  literaturze. 
W tej kwestii nie można mieć wątpliwości, że obecnie kraje bogate i bardziej rozwi-
nięte są mniej podatne na wojnę niż państwa biedne oraz słabe gospodarczo. Samo 
zaś źródło przemocy i wojny – szczególnie w odniesieniu do biednych krajów, w któ-
rych konflikty występują najczęściej, jest wynikiem problemów gospodarczych oraz 
innych zjawisk, takich jak konkurencja o ziemię i rzadkie zasoby naturalne. Stanowią 
one ważną część strategicznych zasobów każdego państwa. Odwołując się do ogólne-
go pojęcia zasobów, można przyjąć, że są wszystkim, co jest potrzebne ludziom i spo-
łecznościom do funkcjonowania oraz rozwoju. Ich ogólny podział przedstawiono na 
rysunku 1. 

Rys. 1. Podział zasobów

Źródło: opracowanie własne na podst. https://epodreczniki.pl/a/problemy-wynikajace-z-eksploatacji-zasobow- 
odnawialnych-i-nieodnawialnych-ziemi/D14oId93a [dostęp: 21.02.2020]
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Z punktu widzenia prowadzonych rozważań szczególnie ważne są nieodnawialne 
zasoby naturalne1, ponieważ wiele z nich powstaje w procesach geologicznych, które 
z natury rzeczy są długotrwałe, liczone w milionach lat. Dlatego raz wykorzystane, nie 
odtworzą się samoistnie w naszej skali czasu. Poza tym należy zauważyć, że również 
duża część zasobów odnawialnych, takich jak woda czy drewno, ma znaczenie dla go-
spodarki państwa. 

Uogólniając, należy podkreślić, że w całości zasoby naturalne są specyficzną kate-
gorią ekonomiczną i – wraz z majątkiem narodowym, czyli zasobami antropogenny-
mi – wchodzą w skład bogactwa narodowego. Stanowią zatem determinant rozwoju 
społeczno-gospodarczego każdego państwa. Dlatego też nadmierna eksploatacja za-
sobów i  degradacja środowiska naturalnego uszczupla bogactwo narodowe i  może 
okazać się barierą ekologiczną rozwoju (Górka, 2014, s. 36). 

Powracając do głównego nurtu rozważań na temat istoty i przyczyn wojny o zaso-
by, nie sposób nie nawiązać do artykułu Paula Colliera, w którym podkreślił, że za-
soby naturalne od zawsze cieszyły się złą reputacją. Wynika to z tego, że zapewniają 
zarówno motywację, jak i  tworzą przesłankę do wybuchu konfliktu (Collier, 2003a, 
s. 38–45). Poza tym są źródłem do wzmacniania przemocy wewnętrznej poprzez ich 
szkodliwy wpływ na jakość instytucjonalną i rozwój gospodarczy krajów. Jednak pa-
radygmat „przekleństwa zasobów” stał się w ostatnich latach przedmiotem szerszej 
dyskusji. Potwierdza to rosnąca liczba badań empirycznych, w których poszukuje się 
bezpośredniego związku między zasobami a  konfliktem zbrojnym (wewnętrznym 
i  zewnętrznym). Przykładowo może to być ropa naftowa stanowiąca silny czynnik 
prowadzący do rozpoczęcia wojny. Rozpatrując tę kwestię, należy wziąć pod uwagę 
również cechy charakteryzujące dane zasoby, takie jak ich ilość, sposób wydobycia, lo-
kalizacja i jakość zarządzania. W sumie to głównie analiza wymienionych czynników 
(cech) decyduje o tym, czy zasoby naturalne, w tym wspomniana ropa naftowa, za-
pewnia życie w pokoju czy stanowi czynnik, który nieuchronnie doprowadzi do wy-
wołania wojny. 

W tej kwestii można śmiało zauważyć, że zasoby naturalne, podobnie jak wojna, 
od dawna przyciągają uwagę wielu naukowców, którzy starają się zidentyfikować rze-
czywiste źródła i przyczyny konfliktów zbrojnych, szczególnie tych, które określa się 
mianem „wojen o zasoby”. W prowadzonych dyskusjach i rozważaniach, często zdo-
minowanych przez środowiska socjobiologiczne, podejmuje się starania mające na 
celu wyjaśnienie istoty i przyczyn walki o zasoby. Z czasem okazało się, że prowadzone 
w tym zakresie badania jakościowe nie dają gwarancji znalezienia konstruktywnych 

1 Kategoria zasobów naturalnych jest najczęściej stosowana w sensie „zapasu” (skarbu), gdy pragnie się wy-
razić ich wielkość w ujęciu liczbowym. Natomiast zasoby w sensie ich użyteczności (wartości użytkowej) są 
nazywane „warunkami naturalnymi” (przyrodniczymi), a także użytkami. Niekiedy pojęcie użytków ograni-
cza się tylko do trudno wymiernych i niemierzalnych zasobów i sił przyrody, jak np. energia wiatru, fale mor-
skie, ciepło słoneczne. Przyp. aut.



122 ADAM RADoMYSKI

odpowiedzi na stawiane sobie pytania. W  rezultacie wskazano na potrzebę skorzy-
stania z metod i technik oraz narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach 
ilościowych. Główne różnice między tymi rodzajami badań zostały przedstawione 
w tabeli 1. 

Tabela 1.
Cechy badań ilościowych i jakościowych

Badania ilościowe Badania jakościowe

Uznawane za „twardą naukę” Uznawane za „miękką naukę”

Obiektywne Subiektywne

Rozumowanie dedukcyjne stosowane do syntezy danych Rozumowanie indukcyjne stosowane do syntezy danych

Przedmiot badania: zwięzły i wąski Przedmiot badania: złożony i szeroki

Testuje teorię Rozwija teorię

Podstawy wiedzy: relacje przyczynowo-
skutkowe

Podstawy wiedzy: znaczenie, kontekst

Podstawowy element analizy: pomiary i analiza statystyczna Podstawowy element analizy: słowa, narracja

Pojedynczy fakt, który można zmierzyć i uogólnić Wiele stale zmieniających się faktów o indywidualnej interpretacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Keeler, Nursing, 2010, s. 276

W  sumie rozszerzenie badań naukowych o  metody ilościowe pozwoliło wyspe-
cyfikować czynniki, które mają zarówno bezpośredni, jak i pośredni związek z woj-
nami o zasoby. Do najczęściej wymienianych należą czynniki geograficzne i wzorce 
historyczne, które jednak w nieco zawężony sposób przedstawiają źródła (przyczyny) 
wybuchu wojny o zasoby. W tej sytuacji za zasadne należy uznać posiłkowanie się wy-
nikami badań ilościowych, które w szerszym zakresie uwzględniają powiązania mię-
dzy zasobami a konfliktami, niekiedy wskazując również na ich przypadkowość. Poza 
tym podkreślają duże znaczenie lokalnego kontekstu historycznego w odniesieniu do 
gospodarek opartych na zasobach. 

W tym miejscu należy nawiązać do badań nad bezpieczeństwem, w których to od 
dawna podkreśla się strategiczny wpływ zasobów na przebieg i wynik prowadzonych 
działań wojennych. Dodatkowo można zauważyć, że coraz częściej rozpatruje się zna-
czenie bogactw (zasobów) naturalnych przy prognozowaniu możliwości wystąpienia 
konfliktu wojennego w danym regionie. Poza tym zwraca się uwagę na znaczenie za-
sobów jako istotnego, a niekiedy wręcz kluczowego źródła finansowania państwa lub 
struktur niepaństwowych (np. organizacji terrorystycznych).

Należy również zauważyć, że na przełomie XX i XXI wieku badania nad wojna-
mi o zasoby zostały zdominowane przez narrację, która bazowała na założeniu, że ich 
główną przyczyną jest zwykła chciwość, która cechowała wielu formalnych władców 
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i przywódców nieformalnych określanych często mianem lokalnych watażków. Przyj-
mując takie podejście, wskazywano, że dla tych osób wojna jest jednym ze sposobów 
na wzbogacenie się. Na potwierdzenie tej tezy bardzo często powoływano się na kra-
je bogate w zasoby (np. państwa afrykańskie). W tym miejscu należy jednak zauwa-
żyć, że w rzeczywistości dla wielu krajów afrykańskich zasoby stały się prawdziwym 
przekleństwem. 

Nieco inaczej ewoluowały te kwestie w odniesieniu do krajów z Europy, gdzie wie-
lu ekspertów podaje liczne przykłady na to, że podwyższenie standardu życia spra-
wiło, iż społeczeństwa zachodnie stały się bardziej otwarte, demokratyczne i mniej 
podatne na konflikty. Znajduje to swoje potwierdzenie w historii wielu krajów euro-
pejskich. W tym względzie należy zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie kilka stule-
ci głód oraz wysokie ceny żywności były przyczyną wielu niepokojów społecznych 
w Europie i poza nią. Jednym z przykładów jest rewolucja francuska w 1789 r. (Pon-
ting, 1991, 102–110). Poza tym europejska kolonizacja reszty świata, a następnie ludo-
bójstwo, mogą być traktowane jako wynik presji populacji europejskiej i zaostrzającej 
się konkurencji o ziemię (Pomeranz, 2001).

Wydaje się również, że zmiany w XIX wieku spowodowały, iż wojny europejskie 
były nieco rzadsze. Od zakończenia wojny francusko-pruskiej w latach 1870–1871 do 
wybuchu I wojny światowej w 1914 r. Europa przeszła fazę względnego pokoju, bez 
wojen, które obejmowałyby którąkolwiek z wielkich potęg kontynentalnych. W ciągu 
tych lat wzrósł handel, poziom edukacji, a wiele nowych technologii, takich jak koleje, 
maszyny parowe oraz inne wynalazki sukcesywnie wpływały na poprawę życia w Eu-
ropie (Galor i Weil, 2000). Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że po raz pierw-
szy w historii ludzkości trwały wzrost poziomu życia zaczął nabierać rozpędu, a jego 
podstawą była rewolucja przemysłowa. 

W wyniku rosnącego poziomu życia i wzrostu gospodarczego w przypadku więk-
szości potęg europejskich gwałtownie zwiększyła się również liczba ludności. Towa-
rzyszyło temu zjawisko braku równowagi geograficznej, którą potwierdzały wskaźniki 
wzrostu populacji w całej Europie. Na przykład populacja Niemiec wzrosła z około 
40  mln w  1870 roku do około 67 mln w  1913 roku. Znacznie mniejsza dynamika 
charakteryzowała Francję, która w 1870 roku liczyła 37 mln ludzi, a w 1913 było ich 
40 mln (Mitchell, 2000). 

W odniesieniu do wszystkich wielkich mocarstw w wyniku dużego tempa uprze-
mysłowienia i wzrostu liczby ludności szybko rosło zużycie energii, a w szczególno-
ści węgla. Również w tym zakresie różnice między Niemcami a Francją była znaczące, 
ponieważ w latach 1890–1913 zużycie energii we Francji wzrosło o 80%, podczas gdy 
w  Niemczech o  224% (Browning, 2002). Tym zmianom towarzyszyło dążenie Nie-
miec do osiągnięcia statusu potęgi kolonialnej. Dlatego też rywalizacja o zasoby na-
turalne początkowo toczyła się w koloniach, ale wraz z wybuchem I wojny światowej 
została rozszerzona na regiony w Europie takie jak Saara i Śląsk, które były szczególnie 
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ważne ze względu na duże zasoby węgla kamiennego. W  tej sytuacji nie mógł dzi-
wić fakt, że w czasie rozmów pokojowych w Paryżu w 1919 roku Francja nalegała na 
uzyskanie kontroli nad Saarą, mimo że jej ludność była w  przeważającej części po-
chodzenia niemieckiego. Było to poniekąd naruszeniem zasad sformułowanych przez 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona. 

Do tych kwestii odnosi się McMillan, opisując kwestie Zagłębia Saary w następu-
jący sposób: „To, co w XVIII wieku było jeszcze rolniczą krainą z pięknymi dolinami 
rzecznymi, stało się głównym obszarem wydobycia i produkcji węgla w XIX wieku. 
W 1919 roku, kiedy węgiel zaspokajał prawie wszystkie potrzeby paliwowe Europy, re-
gion ten był bardzo cenny” (McMillan, 2001, s. 195). W późniejszych okresach takie 
zasoby jak węgiel, ropa naftowa, metale i inne zaczęły być uważane za „rzadkie” w tym 
sensie, że mocarstwa uznały je za warte poświęcenia czasu i pieniędzy na walkę o nie. 
W rzeczywistości dzięki nowym odkryciom oraz technologiom niektóre z tych zaso-
bów stały się mniej rzadkie, a może przy tym również mniej ważne. W tym względzie 
można zauważyć, że zastąpienie węgla jako głównego źródła energii ropą naftową wy-
kluczyło dziś jakąkolwiek wojnę o węgiel. Z drugiej jednak strony nowe technologie 
sprawiły, że I wojna światowa stała się najbardziej śmiercionośnym konfliktem, jaki 
do tej pory odnotowano. Wynalazki obejmowały miny, czołgi, broń chemiczną oraz 
szereg ulepszeń w istniejących technologiach wojskowych, takich jak pistolety, proch 
strzelniczy, materiały wybuchowe i artyleria. Inne innowacje, takie jak radio i koleje, 
odegrały ważną rolę w mobilizacji Sił Zbrojnych, przekazywaniu informacji na dużą 
odległość oraz w propagandzie.

Zgodnie z przyjętym tokiem rozumowania można stwierdzić, że długa faza pokoju 
w Europie spowodowała wzrost populacji i poziomu technologii, co sprawiło, że woj-
na stała się bardziej śmiertelna. W tym kontekście można domniemywać, że dłuższy 
okres pokoju i postępu technologicznego może w przyszłości sprawić, że gospodarka 
ucieknie z pułapki wojennej i zbliży się do ścieżki zrównoważonego wzrostu, w której 
wojna jako bardzo śmiercionośne zjawisko może nie mieć racji bytu choćby ze wzglę-
du na niedobór zasobów. 

Poza tym obserwując dzisiejszą rzeczywistość, można stwierdzić, że takie wojny się 
nie toczą, przynajmniej między bogatymi krajami, prawdopodobnie z tego prostego 
powodu, że owe państwa są bogate. Patrząc na wojny przez pryzmat współczesnych 
uwarunkowań w Europie, wydaje się, że rywalizacja o zasoby naturalne nie będzie się 
dziać w przyszłości. Była ona szczególnie wyrazista w innych okresach historycznych. 
W tym względzie można przywołać podbój i okupację Mandżurii przez Japonię, które 
częściowo wynikały z zapotrzebowania na zasoby naturalne. Poza tym podczas dru-
giej wojny światowej, analizując część nazistowskiej retoryki, można zauważyć, że od-
zwierciedlała ona pragnienie większych zasobów ziemi i „przestrzeni” (Lebensraum) 
(Ehrlich, 2000, s. 270). Warto również zauważyć, że obecnie najbardziej zagrożonym 
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regionem świata jest bogaty w ropę Bliski Wschód (Lagerlof, 2006, s. 4) i kraje w Afry-
ce. 

Poszukując przyczyn wywołujących wojny o zasoby, nie sposób pominąć sytuacji, 
w której to duże państwa o statusie mocarstwowym wzniecają wojnę, powołując się na 
mało wydumane przesłanki, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Przykładem 
może być rok 2003 i wybuch drugiej wojny w Zatoce Perskiej. W tym konkretnym 
przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo amerykańskie usłyszało 
od swojego rządu, iż Saddam Husajn był powiązany z al-Kaidą i atakami terrorystycz-
nymi z 11 września 2001 roku. Co ciekawe, na tę hipotezę nie było żadnych konkret-
nych dowodów. Po zakończeniu operacji wojennej w Iraku zaczęły pojawiać się opinie, 
w których eksperci podkreślali, że działania wojenne w 2003 roku przeciwko Irako-
wi służyły przede wszystkim zabezpieczeniu amerykańskiej kontroli nad iracką ropą 
i wodą2. W tym miejscu można przywołać słowa Johna Graya, autora książki pt. He-
rezje przeciwko postępowi i innym iluzjom, który o wojnie w Iraku pisze następująco: 

„(…) wydobycie ropy w  okolicach Iraku i  Kuwejtu jest nadal dużo tańsze niż w  in-
nych miejscach świata”. Poza tym J. Gray łączy inne fakty, pisząc: „W Zatoce Perskiej 
i Azji Środkowej, w Afryce i na Morzu Południowochińskim widzimy nowe rozdanie 
pomiędzy krajami. Ich przedmiotem jest kontrola nad deficytowymi zasobami. Ide-
ologiczne konflikty zastępuje geopolityka, zaś strategiczne rywalizacje zimnej wojny 
ustępują wojnom surowcowym” (Górski, 2020).

Analizując bardziej szczegółowo politykę USA w latach 90. XX wieku, można do-
strzec, że wojna w Zatoce Perskiej z 2003 roku tak naprawdę stanowiła kontynuację 
działań podjętych przez Stany Zjednoczone w roku 1990. Potwierdza to między inny-
mi historyczna już doktryna Cartera z 1980 roku uzasadniająca rozpoczęcie pierwszej 
wojny w Zatoce Perskiej w 1990 roku: „każda siłowa próba zewnętrzna mająca na celu 
przejęcie kontroli nad Zatoką Perską spotka się z przeciwdziałaniem z użyciem wszel-
kich niezbędnych środków, w tym siły militarnej” (Carter, 1979).

Potwierdził to Ted Koppel, pisząc w „New York Times” (24 lutego 2006 r.), że utrzy-
mywanie wypływu ropy z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Hormuz stanowi fundament 
amerykańskiej polityki zagranicznej od ponad pół wieku. Dlatego też kontrola nad 
światowymi dostawami ropy naftowej jest na pierwszym miejscu w realizowanej po-
lityce przez Waszyngtonu, nawet jeśli prezydent i  jego ludzie zaprzeczają takim za-
rzutom i publicznie mówią o zmniejszeniu zależności od ropy na Bliskim Wschodzie. 
W rzeczywistości wydaje się niemożliwe, ponieważ 2/3 ropy naftowej na świecie znaj-
duje się na Bliskim Wschodzie, w znacznej części na terytorium Iraku i Iranu. Zatem 
kontrola ropy naftowej stanowi integralną część polityki USA, która ma zapewnić do-
minację nad światem poprzez kontrolę nad podstawowymi zasobami. Nie podlega 

2 Niewielu ekspertów zwraca uwagę na wodę jako ten drugi element układanki geopolitycznej. Przez Irak 
przepływają rzeki Tygrys i Eufrat, które stanowią najcenniejsze źródło wody stanowiącej dziś strategiczny su-
rowiec. Przyp. aut.
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dyskusji również fakt, że kontrolując światową energię oraz w  obliczu swojej przy-
tłaczającej przewagi militarnej Stany Zjednoczone są w stanie skuteczniej zastraszyć 
i zmusić świat do znaczących ustępstw (Maksymowicz, 2019, s. 137–138).

Służą temu kroki podejmowane przez USA, w  tym ustanowienie stałej obecno-
ści wojskowej w regionie poprzez wydanie wielu miliardów dolarów na bazy wojsko-
we w Iraku. Wszystkie działania podejmowane przez rząd USA dotyczą terytorium 
pokrywającego się z  częściami Globalnego Południa, na których znajduje się ropa 
naftowa. To, że oficjalnym uzasadnieniem jest obecnie wojna z terroryzmem, która za-
stąpiła walkę z komunizmem, jest drugorzędne w stosunku do kontynuowanej przez 
USA podstawowej polityki dominacji nad światem.

Wracając do głównego nurtu rozważań nad przyczynami wybuchu wojen o surow-
ce, można dostrzec, że wielu badaczy ograniczało swoje badania do identyfikowania 
i klasyfikacji form konfliktów, analizy dotyczącej dostępności do zasobów, terytorial-
nej kontroli nad tymi zasobami (głównie żywnościowymi) czy też działaniami ukie-
runkowanymi na uzyskanie dostępu do nich. 

Tego typu rozważania prowadzone przez naukowców stanowiły przeciwwagę dla 
narracji maltuzjańskiej, której podstawą była teza, że konflikty wywoływane są w wy-
niku zbyt dużego przyrostu ludzi, który ma przełożenia na kurczenie się zasobów3. 
Bazując na podejściu maltuzjańskim, zaczęto wysuwać tezę, iż przeludnienie (wzrost 
populacji) nieuchronnie prowadzi do niedoboru zasobów (Lagerlof, 2003, s. 755). 
Taki stan wywołuje sytuację, w której dochodzi do rywalizacji o zasoby, co może do-
prowadzić do wybuchu wojny4. 

3 Za twórcę tego kierunku uznaje się Thomasa Roberta Malthusa, angielskiego ekonomistę, przedstawicie-
la klasycznej szkoły ekonomii żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Autor uznanych dzieł oraz teorii eko-
nomicznych, m.in. teorii przeludnienia. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęcał demografii oraz 
poziomowi życia i dochodom społeczeństwa. Na podstawie jego dokonań powstało określenie „pułapki mal-
tuzjańskiej”, którym nazywa się współcześnie stan gospodarki państw sprzed rewolucji przemysłowej. Według 
zasad maltuzjańskich polegał on na tym, że wzrost populacji, związany z lepszą produktywnością i wyższymi 
dochodami, wcale nie gwarantował poprawy warunków życia ludzi. W swoim dziele Malthus pisał: „Ludność 

– w razie braku przeszkód – wzrasta w postępie geometrycznym, a środki utrzymania wzrastają jedynie w po-
stępie arytmetycznym” (Księżyk (red.), 2012, s. 26).

4 Obecnie uważa się, że w XXI wieku najprawdopodobniej nastąpi zatrzymanie i stabilizacja, a nawet od-
wrócenie wzrostu populacji we wszystkich krajach. Dlatego też aktualnie debaty demograficzne nie dotyczą 
przeludnienia świata, ale głównie starzenia się ludności. Przyp. aut.
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Rys. 2. Czynniki wywołujące konflikt (wojnę)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lagerlof, 2006

Przykładem potwierdzającym przedmiotową koncepcję była rosnąca asertywność 
państw Trzeciego Świata w  latach 1960–70 ubiegłego wieku, która zniosła suweren-
ność poszczególnych krajów i  użalenia ich dalszy rozwój od posiadanych zasobów 
naturalnych. W  tych warunkach niektóre państwa arabskie skrzętnie wykorzysty-
wały produkcję ropy w warunkach embarga eksportowego nałożonego na państwa 
proizraelskie. W latach 70. XX wieku pojawiły się również geopolityczne koncepcje 
bezpieczeństwa, które obejmowały takie kwestie, jak wzrost liczby ludności, degra-
dacja środowiska i nierówności społeczne szczególnie w biednych krajach. Bazujące 
na tych założeniach koncepcje „bezpieczeństwa środowiska” zaczęły optować za ideą 
globalnej współzależności mającej swoje odbicie w debatach na tematy ekologiczne, 
których podstawą były kwestie ograniczenia wzrostu, niestabilności politycznej oraz 
konsekwencji wynikających ze zmian klimatu.

Efektem tych debat było wykrystalizowanie się głównego nurtu „wojen o zasoby” 
opartego na dwóch powiązanych ze sobą założeniach. W przypadku pierwszego iden-
tyfikuje on zasoby jako kluczowy czynnik wywołujący samą wojnę i chęć jej wygrania. 
Z tej perspektywy zasoby mają status „strategiczny” nie tylko ze względu na swoje wła-
ściwości materialne, ale także na możliwość finansowania kraju, który zapewni sobie 
kontrolę nad ich eksploatacją.

Z kolei drugie założenie traktuje zasoby jako czynnik motywujący do wzniecania 
konfliktów zbrojnych. Najazdy, grabieże i podboje mają rzeczywisty wymiar w bru-
talnym wywłaszczeniu i zawłaszczaniu zasobów należących do innego państwa. Tak 
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rozumiany wymiar motywacyjny w zakresie „grabieży zasobów”, w gruncie rzeczy nie 
wyjaśnia jednak przyczyny wybuchu konfliktu jako takiego. Takie przeświadczenie 
jest szczególnie widoczne przy założeniu geopolitycznym traktującym „wojny o  za-
soby” jako konflikty zbrojne, które docelowo pozwalają przejąć kontrolę nad krytycz-
nymi surowcami. Ten sposób interpretacji przyczyn wojny o surowce był szczególnie 
mocno podkreślany w przypadku konfliktów w Afryce (zwłaszcza w Afryce Zachod-
niej i  Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie). Analizując podstawy takiej filozofii, 
można zauważyć, że popularyzuje ona podejście geopolityczne, w  ramach którego 
przedstawia się regiony dotknięte wojną głównie przez pryzmat tego, że są one w po-
siadaniu cennych zasobów (np. „Bogate w ropę naftową środkowe wybrzeże”). Taki 
sposób postrzegania wojen o surowce przyczynił się również do stworzenia uprosz-
czonej narracji, którą często prezentują dziennikarze i nastawieni konsumpcyjnie od-
biorcy preferujący ekonomiczne podejście (Le Billon, 2013). 

Podsumowując teoretyczne rozważania dotyczące wojen o  zasoby, można wska-
zać, że z perspektywy utylitarnej wynikającej częściowo z argumentów racjonalnego 
wyboru można przyjąć, że profity związane z zasobami – takie jak korzyści finanso-
we z ich sprzedaży – z jednej strony wpływają na zintensyfikowanie dążenia do pro-
wadzenia wojen mających na celu zdobycie (grabież) zasobów. Z drugiej jednak mogą 
one aktywować postawy preferujące budowanie własnego bezpieczeństwa w oparciu 
o posiadane zasoby.

Poza tym patrząc na kwestie „wojny o zasoby” z krytycznej perspektywy, można 
zauważyć, że większość relacji oraz komentarzy prasowych i  telewizyjnych uprasz-
cza przyczyny ich wybuchu, często wręcz patologizując konflikty jako politycznie nie-
uzasadnioną rebelię, walkę o wpływy miejscowych watażków czy też chęć posiadania 
(zdobycia) zasobów przez ugrupowania niepaństwowe, np. terrorystyczne lub grupy 
przestępcze. 

Bazując na wynikach analizy historycznej wojen o zasoby, należy podkreślić, że 
potwierdziły one złożoność podejść władzy w stosunku do posiadanych zasobów na-
turalnych, w tym także sposobu postrzegania przemocy jako zjawiska specyficznego 
i zarazem zakorzenionego w historii oraz relacjach społecznych, a jednocześnie ściśle 
związanego z globalnymi procesami transformacji materialnej.

Poza tym związki między zasobami a różnymi formami przemocy w tym wzglę-
dzie obejmują nie tylko procesy utowarowienia (tj. w jaki sposób „rzeczy” – lub ludzie 

– stają się zasobami lub towarami określonymi przez ich użycie i wartości wymienne), 
ale także te fetyszyzujące (tj. jak aspekty wyobraźniowe produkcji oraz konsumpcji za-
sobów wpływają na relacje władzy i powiązane formy przemocy).

Reasumując prowadzone rozważania z perspektywy akademickiej w zakresie woj-
ny o  zasoby, a  dokładniej roli i  znaczenia zasobów w  wywoływaniu wojen, można 
stwierdzić, że są one zdominowane przez dwa podejścia.
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Pierwsze wiąże konflikty z zasobami i  racjonalnymi zachowaniami konkurencyj-
nymi związanymi z ekonomiczną lub egzystencjalną ich wartością (tj.: ludzie napędza-
ni potrzebą lub chciwością walczą o zasoby).

Drugie podejście można określić mianem poststrukturalistycznego5, wiąże ono 
konflikty z historycznie przypadkowymi materiałowymi i dyskursywnymi praktyka-
mi kształtującymi konfliktowe oraz często gwałtowne relacje społeczne w odniesieniu 
do zasobów. Podczas gdy pierwsza opcja ma tendencję do odpolityczniania „konflik-
tów zasobów”, druga ma na celu ich odroczenie, tzw. repolityzację (Tokarczuk, 2010, 
s. 424). W przypadku upolitycznienia jest ono szczególnie ważne w odniesieniu do 
niepaństwowych gospodarek wojennych, ponieważ dominujące podmioty państwo-
we i korporacyjne dążą do delegitymizacji niepaństwowych grup zbrojnych.

2. Rola zasobów w działaniach grup niepaństwowych na przykładzie Państwa 
Islamskiego w Iraku (ISIS)

Należy zaznaczyć, że część tradycyjnej literatury o tematyce geopolitycznej, w któ-
rej podejmowane są analizy na temat wojen o zasoby, koncentruje się na podmiotach 
państwowych oraz ryzyku wojen międzypaństwowych, a niepaństwowe grupy zbroj-
ne traktuje się w nich raczej pobieżnie. Wydarzenia na arenie międzynarodowej, które 
obserwujemy od początku XXI wieku, szczególnie na Bliskim Wschodzie, stanowiły 
silny impuls do wzrostu zainteresowania naukowców badaniami na temat roli i zna-
czenia zasobów w odniesieniu do niepaństwowych gospodarek. Mowa tu o szerokim 
spektrum rodzajowym zasobów: od narkotyków po kamienie szlachetne, produkty 
dzikiej przyrody czy też sposoby ich eksploatacji lub wykorzystania dochodów po-
chodzących z opłat licencyjnych, które zasilają budżety organizacji niepaństwowych 
(grup terrorystycznych i  organizacji związanych z  przestępczością zorganizowaną) 
(Nordstrom, 2004). 

Szczególnie interesujący materiał badawczy dotyczy ISIS, czyli grupy bojowników, 
która niejako włączyła sektor naftowy do swoich krótkoterminowych taktyk i  dłu-
goterminowych celów strategicznych6. Celem ugrupowania, które było spadkobier-
cą sunnickich ekstremistów z okresu okupacji Iraku przez siły USA i ich koalicjantów, 
jest lub było ustanowienie hierokracji opartej na zasadach szariatu (prawa koranicz-
nego) na wszystkich terytoriach zamieszkanych bądź rządzonych przez muzułmanów. 

5 Poststrukturalizm zakłada, że język nigdy nie jest w stanie oddać opisu świata, jest zatem niereferencjal-
ny, stanowi jednak niezbędne medium. Według poststrukturalistów nie można nadać tekstowi realnego ist-
nienia, gdyż wszelki przedmiot poznania wyraża się w języku, a więc i w tekście (Choińska, 2014, s. 230–232).

6 Państwo Islamskie – w  latach 2006–2013 Islamskie Państwo w  Iraku, w  latach 2013–2014 Islamskie 
Państwo w  Iraku i  Lewancie – salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony 
w 2014 roku na terytorium państwowym Iraku i Syrii. Państwo Islamskie to nie tylko ugrupowanie, ale rów-
nież dżihadystyczne quasi-państwo (Lawrence, 2014).
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29 czerwca 2014 roku ugrupowanie proklamowało na ziemiach okupowanych po-
wstanie kalifatu pod nazwą Państwo Islamskie (Withnall, 2014).

Działania ISIS stanowią dobry przykład do przeprowadzenia analizy ukierunko-
wanej na zidentyfikowanie czynników związanych z ropą naftową i prowadzoną woj-
ną (Colgan, 2013, s. 147–180) w odniesieniu do struktury niepaństwowej. Zasadnicze 
ustalenia w tym zakresie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 
Wyniki analizy powiązania działań wojennych prowadzonych przez ISIS z  lokalnymi zasobami 
ropy naftowej

Czynniki Opis Wnioski

Wojna o zasoby
Zapasy ropy naftowej (lub postrzegane rezerwy ropy 
naftowej) podnoszą możliwości dokonania podboju 
terytorialnego.

Jest to szczególnie ważne szczególnie z perspektywy 
dużego regionalnego kalifatu, ale nie z perspektywy 
sunnickiego obszaru arabskiego leżącego nad stosunkowo 
ubogim w ropę syryjsko-irackim regionem granicznym.

Petroagresja
Ropa ogranicza krajową odpowiedzialność 
przywódców petrostanów, zmniejszając ryzyko 
podżegania do wojen.

Tak, ale odpowiedzialność wobec ludności była niewielka, 
a brutalność ruchu zapewniła łupy wojenne i płacenie 
podatków w wielu sektorach.

Petropowstanie
Dochód z ropy zapewnia (zagranicznym) podmiotom 
niepaństwowym środki finansowe na prowadzenie 
wojny.

Tak, ale w mniejszym stopniu niż ogólnie potwierdzono. 
Początkowe korzyści terytorialne zostały osiągnięte 
bez dużych przychodów z ropy. Pośredni dochód z ropy 
uzyskiwany był głównie przez zagranicznych sponsorów.

Chciwość 
buntowników

Grupy zbrojne instrumentalizują konflikt zbrojny 
w celu:
a) osiągnięcia korzyści finansowych,
b) osiągniecia niezależnie od państwa, 
c) poprzez zawładnięcie państwem lub odłączenie 
danego państwa.

Tak, poprzez stworzenie państwa odłączającego się, ale 
nie z perspektywy ideologicznej i ogólnych praktyk.

Nierówność 
w podziale 
dochodów  
z ropy naftowej

Nierówności w podziale dochodów z ropy naftowej 
i skutki społeczno-środowiskowe stymulują konflikty 
zbrojne.

Tak, do pewnego stopnia w stosunku do zdominowanego 
przez szyitów rządu federalnego w Iraku oraz 
w odniesieniu do zachodnich interesów naftowych 
w regionie.

Słaba pozycja 
instytucji państwa

Bogactwo i uzależnienie od ropy naftowej podważają 
potrzebę silnych instytucji, osłabiają związek 
podatkowo-reprezentacyjny oraz zwiększają szoki 
gospodarcze i korupcję.

Tak, w odniesieniu do państwa irackiego, ale nie 
w przypadku Syrii. Bogactwo naftowe nie zmniejszyło 
skrajnej formy autorytaryzmu i natrętnej biurokracji ISIS.
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Czynniki Opis Wnioski

Słabo rozwinięta 
gospodarka i sieć 
handlowa

Bogactwo ropy zmniejsza dywersyfikację gospodarczą, 
handel i współzależność regionalną, zwiększając 
w ten sposób ryzyko konfliktu.

Tak, w przypadku Iraku pogorszyła go dekada sankcji 
gospodarczych,  
w mniejszym stopniu w przypadku Syrii. ISIS utrzymywał 
pewien handel, ale głównie poprzez przemyt, który sam 
generował konflikty.

Eksternalizacja 
wojen domowych 
w państwach 
zasobnych w ropę 
naftową

Ropa naftowa tworzy warunki do wojny domowej, 
która następnie prowadzi do zagranicznej interwencji, 
eksternalizacji lub rozprzestrzeniania się konfliktu 
zbrojnego.

Tak, ale tylko do pewnego stopnia w przypadku Iraku, 
ponieważ populacje sunnickich Arabów straciły na zmianie 
reżimu.

Organizacja 
tranzytu ropy 
naftowej

Wysiłki państw w celu zabezpieczenia szlaków 
tranzytowych ropy naftowej stanowią dylemat 
bezpieczeństwa, który powoduje konflikt lub go 
pogłębia.

Być może na trasie rurociągu Iran – Irak – Syria – 
Liban w porównaniu z trasą Katar – Arabia Saudyjska – 
Jordania – Syria – Turcja.

Przeszkoda dla 
multilateralizmu7

Wysiłki importerów zmierzające do uzyskania 
przychylności krajów o dużych zasobach ropy, które 
uniemożliwiają wielostronną współpracę w kwestiach 
bezpieczeństwa.

Nie w przypadku ISIS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Colgan, 2013, s. 147–180; Humphreys, 2006, s. 508–537

Analizując poszczególne czynniki ujęte w tabeli, należy zaznaczyć, że ISIS nie dą-
żyło do ustanowienia kalifatu w celu czerpania korzyści z ropy naftowej. Wizja ISIS 
wskazuje bardziej na pozyskanie ze sprzedaży ropy naftowej znacznych środków fi-
nansowych niezbędnych do prowadzenia walki. Takie podejście nie ma charakteru 
nowatorskiego, ponieważ wcześniej było ono realizowane przez innych władców i mo-
narchów regionalnych (od szacha Iranu po Saddama Husseina oraz emiratów sunnic-
kich). Początkowa ekspansja ISIS w 2014 roku8 nie opierała się na czerpaniu dochodów 
z ropy, a umocnieniu jej rządów terytorialnych. Pomimo tego pośrednio można było 
dostrzec znaczenie środków finansowych pochodzących ze sprzedaży ropy na zakres 

7 Multilateralizm – w politologii praktyka koordynowania polityki przez co najmniej trzy państwa. Instytu-
cja multilateralizmu to pewne zasady o zasięgu międzynarodowym, natomiast organizacje multilateralne są to 
organizacje międzynarodowe skupiające więcej niż dwóch członków. Zasady systemu multilateralnego to: nie-
podzielność, rozszerzona wzajemność i ogólne zasady organizujące, w tym zasada niedyskryminacji. W sferze 
obronności przykładem są sojusze wojskowe, jak NATO, w którym obowiązuje zasada niepodzielności – atak 
na jednego z członków oznacza atak na cały Sojusz (Czaputowicz, 1998).

8 Szacowano, że w sierpniu 2014 roku ugrupowanie zrzeszało 80 tysięcy bojówkarzy, w tym 50 tysięcy wal-
czących w Syrii i 30 tysięcy w Iraku. Państwo Islamskie prowadziło aktywną kampanię rekrutacyjną wśród 
zwolenników dżihadu oraz kalifatu. W związku z tym w bojówkach wciąż walczy wielu muzułmanów miesz-
kających na stałe w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych i Australii (Aljazeera, 2014).
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działań ISIS. Zasadniczo było ono pochodną tego, że zamożni darczyńcy z Półwyspu 
Arabskiego chętnie wspierali ruch rewolucyjny ISIS. Ogólnie rzecz biorąc, przychody 
uzyskiwane ze sprzedaży ropy naftowej odegrały znaczącą rolę w utrzymaniu gospo-
darki wojennej ISIS i umożliwiły wsparcie potrzebującym grupom regionalnym. 

Rys. 3. Terytoria naftowe i  terytorium kontrolowane przez ISIS – kolor czerwony w  2015 r. 
(Le Billon, 2018, s. 9)

Nawiązując do wyników dochodzenia prowadzonego przez „New York Timesa” 
dotyczącego finansów ISIS, okazuje się, że kluczowym sukcesem bojowników był ich 
zdywersyfikowany strumień dochodów, ponieważ organizacja czerpała dochody z tak 
wielu dziedzin gospodarki, że same ataki lotnicze nie wystarczały, aby została pozba-
wiona środków finansowych (Callimachi, 2018). Poza tym mając na względzie wiel-
kość populacji będącej pod kontrolą ISIS i zakres operacji wojskowych, ropa naftowa 
była prawdopodobnie bardziej potrzebna jako źródło energii niż jako źródło finanso-
wania. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że utrata dochodów z ropy w du-
żej mierze zbiegła się z porażką projektu terytorialnego ISIS. Wynikało to zasadniczo 
z działań wojskowych podjętych przez koalicję kierowaną przez USA, którą wspiera-
ły siły kurdyjskie i irackie wojska federalne. Równie mało przekonujące wydają się być 
spekulacje o chciwości ISIS, pomimo tego, że pokusa materialna przyciągnęła do wal-
ki niektórych bojowników. Jednak zdecydowana większość z nich kierowała się prze-
słankami ideologicznymi. 
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W odniesieniu do kwestii związanych z dostępem do ropy naftowej należy zauwa-
żyć, że była ona głównym argumentem polityki wewnętrznej oraz międzynarodowej 
Iraku. Większość skarg dotyczyła nierównomiernego podziału zysków i miejsc pracy, 
a nie społeczno-środowiskowych skutków eksploatacji ropy. Skargi te w dużej mierze 
były wynikiem nie tylko korupcji, ale także braku zdolności rządu federalnego do peł-
nego wdrożenia konstytucyjnych zasad podziału dochodów (Le Billon, 2015, 68–76). 
Była to jedna ze słabości Iraku, z czego ISIS umiejętnie skorzystało. W tej kwestii ISIS 
wykorzystało zakłócenia w  rządzie federalnym, a  w  niektórych przypadkach także 
rozgardiasz w zarządzaniu na poziomie prowincjonalnym oraz w pewnym zakresie 
efekty powstania sunnickiego. Podstawą zidentyfikowanych słabości były głównie ob-
ciążenia wynikające z sankcji nałożonych na reżim Saddama Husseina, które nastą-
piły po przegranej I wojnie w Zatoce Perskiej – inwazji kierowanej przez USA. Poza 
tym miały one związek z wieloletnimi zaniedbaniami dotyczącymi obszarów kraju za-
mieszkiwanych głównie przez sunnitów, co wynikało między innymi z przyjętej przez 
szyitów rządzących w Iraku polityki wewnętrznej. 

3. Zasoby naturalne przyczyną wojen w krajach Afryki 

Afryka jest bardzo ważnym terytorium na mapie, ponieważ region ten jest boga-
ty w ropę i wiele innych zasobów naturalnych (stanowi to około 30% pozostałych za-
sobów mineralnych ziemi). Poza tym Afryka jest regionem najszybciej rozwijającym 
się pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To także dom dla ponad 
40 różnych narodów i około 2000 języków. Afryka Subsaharyjska ma sześć z 10 naj-
szybciej rozwijających się gospodarek świata. Z kolei Afryka Północna ma ogromne 
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczególnie dotyczy to takich krajów, jak: Algie-
ria, Angola, Kamerun, Czad, Republika Konga, Egipt, Erytrea, Gabon, Ghana, Kenia, 
Libia, Nigeria, Sudan Południowy, Sudan, Tunezja i Mozambik – są one bogate w ropę 
i gaz9. Mając na względzie duże zasoby naturalne, które występują w Afryce, kraj ten 
stanowi znakomity przykład do szczegółowej analizy, która pomoże znaleźć odpo-
wiedź na pytanie: jak zasoby naturalne mogą popychać różne kraje do wojny?

Posiłkując się wynikami badań innych naukowców, należy podkreślić, że dowiedli, 
iż w przypadku 41 państw z tego kontynentu istnieje mocny wpływ słabnącego wzro-
stu gospodarczego na prawdopodobieństwo wybuchu wojny domowej. Towarzyszą 
temu inne globalne trendy, takie jak rosnąca populacja i konsumpcja czy degradacja 
środowiska. Bardzo ważną kwestią jest także niesprawiedliwa dystrybucja zasobów 
naturalnych, korupcja i  niegospodarność, które prowadzą do konfliktów. Może to 
zaostrzyć podziały etniczne lub religijne (Dobrowolski, 2018). Według sekretarza 

9 W regionie znajduje się 5 z 30 największych krajów wydobywających ropę na świecie, a do 2036 r. ocze-
kuje się prawie 2 mld USD inwestycji. Przyp. aut.
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generalnego ONZ Antonio Guterresa od 1990 roku 75% wojen domowych w Afryce 
zostało częściowo sfinansowanych z dochodów pochodzących z zasobów naturalnych, 
a  nielegalne wydobywanie minerałów doprowadziło do przemocy w  wielu krajach 
afrykańskich. Przykładowo w Demokratycznej Republice Konga przyniosło to rebe-
liantom i grupom przestępczym blisko miliard dolarów.

W przypadku Afryki bliski związek między wojną a zasobami naturalnymi ma dłu-
gą historię, ponieważ sięga okresu podboju kolonialnego. W tym to okresie ogromne 
posiadłości holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej znalazły się pod bezpo-
średnią kontrolą Brytyjczyków, podobnie jak ziemie podbite przez Brytyjską Kom-
panię Wschodnioindyjską. Po pokonaniu miejscowych plemion w  walce zbrojnej 
najeźdźcy podjęli działania mające na celu pozyskiwanie zasobów z podbitych rejo-
nów (Tabb, 2007).

Ówczesna forma wyzysku w  stosunkach z  poszczególnymi władcami kolonial-
nymi i neokolonialnymi zależała w dużej mierze od lokalnych tradycji oraz struktur 
społecznych ukształtowanych przez najeźdźców. Hiszpanie wykorzystali miejsco-
wą ludność do przymusowej pracy w  kopalniach, w  których to umierali tysiącami 
z powodu brutalności, a w przypadku ogromnych kopalni srebra w Potosi w wyniku 
zatrucia rtęcią10. W tym miejscu należy podkreślić, że w podbitych przez Europejczy-
ków koloniach panował brutalny reżim. Nigdzie nie doszło jednak do tak potwornych 
okrucieństw jak w Kongu Belgijskim. W niewielu obszarach świata życie straciło aż 
tylu ludzi. Za wszystkim stał król Belgii, Leopold – człowiek, którego historia określi 
później mianem pierwszego ludobójcy w dziejach. Król Leopold zamordował miliony 
ludzi w Kongu, stosując niewolnictwo, terror, okaleczanie i masowe zabójstwa, w tym 
zawody w strzelaniu do ludzi, czy obcinanie dłoni za nieposłuszeństwo (Hochschild, 
2012). Wyznawał on filozofię, że kolonie powinny być maksymalnie eksploatowane. 
W tym celu powinna w nich być przymusowo prowadzona uprawa roślin, które byłyby 
sprzedawane przez państwo po cenach kontrolowanych (Duignan i Lewis, 1979, s. 30).

Poza tym w państwach afrykańskich, które wybiły się na niepodległość, kontrola 
dochodów państwa i zasobów naturalnych były głównymi źródłami ich bogactwa. Po 
uzyskaniu niepodległości przez poszczególne państwa kontrola armii i siła rządzących 
państwem władz bazowała na przymusie, który stanowił w dużej części kontynuację 
modelu kolonialnego. W walkach, które wybuchły po uzyskaniu niepodległości, najczę-
ściej w brutalny i bezwzględny sposób robiono wszystko, co było konieczne, aby prze-
jąć kontrolę nad bogactwami. W tych warunkach gospodarki niepodległych państw 
pozostawały nadal ściśle powiązane z gospodarką dawnej potęgi kolonialnej, a bardziej 
samodzielni przywódcy demokratyczni byli zmuszani do ustępstw lub ich mordowa-
no. Innym równie częstym zjawiskiem były sponsorowane wojny domowe i przewroty 
wojskowe, które wykorzystano do utrzymania dostępu do lokalnych zasobów. 

10 Rozdrobniona ruda została zmieszana z rtęcią i wydeptana przez pracowników bosymi stopami, a na-
stępnie podgrzana, wytwarzając trujące opary. Przyp. aut.
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Przykładem może być Angola w czasach zimnej wojny za rządów Josepha Savim-
bi wspieranego przez obce mocarstwa. W efekcie zdołał on zgromadzić 4 mld dolarów 
pochodzących z diamentów, kości słoniowej i innych zasobów sprzedanych za grani-
cą. Rzeczywiste koszty tych działań były jednak okrutne, ponieważ w Angoli podczas 
wojny domowej zginął milion ludzi, a jedno dziecko na pięć nie dożywało piątych uro-
dzin. Poza tym 40% ludności Angoli zostało przesiedlone. Brutalną prawdą tej sytu-
acji jest to, że prawie żaden dochód z państwowego koncernu naftowego nie trafił do 
Angoli, ponieważ pozyskane środki były lokowane na kontach zagranicznych banków. 
Tego typu grabież dochodów na szeroką skalę ze sprzedaży ropy naftowej były bez 
wątpienia przyczyną zaciekłej wojny domowej w tym kraju11.

Pomimo upływu wielu lat od opisanych w dużym skrócie wydarzeń można stwier-
dzić, że również współcześnie eksploatacja zasobów naturalnych w krajach afrykań-
skich odbywa się w warunkach ekstremalnej przemocy i wojny. Potwierdzają to także 
wyniki badań opublikowane w 1997 roku przez Jeffreya Sachsa i Andrew Warnera. 
Przeprowadzili oni analizę wyników gospodarczych w dziewięćdziesięciu pięciu kra-
jach w latach 1970–1990. Na ich podstawie stwierdzili, że im wyższa zależność kraju 
od eksportu zasobów naturalnych, tym wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. 
Z kolei inny zespół naukowców pod kierownictwem Paula Colliera przeanalizował 
pięćdziesiąt cztery wojny domowe o dużej skali, które wybuchły w latach 1965–1999. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzili, że im wyższy wskaźnik eksportu bo-
gactw naturalnych, który znacząco poprawia PKB, tym poważniej zwiększa się ryzyko 
wybuchu konfliktu (Collier, 2003b). Taka zależność jest szczególnie silna w odniesie-
niu do ropy naftowej. Poza tym wyniki badań przeprowadzonych przez P. Colliera 
i  Anke Hoefflera dowodzą, że w  krajach posiadających jeden lub dwa ważne zaso-
by eksportowe istnieje ryzyko większe niż 20% na wybuch wojny domowej w ciągu 
roku. W odniesieniu do krajów, które nie posiadają tego rodzaju dominujących zaso-
bów, szansę na wystąpienie konfliktu ocenili na poziomie jednej setnej procenta. Ba-
dania potwierdziły również, że w tych wojnach domowych ponad 90% ofiar to cywile. 
To ciekawa konstatacja, ponieważ na początku XX wieku straty wojenne w 90% do-
tyczyły żołnierzy. W tym względzie można podkreślić, że takie „tradycyjne” wojny są 
dziś rzadkością, a zastępują je coraz częściej wojny o zasoby, które kryją w sobie nisz-
czycielski wpływ na ludność cywilną.

W tej kwestii można zauważyć, że wiele krajów afrykańskich bogatych w ropę, jak 
np. Nigeria, Gabon, Sudan, Kongo, Afryka Równikowa czy Czad, w swojej historii ma 
przypadki przewrotów i  rządów wojskowych opartych na sile. W tym czasie w wy-
niku wojen o ropę naftową, diamenty, miedź i  inne zasoby odnotowuje się miliony 

11 Wojna domowa w Angoli – konflikt trwający z przerwami od 1975 do 2002 w Angoli, zakończony zwy-
cięstwem rządu Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli (MPLA). Z  wojskami rządowymi starły się grupy 
partyzanckie – Narodowy Związek na rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli (UNITA) i Narodowy Front 
Wyzwolenia Angoli (FNLA) a także regularna armia RPA i Zairu (Rothchild, 1997, s. 115–116).
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zmarłych z głodu, ponieważ zbrojni rebelianci kradną, gwałcą i mordują, utrudnia-
jąc lub wręcz uniemożliwiając stworzenie zorganizowanej działalności gospodar-
czej. Przykładem może być Kongo, jeden z najbogatszych w zasoby krajów na świecie, 
gdzie kilka państw rozmieściło swoje Siły Zbrojne, a niezliczone grupy rebeliantów 
przez wiele lat walczyły o kontrolę bogatych złóż złota, diamentów, drewna, miedzi 
oraz cennego kobaltu i koltanu12. 

Innym krajem na kontynencie afrykańskim pogrążonym w wojnie domowej jest 
Liberia, gdzie Charles Taylor po sprywatyzowaniu zasobów kraju sprzedał prawa do 
nich zagranicznym firmom, a uzyskane pieniądze zostały przez niego zawłaszczone. 
Bardzo podobną sytuację można było zaobserwować w  Sudanie, który posiada bo-
gate złoża ropy naftowej. Z kolei w Nigerii, która jest niezwykle bogata w ropę, pod-
stawowym problemem jest wszechobecna korupcja. W delcie Nigru, czyli w miejscu 
obfitującym w zasoby naturalne, środowisko jest niszczone, a ludzie zabijani przez na-
jemników chroniących złoża ropy naftowej. 

Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w Gwinei Równikowej, która jest krajem o bar-
dzo wysokim wskaźniku kryminogennym, gdzie uzyskuje się rocznie pół miliarda 
dolarów przychodów z ropy. Pomimo tego, że zajmuje szóste miejsce na świecie pod 
względem dochodu w  przeliczeniu na jednego mieszkańca, to w  zestawieniu ONZ 
uwzględniającego wskaźnik rozwoju społecznego kraj ten jest na szarym końcu. 

Lokalnej ludności z  tego regionu nie pomagają również przychody z  rurociągu 
Kamerun–Czad obsługiwanego przez Exxon-Mobile. Jak można zauważyć, pomi-
mo realizowanych nowych inwestycji mieszkańcy są bardzo biedni, ponieważ natu-
ralne bogactwo znajdujące się na ich ziemi jest zawłaszczane. W tymi miejscu należy 
zwrócić uwagę na pewną prawidłowość: gdziekolwiek są zasoby, które można splądro-
wać, znajdziemy zawsze zagraniczne firmy gotowe do współpracy. W tym gronie wy-
mienia się między innymi Bank Światowy, a na temat jego działalności wypowiedział 
się Emil Salim, były indonezyjski13 minister środowiska, który kierował Światowym 
Bank Extractions Industries Review. Podkreślił między innymi, że bank jest instytu-
cją wspieraną publicznie, której mandatem jest walka z ubóstwem. W tym względzie 
należy zauważyć, że przemysł naftowy, gazowy i wydobywczy nie tylko nie pomógł 
najbiedniejszym krajom w ich rozwoju, ale często wręcz pogorszył ich dotychczaso-
wą sytuację. 

12 Global Witness szacuje, że pomimo tego iż Kongo jest czwartym co do wielkości producentem ropy 
w Afryce, to ma zadłużenie zagraniczne w wysokości 6,4 miliarda dolarów. Przyp. aut.

13 Indonezja jest również przykładem tego typu praktyk, gdzie rząd centralny wykorzystuje terytoria, 
zwłaszcza te bogate w zasoby, podobnie jak Europejczycy. Dżakarta prowadzi brudną wojnę w Acehu, jej pół-
nocnej prowincji bogatej w gaz ziemny i pełnej cywilnych zabójstw oraz zaginięć. Państwo indonezyjskie pro-
wadzi kampanię terroru i niemal ludobójstwa w bogatym w ropę naftową i gaz ziemny Timorze Wschodnim. 
Exxon-Mobil jest największym długoterminowym inwestorem w Indonezji. Kontroluje zagraniczne kopalnie 
złota i miedzi w Irian Jaya, w których górnicy giną podczas pracy lub są zabijani przez siły bezpieczeństwa, 
a środowisko jest zdewastowane, co utrudnia życie mieszkańcom prowincji. Przyp. aut.
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Podobną reputację mają firmy zajmujące się pozyskiwaniem drewna w  Zachod-
niej Papui. Mają one bliskie powiązania z wojskiem, którego często używają przeciw-
ko miejscowym mieszkańcom, wypierając plemiona z ich rdzennej ziemi i niszcząc 
lokalny ekosystem. Działania, które są podejmowane przez wojsko oraz rząd w celu 
uzyskania dochodów z zasobów są wspierane przez międzynarodowe koncerny i Bank 
Światowy.

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że w latach 90. 5 mln 
ludzi na całym świecie zostało zabitych w konfliktach (Renner, 2002); 6 mln uciekło 
do krajów sąsiednich, a kolejne 11–15 mln zostało wewnętrznie przesiedlonych. Oce-
nia się, że w Afryce straty gospodarcze spowodowane wojną wynoszą około 15 mld 
dolarów rocznie (Controlarms, 2003). 

Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed Afryką jest gwałtownie rosnąca 
populacja, szczególnie osób w wieku produkcyjnym. W przypadku gdy tamtejsze rzą-
dy nie sprostają temu wzywaniu, wywoła to poważne problemy nie tylko w państwach 
Czarnego Lądu, ale również w innych regionach świata, w tym w Europie. Będą one 
wynikały z przybierającej na sile i zasięgu fali emigracji14. Innym problemem jest na-
dal zbył niska konkurencyjność gospodarek afrykańskich. Najlepsze pod tym wzglę-
dem państwo – Mauritius15 – zajmuje według Global Competitiveness Report dopiero 
45. miejsce w skali światowej. Kolejne – RPA ma 47. pozycję, a trzecia Rwanda jest 52. 
na świecie. 

Afrykańscy liderzy powinni wykorzystać najbliższe lata na przeprowadzenie nie-
zbędnych reform, wśród których najważniejsze to:

 – wzmocnienie instytucji państwowych wspierających realizację polityki 
gospodarczej,

 – poprawa infrastruktury umożliwiającej rozwój biznesu i handlu (np. drogi),
 – większe wykorzystanie technologii,
 – rozwój odpowiednich kompetencji siły roboczej (Ciesielski, 2017).

4. Konkluzje

Podsumowując przedstawione rozważania, należy zaznaczyć, że w  latach 
1989–2001 na świecie wybuchło 115 konfliktów zbrojnych, z  których 108 to były 

14 W nadchodzącym okresie sytuacja może być jeszcze gorsza. W ciągu ostatnich 30 lat ludność Afryki nie-
mal się podwoiła, rosnąc do 1,2 mld w roku 2015. W ciągu następnej dekady afrykańska populacja w wieku 
produkcyjnym będzie rosła w trzyprocentowym tempie – niespotykanym nigdzie na świecie. W samej tylko 
Afryce Subsaharyjskiej liczba osób w wieku 19–64 lata około roku 2035 może przekroczyć 700 mln. To prawie 
o 450 mln ludzi więcej niż obecnie. Przyp. aut.

15 Miejsce Mauritiusu nie jest przypadkowe. Jego władze konsekwentnie usuwają bariery hamujące rozwój 
gospodarczy, rozwijają infrastrukturę i inwestują w opiekę zdrowotną, co pozytywnie wpływa na rynek pra-
cy. Przyp. aut.
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konflikty domowe (wewnętrzne), a najpoważniejsze z nich miały miejsce w Afryce. 
Bazując na analizie tych konfliktów, można zauważyć, że państwa zależne od ekspor-
tu surowców pierwotnych są ponad 20 razy bardziej narażone na wojnę domową niż 
inne kraje. Poza tym należy również wskazać, że im bardziej państwa opierają się na 
eksporcie surowców, tym gorszy jest standard życia ich mieszkańców, a  im wyższy 
poziom uzależnienia od minerałów w danym kraju, tym niższa pozycja w rankingu 
wskaźnika rozwoju społecznego (Ross, 2001). Poza tym w przypadku państw opiera-
jących się na eksporcie minerałów można zaobserwować, że mniejszy udział dochodu 
przypada na najbiedniejszą część populacji i wynosi około 20% (Ross, 2001). Dodat-
kowo należy zwrócić uwagę na fakt, że kraje silnie uzależnione od eksportu ropy i mi-
nerałów są bardziej podatne na wstrząsy gospodarcze, ponieważ od 1970 roku ceny 
stały się bardziej niestabilne.

Należy mieć również świadomość, że poza bezpośrednimi kosztami życia ludzi 
konflikt może osłabić gospodarki, zdestabilizować rządy, zniszczyć infrastrukturę, za-
kłócić świadczenie usług społecznych i wywołać masowe przemieszczanie się ludzi 
(Saferworld, 2003) Według UNHCR konflikt zbrojny jest obecnie siłą napędową więk-
szości przepływów uchodźców, ponieważ ludzie są zmuszeni do ucieczki z domów 
(United Nations Development Programme [UNDP], 2003). 

Poza tym przyjmuje się, że kilkaset tysięcy służących w siłach rządowych lub zbroj-
nych grupach rebeliantów stanowią osoby poniżej 18. roku życia16, a w niektórych si-
łach zbrojnych Afryki Subsaharyjskiej ponad połowa żołnierzy jest nosicielami wirusa 
HIV (Renner, 2002).

Dodatkowo wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że wojny domowe wyma-
gają nie tylko motywu, ale i okazji. W przypadku słabego państwa szkodliwy wpływ 
obfitości zasobów oddziałuje na osłabienie jakości instytucji państwowych (korup-
cja), co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo konfliktu z użyciem siły (Fearon, 2005, 
s. 483–507).

Należy również podkreślić, że wszystkie mechanizmy prowadzące do wojny mają 
związek z  wieloma warunkami kontekstowymi, w  szczególności dotyczy to specyfi-
ki zasobów. W tym względzie istotną rolę odgrywa typ zasobu. Klątwa banana może 
różnić się od klątwy olejowej lub złota. Zauważyć należy również, że w szczególności 
eksploatacja „odległych” i „rozproszonych” zasobów, takich jak diamenty, drewno lub 
narkotyki, jest bardzo trudna do kontrolowania przez rząd centralny – stąd rebelian-
ci mogą je produkować łatwiej niż znajdujące się na dużej głębokości zasoby natural-
ne jak ropa naftowa, której wydobycie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. 

Co więcej, zależność kraju i  jego bogactwo zasobów nie są identyczne, chociaż  
w literaturze są one często traktowane jako synonimy. W praktyce zależność ta ozna-
cza, że   środki finansowe z zasobów są najważniejszym źródłem dochodu w porówna-
niu z innymi działaniami zwiększającymi wartość gospodarki danego państwa. Tego 

16 W 2003 roku była to liczba 300 tys. (Controlarms, 2003).
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typu kraje są szczególnie narażone na wstrząsy cenowe, które z kolei powodują, że nie 
tylko kryzys gospodarczy, ale także konflikt są bardziej prawdopodobne. 

W tym miejscu należy podkreślić, że prawdopodobieństwo konfliktu będzie rów-
nież zależeć od cech niezwiązanych z zasobami, takich jak ogólny poziom rozwoju, 
relacje między grupami społecznymi, czynniki geograficzne i demograficzne, a  tak-
że ogólna jakość instytucji państwowych. Wszystkie te elementy mogą wpływać na 
prawdopodobieństwo przemocy niezależnie od zasobów. 

Pomimo tego, że powszechnie traktuje się zasoby naturalne, takie jak ropa nafto-
wa i diamenty, jako czynniki bezpośrednio lub pośrednio wywołujące przemoc, to 
jednak badania w coraz większym stopniu kwestionują ich bezpośredni, determini-
styczny związek, wskazując na znaczenie innych czynników specyficznych dla zaso-
bów, takich jak rodzaj zasobu, stopień obfitości i  zależności, sposób wykorzystania 
pieniędzy z zasobów, sposób wydobycia oraz lokalizacja zasobów.

Należy mieć świadomość, że wojny może wywołać również niedobór zasobów, np. 
wody. Przykładowo dzisiaj co czwarta osoba na świecie nie ma dostępu do czystej 
wody pitnej, a 12% światowej populacji zużywa 86% dostępnej świeżej wody (Borek, 
2018, s. 32–36). Przy globalnym zużyciu słodkiej wody, które zgodnie z prognozami 
ulegnie podwojeniu na przestrzeni następnych dwudziestu lat, istnieją różne scena-
riusze wybuchu wojny tzw. wodnej. Wydaje się, że dostęp do wody pitnej może być 
kluczowy, ponieważ obecnie już około pięciu milionów ludzi rocznie umiera z  po-
wodu chorób związanych z zanieczyszczoną wodą. Poza tym zanieczyszczeniu wody 
sprzyja rozwój przemysłu. Przykładowo szybkiemu uprzemysłowieniu Chin towarzy-
szy zanieczyszczenie wody dotykające 300 mln ludzi, co stanowi prawie jedną trzecią 
populacji tego kraju. Pogorszenie tej sytuacji prognozuje także Bank Światowy, któ-
ry wskazuje, że 40% ludzi żyjących na świecie w 2050 roku stanie w obliczu niedobo-
ru wody. 

W warunkach zintensyfikowania wojen o zasoby w XXI wieku nieodzowne staje 
się poszukiwanie mechanizmów redukcji tego zjawiska. Na kwestie zapobiegania kon-
fliktom oraz ich rozwiązywania zwrócił uwagę występujący w październiku 2018 roku 
na forum Rady Bezpieczeństwa sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (Dobro-
wolski, 2018). Zaznaczył przy tym, że jest to jedno z głównych i rosnących wyzwań 
naszych czasów. W jego opinii wraz z nasileniem skutków zmian klimatycznych na 
świecie sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Jej podłożem mogą być inne niekorzystne 
globalne trendy, takie jak zwiększająca się populacja, rosnąca konsumpcja i degrada-
cja środowiska. Mogą one również spowodować znaczną oraz potencjalnie niezrów-
noważoną presję na dostępność do wielu zasobów naturalnych. Należą do nich: ropa, 
gaz, minerały, woda i ziemia. Równie ważną kwestią jest uregulowanie handlu mine-
rałami poprzez porozumienia o współpracy z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, 
rządów oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych. W tym zakresie istnieje 
potrzeba wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi jako środka do zapobiegania 
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konfliktom i wzmacniania regionalnej współpracy na rzecz pokoju oraz zrównoważo-
nego rozwoju.

Pomimo różnych podejść do wojny jeden wniosek wydaje się fundamentalny: 
w badaniach przyczyn wojen o surowce należy uwzględniać ryzyko związane z zaso-
bami, a  prowadzone badania muszą być dostosowane do indywidualnych przypad-
ków. Wymaga to bezwzględnie dokładnej analizy profili ryzyka, prawdopodobnie 
znacznie wykraczającej poza obszar przedstawionych w przedmiotowym opracowa-
niu. W przyszłych badaniach należy zwrócić uwagę na nowe pole walki o surowce 
energetyczne. Jest nim Arktyka, którą przez wiele lat kojarzono głównie z badania-
mi naukowymi, śnieżną krainą i ekologiczną świątynią. Obserwując obecne i progno-
zowane zmiany klimatyczne w Arktyce, można przewidzieć, że tworzą one zupełnie 
nowe możliwości dla tzw. piątki arktycznej – Kanady, Danii, Rosji, USA oraz Norwe-
gii, ponieważ akurat ten biegun nie posiada określonego statusu prawnego i według 
części ekspertów obowiązuje tu tzw. prawo morza z 1982 r.17 Przyszłą walkę o Arkty-
kę należy traktować z jednej strony jak bitwę o potężne złoża gazu i ropy oraz innych 
zasobów, a z drugiej topnienie lodowca spowoduje powstanie nowego i szybszego od 
obecnie funkcjonujących szlaku handlowego pomiędzy Europą a Azją.
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Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie ograniczonych zdolności współczesnych społeczeństw do kształ-
towania własnych opinii. Iluzoryczna partycypacja społeczna jest fenomenem nie tylko naszych 
czasów. Współczesna relacja pomiędzy władzą a  społeczeństwem poddana ogólnoświatowym 
trendom pokazuje nowe oblicza manipulacji i uciekania od wolności za cenę uczestniczenia w re-
lacjach społecznych. Wykorzystanie autorytetu władzy oraz nieskrępowana jej ekspozycja przez 
świat jest zjawiskiem wyjątkowym w historii, współczesności i przyszłości. Wspomagana technolo-
gicznie doprowadza do ograniczenia zdolności społeczeństw do nawigowania wśród wartości, któ-
re kształtowały historycznie społeczeństwa.

Słowa kluczowe: sieci, środowisko, oddziaływanie refleksyjne, trendy, świadomość, iluzja, party-
cypacja

Wprowadzenie

„Rzeczywistość jest tylko iluzją, aczkolwiek bardzo trwałą” – mawiał podobno Ein-
stein. Otaczająca nas wielopoziomowa rzeczywistość – od tej fizycznej po wirtualną, 
wspiera procesy wywołujące i  w  konsekwencji utrwalające oczekiwane zachowania 
społeczne poprzez formatowanie ludzkich myśli i oddziaływanie na ich percepcję oraz 
świadomość. W konsekwencji tworzone są warunki do budowania pożytecznych ilu-
zji, które są złudzeniem, fikcją czy fałszywym obrazem otoczenia. Powoduje to także 
zakłócenia odbioru rzeczywistości poprzez dezorientowanie percepcji, co przekłada 
się na jej zawężenie. Kolejną odsłoną jest zredukowanie poznania do wiary w  rze-
czy niemożliwe, które często przyjmują formę samooszukiwania. Ponieważ umysł 
w swojej istocie charakteryzuje sprzeczność, niezupełność, trwałość oraz wrażliwość 
na szum, a  w  wielu sytuacjach wprowadza się w  stany chaosu, stanowi doskonałe 
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podłoże do prowadzenia manipulacji. Świat jako rozpędzony proces ciągłego rozwo-
ju jest trudny do zrozumienia i adaptacji dla przeciętnego członka społeczności. Za-
chodzące zmiany kulturowe mają charakter bardzo skomplikowany i kompleksowy. 

„Kompleksowość jest głęboką właściwością systemu w przeciwieństwie do skompliko-
wania. System kompleksowy umiera, kiedy jeden z jego elementów zostaje usunięty, 
a skomplikowany funkcjonuje dalej, aczkolwiek w zmodyfikowanej formie. [...] Syste-
my skomplikowane są redukowalne, w przeciwieństwie do systemów kompleksowych. 
Z jednej strony mogą być kruche, ale jednocześnie mogą wykazywać się wysoką od-
pornością na mniej radykalne zmiany w swojej strukturze. Zachowanie się wielu sys-
temów kompleksowych związane jest z aktywnością w jego najniższych strukturach. 
Typowym zjawiskiem jest przenikanie dużej siły sprawczej poprzez różne zmiany, do-
cierając do najniższych poziomów” (Miller i Page, 2007, s. 9). Taki charakter środo-
wiska ma wpływ na sposoby postrzegania otoczenia, które jest silnie determinowane 
przez warunki początkowe oraz szereg nieprzewidywalnych zmiennych. Często nie-
zauważalnie system potrafi się zmieniać, posiadając bardzo istotną właściwość, jaką 
jest zdolność uczenia się i adaptacji. Te dyskretne procesy, często nieuświadomione, 
powodują wypychanie dużych części społeczeństwa na peryferie, co jest wynikiem 
braku odpowiedniego systemu adaptacyjnego i jednostkowej zdolności do uczenia się. 

„Coraz istotniejsze staje się przyswajanie wiedzy, jej transfer, upowszechnianie i apli-
kacje. Wiąże się to z wieloma trudnymi kwestiami wychodzącymi poza filtry poznaw-
cze w samej nauce; chodzi o filtry kulturowe, o zdolność kulturową społeczeństw do 
wejścia na trajektorię rozwojową społeczeństwa wiedzy […].” (Szymczyk, Zemło i Ja-
błoński, 2012, s.17). 

1. Postrzeganie rzeczywistości i transfer wiedzy w nowoczesnym społeczeństwie 

Ten filtr kulturowy ma ogromne znaczenie w  kontekście postrzegania. Funkcja 
ta ma za zadanie dostarczenie nam jak najbardziej dokładnego obrazu otaczające-
go świata, pozwalającego nam zidentyfikować te najbardziej istotne elementy pozwa-
lające nam nie tylko nawigować, ale także przetrwać i się rozwijać. Obecne zmiany 
oraz kształtujące rzeczywistość trendy w szczególny sposób zawężają nasze postrze-
ganie. System wykorzystuje funkcjonalną właściwość umysłu człowieka polegającą na 
ukierunkowywaniu patrzenia tam, gdzie on chce, abyśmy patrzyli. Ekonomia uwagi 
jest polem rywalizacji władzy w świecie pełnym szumów i ograniczeń poznawczych. 
Poza wywołaniem oraz utrzymywaniem uwagi systemy zostały zaprojektowane tak, 
by utrzymać zaangażowanie i zdezorientować społeczności do tego stopnia, aby odda-
wały cząstkę swojej tożsamości. To skupienie zainteresowania wywoływane jest przez 
czynniki, które w swojej istocie muszą być łatwe w sensie poznawczym. Z jednej stro-
ny jako społeczeństwo aspirujące do społeczeństwa wiedzy dążymy do utrwalania 
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organicznych związków pomiędzy wiedzą a społeczeństwem. Jednocześnie relację tę 
rozwijamy przede wszystkim w sferze technicznej i praktycznej o wiedzę naukową. Po-
siadamy też wiedzę potoczną, która swoje źródła czepie z doznań zmysłowych. Często 
w takim samym stopniu nadaje się do opisu rzeczywistości i zastosowań praktycznych, 
jak wiedza naukowa. Jednak z drugiej strony zarówno jedna, jak i druga podlega wpły-
wowi „fałszywych proroków” – władzy reprezentowanej przez mass media, polityków, 
sieci społecznościowe itp. Ich działalność opiera się w głównej mierze na wykorzysty-
waniu uwagi lub często jej odwracaniu w procesie realizacji własnych, niekoniecznie 
korzystnych dla społeczności celów. „Istotę inżynierii społecznej, czyli socjotechniki, 
stanowią próby manipulowania ludźmi. W taki sposób, aby w pewnym obszarze swo-
jego życia podjęli określone działania, które niekoniecznie są zbieżne z ich własnymi 
interesami” (Hadnagy, 2012, s. 29). We współczesnych społeczeństwach musimy za-
akceptować fakt, że to, co jest obiektywnie istniejące w postaci otaczającego nas świa-
ta fizycznego, nie jest tym samym, co tworzymy w naszym procesie myślowym i jak go 
następnie projektujemy. Kolejnym ważnym aspektem podróży w iluzji jest sposób ko-
munikowania naszych wyobrażeń. Medialność oraz polityczność stymulują szerokie 
obszary aktywności człowieka, a iluzje często konstruowane są nie tylko na poziomie 
indywidualnym, ale przede wszystkim instytucjonalnym. Zmiany cywilizacyjne bar-
dzo silnie przyczyniły się do tworzenia mechanizmów i systemów komunikacyjnych 
ulegających regresji intelektualnej.

W kontekście systemowym dokonaliśmy negatywnej zmiany paradygmatu wiedzy, 
co w  konsekwencji doprowadziło do społecznego przyzwolenia na akceptację prze-
ciętności i coraz niższej kultury medialnej. Przyczyna tej zmiany ma swoje źródła mię-
dzy innymi w zmianach rozwoju intelektualnego na poziomie pokoleniowym. Źródło 
tego zjawiska po części wyjaśniają G. Crabtree oraz K. Stefensson. „Z badań Geralda 
Crabtree w 2012 r. wypływa wniosek, że liczba genów inteligencji w genomie człowie-
ka zmniejsza się z każdym pokoleniem, ponieważ ludzie potrzebują ich coraz mniej 
w  wyniku narastającego wraz z  postępem cywilizacyjnym lenistwa intelektualnego, 
a z ostatnich badań Karla Stefenssona w 2017 r. wynika, że czynniki genetyczne, które 
są powiązane z ilością czasu, jaki spędzamy na nauce, stają się coraz rzadsze w naszej 
puli genowej i ich liczba szybko się zmniejsza. W wyniku naturalnej selekcji genów, 
które predysponują ludzi do osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia, rodzą 
się coraz głupsze pokolenia. Już teraz daje się zauważyć rosnąca polaryzacja między 
mądrością a głupotą oraz wiedzą naukową a potoczną. W świadomości ludzi narasta 
udział głupoty i wiedzy potocznej. Dojdzie do tego, że tylko u niewielkiej liczby ludzi 
(wybitnych naukowców) wiedza naukowa będzie niepomiernie przeważać nad wiedzą 
potoczną. Ich liczba wystarczy do tego, by w pełni realizować i potęgować postęp na-
ukowy. Reszta społeczeństwa będzie tylko konsumować jego efekty” (Sztumski, 2017, 
s. 7).
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2. Kształtowanie przestrzeni i komunikacji społecznych

Jest to jeden z  czynników powodujący łatwość osiągania przez władzę kontroli 
i  kształtowania zachowania dużych społeczności. Ograniczenie kontaktów oraz 
zwiększenie dystansu społecznego m.in. z powodu coraz większej koncentracji lud-
ności w megamiastach, szerokiej urbanizacji i zmiany kulturowej w wyniku migracji 
oraz rozwój nowoczesnych form komunikacyjnych powoduje osłabnięcie tradycyj-
nych relacji międzyludzkich, zagubienie wartości i sensu życia oraz naturalnego pro-
cesu nabywania wiedzy poprzez transfer międzypokoleniowy. Procesy te mają swoje 
korzenie w  migracji ludzkiej zapoczątkowanej w  obrębie swojego kraju. Opuszcza-
jąc wsie i  tereny nadbrzeżne, ludzie przenosili się do miast, które są mniej zależne 
od pogody. Spowodowało to niebezpieczny wzrost liczby ludności miejskiej, dla któ-
rej nie ma można stworzyć odpowiedniej ilości miejsc pracy i właściwych warunków 
do życia. W konsekwencji eksperci przewidują gwałtowny wzrost przemocy i konflik-
tów oraz to, że ludzie potrzebujący niezbędnych środków do życia zaczną przekraczać 
granice sąsiednich krajów. W  państwach tych zresztą i  tak zasoby wody, żywności, 
a przede wszystkim możliwość zatrudnienia są niewystarczające. „Na całym świecie 
trwa historyczna zmiana. Ponad połowa wszystkich ludzi mieszka obecnie w  mia-
stach, a tempo migracji przyspiesza. Do 2030 r. Miasta będą stanowić 60% światowej 
populacji i 70% światowego PKB. 2. Każdego dnia około 180000 osób na całym świe-
cie migruje do miast. 3. W następnym stuleciu środowisko miejskie będzie miejscem, 
w którym zbiegną się czynniki niestabilności. Do 2030 r. 60% mieszkańców miast bę-
dzie w wieku poniżej 18. roku życia. Miasta, które rosną najszybciej, będą najbardziej 
zagrożone. Oczekuje się, że obszary miejskie wzrosną o 1,4 miliarda w ciągu najbliż-
szych dwóch dekad, przy czym wzrost ten nastąpi prawie wyłącznie w krajach roz-
wijających się. W miarę ograniczania zasobów nielegalne sieci mogłyby potencjalnie 
wypełnić lukę pozostawioną przez nadmiernie rozbudowane i niedokapitalizowane 
rządy. Ryzyko klęsk żywiołowych pogłębione przez geografię, zmianę klimatu, nieure-
gulowany wzrost i infrastrukturę niespełniającą norm zwiększy wyzwania związane 
z pomocą humanitarną. Wraz ze wzrostem nierówności między bogatymi i biedny-
mi w miastach zbliżą się historycznie antagonistyczne religie i grupy etniczne. Stagna-
cja będzie współistnieć z bezprecedensowym rozwojem, ponieważ slumsy i dzielnice 
slumsów szybko rozwijają się wraz z  nowoczesnymi wieżowcami. To jest miejska 
przyszłość” (Megacity’s Concept team, 2014, s. 4). W obliczu tych zmian mogą po-
głębiać się frustracje społeczności miejskiej wynikające z ograniczonych możliwości 
realizacji zakładanego celu migracji. Sytuacja ta rodzić może różnego rodzaju zja-
wiska patologiczne, poczynając od marginalizacji społecznej i wykluczenia po poja-
wienie się ograniczeń zdrowotnych. Jednym z aspektów procesu przemieszczania się 
do megamiast była wiara, że ludzie przenoszą się nie tylko w celu uzyskania dostępu 
do szybkiego internetu, ale także do łączenia się z innymi ludźmi, do wyższych płac, 
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edukacji, opieki zdrowotnej, kupowania i sprzedawania towarów. Wspominana urba-
nizacja i tworzenie się megamiast jest być może najwyższym ucieleśnieniem naszego 
pragnienia, by być połączonym i nie być samotnym. Okazuje się jednak, że samotność, 
w którą wpadamy w wielkich miastach, kompensujemy sobie poprzez współuczest-
niczenie w  telenowelach telewizyjnych jako protezę relacji rodzinnych. Zachwianie 
w  społecznych siatkach pokrewieństwa przekłada się zarówno na większą śmiertel-
ność, jak i odporność organizmu na zagrożenia chorobowe. Zostało to dość wcześnie 
udokumentowane wśród kolonistów i pionierów odkrywających nowe przestrzenie 
do życia. Badania nad mieszkańcami slumsów w północno-wschodniej Anglii lat 50. 
dobitnie potwierdziło np. negatywną korelację pomiędzy śmiertelnością noworodków 
a  zachorowaniem wśród członków rodzin niepozostających w  siatkach pokrewień-
stwa. Dodatkowo „mechanizm psychiczny rozwinięty w celu cementowania naszych 
dużych grup zszedł dzisiaj na manowce, ponieważ tamte powiązane wspólnym inte-
resem społeczności przestały istnieć. Jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo wyko-
rzystania przez obcych. W małoskalowych społeczeństwach istnieją odwieczne więzy 
zaufania, zobowiązań i pokrewieństwa gwarantujące, że próby upartych jednostek usi-
łujących przeprowadzić swą wolę nie zaszkodzą interesom innych. We fragmentarycz-
nych społecznościach dzisiejszego świata utraciliśmy tę gwarancję, lecz mechanizm 
wywołujący zaufanie dla tych, którzy twierdzą, że są z nami, pozostał nietknięty. Dar-
mozjadzi i oszuści nigdy nie mieli się tak dobrze” (Dunbar, 2017, s. 279).

Tak głębokie zmiany nie mogłyby się odbyć bez rozbudowania procesów komu-
nikacyjnych dających możliwość powiązania przemieszczających się ludzi. Współ-
czesne możliwości komunikowania się w ramach m.in. sieci diaspory, po połączeniu 
ze zmianami w sieciach społecznych, ich lokalizacji, komunikacji w sieciach społecz-
nościowych i mobilnych daje bardzo precyzyjne, a  jednocześnie dynamiczne mapy 
miejsc tworzenia się przestrzeni dla rozwoju lub destrukcji. Jednak w tej przestrzeni 
poddanej dużej presji wynikającej ze zmian struktury społecznej tworzą się warunki 
do inicjowania sytuacji konfliktowych, w tym konfliktów przybierających formę cha-
osu. „Łączność jest zatem silnie geopolityczna, nawet jeśli zmienia rolę granic. Kie-
dy mapujemy geografię funkcjonalną – trasy transportowe, sieci energetyczne, bazy 
operacyjne, sieci finansowe i serwery internetowe – mapujemy również ścieżki, we-
dług których projektowana jest moc i wykorzystywana jest dźwignia” (Khanna, 2018, 
s. 20). To stwarza system balansujący na granicach stabilności. „Siły takie jak decen-
tralizacja (defragmentacja władzy w  stosunku do prowincji), urbanizacja (rosnąca 
wielkość i  siła miast), rozpuszczanie społeczne (mieszanie genetyczne populacji po-
przez masową migrację), megainfrastruktura (nowe rurociągi, koleje i  kanały prze-
kształcające geografię) i  łączność cyfrowa (umożliwiająca tworzenie nowych form 
społeczności) będzie wymagać od nas tworzenia map o  wiele bardziej złożonych” 
(Khanna, 2018, s. 20). Mapowanie tych zjawisk uwidacznia przeciążenie systemowe, 
które w wyniku braku reakcji ze strony społeczeństw i ich przedstawicieli doprowadzi 
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do dynamicznych zjawisk fazowych. Może się to stać, kiedy nieograniczone i stymu-
lowane ponad zdolności systemowe oczekiwania rozbudzą się w sposób niekontrolo-
wany. „Każdy system podobny do Wieczności, który pozwala ludziom wybierać sobie 
przyszłość, skończy się wyborem bezpieczeństwa i przeciętności wykluczających zdo-
bycie gwiazd” (Asimov, 2012, s. 23). Zredukowanie wysiłku poznawczego i codzien-
na stymulacja gratyfikacji wytworzyła uzależnienie od prostych, łatwych w odbiorze 
bodźców oraz natychmiastowej euforii wywołanej konsumpcją. Wytworzone zostały 
zachowania, które w znacznym stopniu gratyfikują otrzymanie natychmiastowej na-
grody – konsumpcjonizmu, „like” na Facebooku czy dodatkowej porcji żywności. Jak 
to opisuje prof. Manfred Spitzer, „nieograniczony dostęp do produktów diety zachod-
niej, tak samo jak w przypadku środków uzależniających, prowadził zatem do wręcz 
obsesyjnego podążania za pożywieniem sprawiającym przyjemność, gdyż nawet per-
spektywa nieuchronnej kary nie zdołała powstrzymywać tego zachowania” (Spitzer, 
2014, s. 20). Pojęcia „diety zachodniej” nie należy rozumieć tylko przez pryzmat czyn-
nika żywieniowego. Łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr materialnych i niema-
terialnych oraz brak umiejętności odroczenia nagrody w czasie tworzy przestrzeń do 
łatwej manipulacji i wpływu. „Idiotów uszczęśliwić można byle czym, z rozumnymi 
jest gorzej. Rozumowi niełatwo dogodzić. Rozum bezrobotny to wprost jedna zmar-
twiona dziura, nicość, potrzebne mu są przeszkody. Szczęśliwy przy ich pokonywaniu, 
zwyciężywszy, wnet popada we frustrację, a nawet wariację. Trzeba mu więc stawiać 
przeszkody wciąż nowe, podług jego miary”.

3. Dobrostan psychiczny współczesnych społeczeństw w redukcjonizmie 
poznawczym

Ten ukryty pod hasłem „postępu cywilizacyjnego” trend wprowadza w naszą rze-
czywistość elementy wywołujące bezsilność, bliżej nieokreśloną zależność i uczucie 
zwiedzenia przez losowość. Nasze wysiłki na rzecz zrozumienia i definiowania ota-
czającej nas rzeczywistości często okazują się iluzją sprawczości, a niejednokrotnie są 
głęboko osadzone w mylnym postrzeganiu zjawiska postępu. W odniesieniu do tego 
wydaje się właściwe spojrzenie na ten problem ze strony prof. Marii Szyszkowskiej: 

„My niewłaściwie rozumiemy pojęcie postępu, bo nie ma w nim miejsca dla rozwo-
ju duchowego”. Stajemy się psychopatyczni – nikt nie dba o  rozwój wyobraźni ani 
uczuć. Człowiek w wielkim mieście staje się aspołeczny, konflikty potęgują się. Stło-
czenie ludzi na małej przestrzeni, oddzielenie od przyrody, wcale nie oznacza wzrostu 
kontaktów międzyludzkich – raczej izolację, wycofanie się w świat wirtualny i zanik 
intuicji. W XXI wieku będzie zaszczytem znaleźć się w psychuszce” (Leszkowska, 2014, 
s. 1). Takie zwiedzenie i zagubienie jest odzwierciedleniem wielu oddziaływujących 
na siebie oraz wzajemnie powiązanych trendów i zdarzeń. Takie zmiany bywały też 
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w przeszłości, gdyż jak to wskazywał grecki filozof Heraklit z Efezu – wszystko prze-
mija, zmienia się i płynie (panta rhei). Jednocześnie „niepodobna wstąpić dwukrotnie 
do tej samej rzeki” – myśląc o tym, że woda w rzece, do której weszliśmy po raz pierw-
szy, dawno odpłynęła, a woda, do której wejdziemy po raz drugi, jest już inną wodą. Ta 
myśl greckiego filozofa w relacji ze współczesną metaforą „Czarnego Łabędzia” Nas-
sima N. Taleba daje nam obraz tego, co nieprecyzyjne, niepewne, naznaczone abs-
trakcją i niestałością. Każde rzadkie, wręcz prozaiczne zdarzenie jest równoznaczne 
z niepewnością, bowiem na gruncie życia społecznego „niemal wszystkie procesy za-
chodzą obecnie na drodze rzadkich, lecz brzemiennych w skutki wstrząsów i zmian” 
(Taleb, 2017, s. 27).

W związku z wysoką częstotliwością zmian oraz ich nieliniowym charakterem mu-
simy nabywać kompetencje, które umożliwią nam ciągłą adaptację. Tworzenie, wymy-
ślanie, projektowanie, wprowadzanie nowych procesów, nowych sposobów myślenia 
wymaga wsparcia nowymi formami przywództwa. Pozwolą one także wesprzeć two-
rzenie, wykorzystanie i  zintegrowanie nowych technologii, przekształcenie naszego 
obecnego systemu funkcjonowania w  bardziej innowacyjny oraz o  wysokim pozio-
mie adaptacyjnym, responsywnym i  proaktywnym. Musimy zbadać nowe sposoby 
znalezienia odpowiedzi na przyszłe, nieprzewidywalne zagrożenia, być gotowi do wy-
korzystania ulotnych możliwości oraz poszukać nowych sposobów na znalezienie od-
powiedzi i możliwości.

Ważnym elementem jest też zgoda na podjęcie ryzyka. „Pomaga ona rozwiązać 
problem czarnego łabędzia i  innych kwestii z zakresu niepewności na poziomie za-
równo jednostki, jak i kolektywu: to, co przetrwało, wykazywało się odpornością na 
pojawienie się czarnego łabędzia, a wyeliminowanie osobistej odpowiedzialności za-
kłóca takie mechanizmy selekcji. Bez podejmowania ryzyka w grze nie uda nam się 
uzyskać inteligencji CZASU (przejawu efektu Lindy’ego) […] i dzięki któremu: 1) czas 
usuwa to, co kruche, a zatrzymuje to, co solidne, 2) oczekiwana dalsza długość trwania 
nie kruchego wydłuża się. […] System, w którym obowiązują zasady akceptowania ry-
zyka własnego, łączy się z pojęciem poświęcenia, chronienia zbiorowości lub podmio-
tów wyżej osadzonych w hierarchii, które muszą przetrwać. […] Racjonalne jest to, 
co pozwala zbiorowości – jednostkom mającym żyć długo – przetrwać” (Taleb, 2019, 
s. 48–49). Niestety w relacjach z władzą często odczuwamy brak tej zdolności i wia-
ry do podejmowania własnego ryzyka. W trakcie oceny tych zdolności musimy mieć 
dużą świadomość zachodzących zmian, głównych trendów oraz wyczerpujących się 
zasobów – nie tylko w aspekcie fizycznym, ale także mentalnym. Dlatego z perspekty-
wy relacji społecznych ważne jest patrzenie poza horyzont bieżących zdarzeń. „Przy-
szłość rodzi się na krawędziach. Trzeba patrzeć daleko na horyzont, bo tam rodzi się 
to wszystko, co przyjdzie i zmieni się nasze życie, zrewolucjonizuje technologię, go-
spodarkę, społeczeństwo i kulturę” (Taleb, 2019, s. 48–49).
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Już dzisiaj mamy zakłócone postrzeganie czasu i kalendarza, według którego usta-
lamy cykle życiowe. Obraz współczesnego świata kształtowany jest poprzez ścieranie 
się kartezjańskiego oraz wschodniego systemu myślenia i wartości. Te dwa systemy 
mają odmienny sposób postrzegania oraz wnioskowania o otaczającej nas rzeczywi-
stości. Pierwszy traktuje procesy myślenia i rozumowania jako coś formalnego. Poka-
zuje nam równocześnie, jak bardzo zbłądziliśmy w poszukiwaniu pewności, zamykając 
nasz umysł na wieloznaczne i nieformalne sądy i oceny. Niestety w obliczu dynamicz-
nych oraz kompleksowych sytuacji życiowych, których zrozumienie i  funkcjonowa-
nie wymaga ogromnego wydatku energetycznego, nie potrafiąc znaleźć równowagi, 
włączamy mechanizm tzw. skąpstwa poznawczego reprezentowany poprzez stosowa-
nie coraz większej liczby heurystyk. Stosowanie heurystyk jest wynikiem braku czasu 
na myślenie, przeładowania informacjami, poczucia małej wagi problemu oraz często 
braku wiedzy i łatwości dostępu heurystyki. Powoduje to nadmierne upraszczanie rze-
czywistości i redukowanie sygnałów ze środowiska do bardzo prostych komunikatów 
nieobciążających naszej woli. „Odkrycia dokonane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat, zwłaszcza na gruncie neurokognitywistyki społecznej, genetyki i nauki o rozwo-
ju, dostarczyły nam nowej wiedzy na temat działania ludzkiego mózgu i umysłu, przy 
czym uczyniły to w taki sposób, że samokontrola, ponowna ocena poznawcza i regu-
lacja emocji zaczęły odgrywać pierwszoplanową rolę w opowieści o tym, kim jesteśmy. 
[…] Sytuacje i umiejętności, które umożliwiają nam sprawstwo, kontrolę i dokonywa-
nie świadomych wyborów, nie są nieograniczone. Przeciwnie – są obwarowane wielo-
ma ograniczeniami związanymi z nieprzewidywalnym światem, w którym szczęśliwe 
i niepomyślne zrządzenia losu, a także nasza historia społeczna i biologiczna oraz na-
sze aktualne środowisko i relacje odgrywają ważną rolę i zawężają nasze możliwości” 
(Mischel, 2015, s. 104).

Selektywny rozwój społeczeństwa wiedzy i  siła środowisk pozanaukowych wraz 
z  ograniczonymi zdolnościami poznawczymi człowieka wywołuje wiele okoliczno-
ści sprzyjających tworzeniu się społecznych iluzji. W tym procesie musimy uwzględ-
niać rzeczywiste cechy ludzkiego procesu przetwarzania informacji i podejmowania 
decyzji, na które mają wpływ różnorodne czynniki emocjonalne, podświadome i nie-
racjonalne. To tym zagadnieniom poświęcone były prace Wygockiego, Rubinsteina, 
Leontiewa czy Lefewra. Prace tych psychologów koncentrowały się na jednym z naj-
trudniejszych, najbardziej zawiłych problemów psychologii eksperymentalnej: proble-
mie myślenia i mowy. Obejmowały takie zagadnienia jak badanie sztucznie tworzonych 
pojęć, mowy pisanej i jej stosunku do myślenia, mowy wewnętrznej. Głównym zało-
żeniem Wygotskiego było przeświadczenie, że rozwój umysłowy jest wynikiem proce-
su społeczno-kulturowego. Zatem ludzkie poznanie ma charakter społeczny, a umysł 
człowieka, który pośredniczy między światem zewnętrznym a  indywidualnym do-
świadczeniem, rozwija się dzięki uczestniczeniu w społecznych działaniach. Rozwój 
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poznawczy człowieka, który polega na doskonaleniu kulturowo osadzonych struktur 
symbolicznych, odbywa się na trzech poziomach.

• Kulturowym – rozwijające się struktury poznawcze są kulturowym produktem 
powstającym dzięki relacjom z innymi ludźmi, we wczesnym okresie rozwoju 
zwłaszcza z rodzicami, opiekunami.

• Interpersonalnym – jest możliwy dzięki interakcjom z osobami posiadającymi 
określoną wiedzę, umiejętności i  inne kompetencje. A  zatem wszelkie 
zdolności intelektualne pojawiają się najpierw podczas współpracy i negocjacji 
z członkami społeczności uczących się.

• Indywidualnym – człowiek już jako dziecko jest raczej współtwórcą swojego 
rozwoju niż biernym odbiorcą doświadczeń innych osób.

Te elementy pojawiają się w kulturowo-historycznej teorii rozwoju psychiki Lwa 
Wygotskiego. Na tej podstawie S. Rubinstein sformułował zasadę jedności, tj. bezpo-
dzielności świadomości i aktywności. To dało podwaliny pod teorię aktywności roz-
winiętą przez kolejnego psychologa: Aleksieja Leontiewa. Prace te odwołują się do 
podstawowej zasady o  społecznym kształtowaniu umysłu człowieka oraz jego nie-
podzielności w  stosunku do prowadzonej aktywności. Wartość tych odkryć pole-
ga przede wszystkim na pokazaniu istoty procesów kulturowych, środowiskowych 
w procesowaniu informacji. Jednocześnie pokazuje wielowymiarowe relacje z  czyn-
nikami kulturowymi i historycznymi oraz ich istotę w procesie podejmowania decy-
zji i kształtowania świadomości jednostkowej oraz grupowej. W konsekwencji zmiana 
naszych postaw odbywa się w obrębie refleksyjnego oddziaływania na sferę motywa-
cji. Doświadczenia pokazały, że nie mniej istotna jest rola intuicji. Intuicja jako ele-
ment procesu podejmowania decyzji nie oznacza odpowiedzi na brak informacji czy 
powstających błędów atrybucji. Afektywne działania oraz intuicja są dziedzictwem 
ewolucji, które umożliwia działanie i decydowanie w warunkach sytuacji stresowych, 
dając szansę przeżycia. Wszystkie te teorie pokazują nam, jakimi mechanizmami kie-
rują się działania człowieka w odniesieniu do swojego środowiska. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w drugiej dekadzie XXI wieku potrafimy wpłynąć na mniej więcej 90% 
odczuć i doznań dzięki umiejętności kontrolowania do 94% danych pochodzących 
z rzeczywistości fizycznej, to uświadomimy sobie, jak szerokie możliwości daje nam 
to w zakresie zarządzania refleksyjnością. „Termin zarzadzanie refleksyjne (sterowa-
nie obrazami świata, człowieka itd.) odnosi się do szeroko rozumianych podstępnych 
i  iluzorycznych działań: prowokacji, intrygi, kamuflażu itp. […] Zarzadzanie reflek-
syjne – wyjaśnia Lefewr – to informacyjny wpływ na obiekty, do opisania których jest 
wymagane zastosowanie takich terminów jak świadomość oraz wola. Obiektami tego 
rodzaju są zarówno pojedynczy ludzie, jak i wspólnoty ludzkie: rodzina, grupa, naród, 
społeczeństwo, cywilizacja (Wojnowski, 2015, s.18–19). Biorąc pod uwagę dynamikę 
i zmienność środowiska – migracje, zmiany demograficzne, nierówności i niejedno-
znaczność środowiska informacyjnego pod postacią infosfery, tj. miejsca największej 
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transformacji danych, uświadamia nam to szerokie możliwości dokonywania mani-
pulacji nie tylko samą informacją, ale też jej kodem źródłowym. Współczesne śro-
dowisko informacyjne, tzw. infosfera, jest niezwykle skomplikowana, niejednorodna 
i  nieuporządkowana. W  dużym uproszczeniu można ją określić, wskazując najbar-
dziej widoczne cechy.

• Nadmiar informacji. Mówi się tu o  przeciążeniu informacyjnym, eksplozji, 
bombie informacyjnej, wykładniczym wzroście informacji, zalewie, potopie 
informacji. Zjawisko to narasta już od połowy XX w. Jednak obecnie, w związku 
z  rozwojem zasobów WWW, także serwisów i  zasobów społecznościowych, 
znacząco przybiera na sile. W jego wyniku, w odczuciu użytkowników informacji, 
powstaje „szum informacyjny” – nierównowaga między ilością dostarczanej 
informacji a  możliwością jej przetworzenia przez człowieka. Pojawia się tzw. 
stres informacyjny (stres poznawczy, infostres).

• Informacja nieustrukturyzowana, inaczej – informacja nieuporządkowana, 
chaotyczna, niespójna, rozproszona. Mówi się też o  atomizacji 
i fragmentaryczności informacji, informacjach bez kontekstu, izolowanych czy 

„bez zakotwiczenia”. Ryszard Tadeusiewicz na określenie tego zjawiska używa 
określenia „mgła informacyjna”.

• Problematyczna wartość informacji. Tutaj mamy do czynienia z  bardzo 
różnymi przyczynami niskiej jakości i  wartości informacji. Jest to przede 
wszystkim problem przestarzałych, mało wiarygodnych i nieaktualnych źródeł 
informacji, braku dokumentacji informacji, a  także obecności informacji 

„toksycznej”, zatrutej treściami świadomie i  celowo szkodliwymi (pornografią, 
rasizmem, przemocą, nietolerancją, apoteozą skrajnych poglądów politycznych, 
religijnych, „pseudonauką” itd.). Wspomniany R. Tadeusiewicz ten rodzaj 
skażenia środowiska informacyjnego określa mianem „smogu informacyjnego” 
(Tadeusiewicz, 1999, s. 1–2).

Społeczeństwu, które nazywamy informacyjnym, powinna towarzyszyć zdolność 
do wyszukania, selekcji i wykorzystania zasobów informacji oraz posłużenia się in-
formacją dla budowania swojej świadomości i podążania w kierunku najbardziej ra-
cjonalnej decyzji. Zdaniem badaczy z instytutu RAND świadomość i postrzeganie są 
zakłócone obniżającą się rolą faktów i analiz w procesach decyzyjnych. Podyktowane 
jest to następującymi zjawiskami:

• „wzrastający brak zaufania do faktów oraz do analitycznego sposobu interpretacji 
faktów i danych,

• zamazująca się granica pomiędzy opiniami i faktami,
• wrastająca rola własnych opinii i doświadczeń aniżeli faktów,
• zmniejszające się zaufanie do wcześniej uznawanych źródeł informacji” (Mazar, 

2019, s. 4).
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W  obliczu tych wszystkich zmiennych zauważalna jest swoista ucieczka. Wyni-
ka ona z przeciążenia jednostkowego oraz zaniku relacji grupowych, co ostatecznie 
przesuwa nas emocjonalnie w punkt, w którym jesteśmy gotowi oddać część władzy 
i uciec od wolności, aby odnaleźć pozorny spokój. Ta ucieczka wynika wprost z ana-
lizy Ericha Fromma, od którego rozpoczyna się większość rozważań nad problemem 
wolności i relacji z władzą. W swoich rozważaniach wskazuje na konieczność więzi ze 
światem zewnętrznym, dzięki której możliwe jest uniknięcie samotności. Lęk przed 
nią jest tak wielki, że człowiek gotów jest zapłacić prawie każdą cenę, aby uniknąć 
niechcianej samotności. Fizyczna samotność staje się nie do zniesienia tylko wtedy, 
gdy wynika z niej samotność moralna. „Człowiek, zdobywając coraz więcej wolności 
w sensie wyzwalania się z pierwotnej tożsamości z naturą i wyodrębniając się jako jed-
nostka, staje wobec konieczności wyboru: albo zespoli się ze światem w spontanicz-
nym akcie miłości i twórczej pracy, albo będzie szukał bezpieczeństwa w takiej więzi ze 
światem, która oznacza utratę wolności i dezintegrację własnej osobowości” (Fromm, 
1999, s. 38–39). Ta utrata wolności stanowi rezultat kompilacji czynników dynamicz-
nego przystosowania do kultury danego społeczeństwa. Zarysowuje się też obraz ilu-
zji społecznej partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy. Procesy te wyjaśniane 
są m.in. przez takie zjawiska jak paradoks wyboru czy teoria perspektywy. W pierw-
szym przypadku wielość możliwości powoduje regres kontroli nad wolnością, a druga 
pokazuje błędy w zakresie podejmowanych decyzji. Oznacza to, że często mniej daje 
więcej. Przy zbyt szybko zmieniających się bodźcach lub ich zbyt dużej intensywności 
odczuwamy dezorientację i niepokój. Takie reakcje kształtują społeczeństwo SCARP 
(Society for Confuse Attributiones, Rewards and Punishment) o  „zaburzonej nawi-
gacji” pośród wartości, tożsamości i  miejsca. „W  naszym społeczeństwie narastają 
ogromne naciski, które zmusiły nas do „eksplozji” wytworzonych przez samych siebie 
redukcji psychologicznych w postaci małych, pozytywnych zdarzeń. Presje się nasilają, 
ponieważ zapominamy, że nasza językowa rekonstrukcja przestrzeni relacyjnej nasze-
go doświadczenia jest raczej „uproszczeniem dla własnej wygody” niż rzeczywistością 
fizyczną zgodną z naszym doświadczeniem. Jest też myleniem „idealizacji” z „rzeczy-
wistością fizyczną”, co daje nam możliwość dopasowania się do rzeczywistości” (Go-
odshare, 2020, s. 1). W takim otoczeniu w społeczeństwach nasilają się uprzedzenia, 
którym towarzyszą emocje i ucieczka od złożoności – w tym od wolności. Zjawiska te 
mają bezpośredni wpływ na relacje partycypacyjne między władzą i społeczeństwem, 
prowadząc do sytuacji, w której iluzja staje się rzeczywistością, jeśli jest wystarczają-
co utrwalana. 
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4. Podsumowanie

Jednym z elementów przezwyciężenia tego zjawiska powinno być rozwijanie umy-
słów dla przyszłości. An nescis Mi Fili, quantilla Prudentia mundus regatur – cytat 
słynnego szwedzkiego dyplomaty Oxenstierna z XVII wieku wyraźnie pokazuje istotę 
relacji z władzą. Jednak rozwijanie umysłu i tworzenie relacji mogą odbywać się tylko 
w oparciu o rozum. Potwierdzają to słowa Napoleona, że „są tylko dwie siły na świe-
cie: miecz i rozum; na dłuższą metę miecz zawsze ulega rozumowi”. Dlatego Gardner 
wskazuje potencjalnie istotne z punktu widzenia naszego dalszego rozwoju pięć umy-
słów przyszłości. „Umysł dyscyplinarny obejmuje co najmniej jeden sposób myśle-
nia – charakterystyczny dla określonej dyscypliny naukowej, rzemiosła albo profesji. 
Wnikliwe badania pokazują, że opanowanie jakiejś dyscypliny zabiera około dziesię-
ciu lat. Umysł dyscyplinarny wie, jak systematycznie pracować, żeby poszerzać swoją 
wiedzę i umiejętności – mówiąc najprościej: jest wysoce zdyscyplinowany. Człowiek, 
który nie opanował co najmniej jednej dyscypliny, skazuje się na to, żeby tańczyć, jak 
mu inni zagrają. Umysł syntetyzujący pobiera informacje z różnych źródeł, poddaje 
je obiektywnej ocenie i zrozumieniu, a potem zestawia je ze sobą w sposób sensow-
ny nie tylko dla osoby dokonującej syntezy, ale także dla innych osób. Umiejętność ta 
jest ceniona od dawna, ale w dobie coraz szybszego napływu informacji staje się nie-
zbędna. […] Umysł kreatywny zajmuje się podbojem nowych terytoriów. Wysuwa 
nowe pomysły, stawia nietypowe pytania, stosuje nowe sposoby myślenia i przedsta-
wia niespodziewane odpowiedzi. Jego wytwory muszą zdobyć akceptację dysponują-
cych szeroką wiedzą odbiorców. Ponieważ wkracza na terytoria niepodlegające jeszcze 
rządom żadnych reguł, więc zawsze pozostaje przynajmniej krok do przodu przed 
najbardziej zaawansowanymi robotami i komputerami. […] Umysł respektujący do-
strzega i akceptuje różnice dzielące jednostki oraz grupy ludzi, stara się zrozumieć „in-
nych” i efektywnie z nimi współdziałać. W świecie, w którym wszystko jest wzajemnie 
powiązanie, nietolerancja i  barak szacunku to ślepa uliczka. Umysł etyczny, operu-
jąc na poziomie bardziej abstrakcyjnym niż respektującym, zwraca na naturę ludz-
kiej pracy oraz na potrzeby i pragnienia społeczności, w której człowiek żyje. Umysł 
ten wyjaśnia, w jaki sposób osoby pracujące dążą do celów wyższych niż zaspokajanie 
własnych interesów i jak pojedynczy obywatele bezinteresownie dbają o poprawę losu 
wszystkich ludzi. Umysł etyczny przechodzi do działania dopiero wtedy, gdy to rozu-
mie…” (Gardner, 2009, s. 12–13).

Z  pozoru naiwna formuła umysłów przyszłości dostarcza nam jednak podstaw 
do stwierdzenia, że tylko umysły świadome i otwarte mogą tworzyć właściwą relację 
z władzą. Jak to w swoich badaniach wykazał Stanley Miligram, władza sama w sobie 
jest problemem bez względu na formę jej sprawowania. Autorytaryzm może upaść 
pod wpływem ruchów demokratycznych, jednak zjawisko władzy i  podporządko-
wania władzy nie zanika. Każde pokolenie zdobywa doświadczenie o posłuszeństwie 
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i  iluzji sprawczości w  relacjach z  władzą poprzez własne doświadczenie. Ponieważ 
nie nauczyliśmy się w procesie społecznej edukacji rozpoznawania różnic pomiędzy 
słusznymi i  niesłusznymi autorytetami, podejmujemy ryzyko, o  którym wspomina 
C.P. Snow, że więcej zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych zostało w imię posłu-
szeństwa niż nieposłuszeństwa. Dlatego istotne staje się, aby ograniczeniom poznaw-
czym przeciwstawić budowanie świadomości opartej o wiedzę i tworzenie właściwych 
relacji, także tych w ramach społeczności. Bycie społecznym jest elementem uciecz-
ki od samotności i formą kształtowania relacji z wolnością. Oznacza także zmierzenie 
się z prawdą i jej konsekwencjami. W innym przypadku wejdziemy w świat, w którym 
ludzie, pojmując wolność jako mnożenie i jak najszybsze zaspokajanie potrzeb, wzbu-
dzą w sobie lub poprzez ekonomię uwagi mnóstwo bezsensownych, głupich pragnień 
i  przyzwyczajeń czy najniedorzeczniejszych fantazji. W  konsekwencji akumulacja 
wiedzy będzie służyła jedynie wzmacnianiu wzajemnej zawiści, żądzy użycia i pychy. 
Będzie utrwalała iluzję.
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Abstrakt

Współczesny człowiek jest prawie całkowicie zależny od energii elektrycznej. Większość zaba-
wek, podstawowych urządzeń, którymi się posługujemy, korzystanie z oświetlenia, radia, telewi-
zji, wszelkiego sprzętu i różnych akcesoriów, aparatury medycznej podtrzymującej i ratującej życie 
człowieka, skończywszy na urządzeniach i maszynach są zasilane i napędzane energią elektryczną. 
Celem energetyki nie jest zatem jedynie działalność gospodarcza, ale przede wszystkim zapewnie-
nie człowiekowi możliwie niezawodnej dostawy energii, która stała się niezbędnym warunkiem ży-
cia jak woda czy powietrze. Jednocześnie otrzymywanie energii elektrycznej z tzw. odnawialnych 
źródeł energii jest bezpieczniejsze dla środowiska i człowieka niż z elektrowni opalanych węglem 
kamiennym lub brunatnym. Celem niniejszego opracowania jest dowiedzenie, że siła kinetyczna 
wiatru była, jest i będzie wykorzystywana do uzyskania energii mechanicznej, która obecnie naj-
częściej jest zamieniana w niezbędną człowiekowi do życia energię elektryczną. Natomiast same 
elektrownie wiatrowe, jak dowodzą badania, nie szkodzą pszczole miodnej, więc nie powinny szko-
dzić i człowiekowi. 

Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologicz-
ne, generatory prądu

Wprowadzenie 

Współczesny człowiek jest prawie całkowicie zależny od energii elektrycznej. 
Większość zabawek, podstawowych urządzeń, którymi się posługujemy, korzystanie 
z oświetlenia, radia, telewizji, wszelkiego sprzętu i różnych akcesoriów, aparatury me-
dycznej podtrzymującej i ratującej życie człowieka, skończywszy na urządzeniach oraz 
maszynach są zasilane i napędzane energią elektryczną. W taki oto sposób dochodzi-
my do sedna zadań energetyki, że jej celem nie jest jedynie działalność gospodarcza, 
ale przede wszystkim zapewnienie człowiekowi możliwie niezawodnej dostawy ener-
gii, która stała się niezbędnym warunkiem życia jak woda czy powietrze.
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Od kiedy w zamierzchłej przeszłości człowiek rozpoczął proces ujarzmiania ener-
gii ognia, wody i wiatru dla swoich celów postęp technologiczny w tej i innych dziedzi-
nach znacznie przyśpieszył i przeniósł ludzkość na wyższy poziom rozwoju. Obecnie 
budowane wiatraki znacznie różnią się od swoich pierwotnych kształtów i przeznacze-
nia, w szczególności mielenia ziarna na mąkę lub przepompowywania wody z kanału 
do kanału. Dziś człowiek postanowił zamienić kinetyczną energię wiatru w niezbędną 
mu do życia energię elektryczną. Wydawać by się mogło, że jest to łatwe i przyjemne, 
i powinno mieć więcej zwolenników niż przeciwników. Tak jednak nie jest − budowa 
elektrowni wiatrowych napotyka na poważne przeszkody, a przeciwnicy ich stawia-
nia podnoszą wiele z  tym związanych problemów. Największe wątpliwości, według 
tych sceptyków, budzą zagadnienia związane ze szkodliwym oddziaływaniem gene-
rowanego przez wysokie elektrownie wiatrowe hałasu, infradźwięków, promienio-
wania elektromagnetycznego oraz występowania efektów migotania cieni i refleksów 
światła, a nawet zaburzenia krajobrazu. Niekończące się badania różnych podmiotów 
mają udokumentować ich negatywny wpływ na środowisko i człowieka. Niezależnie 
od tego wielu ekspertów prowadziło i  prowadzi badania naukowe, aby udokumen-
tować, że wpływ tych czynników na środowisko i człowieka jest znikomy lub prawie 
nieodczuwalny. Badano między innymi, jaki wpływ siłownie wiatrowe mają na ptaki, 
zachowanie się, wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa świń i gęsi, a ostatnio nawet na 
wartość użytkową pszczoły miodnej. Wyniki badań były różne, tak jak różna była me-
todyka zastosowana w badaniach i różne rodzaje siłowni wiatrowych wykorzystanych 
podczas prowadzonych doświadczeń. 

Celem niniejszego opracowania jest dowiedzenie, że siła kinetyczna wiatru była, 
jest i będzie wykorzystywana do uzyskania energii mechanicznej, która obecnie naj-
częściej jest zamieniana w niezbędną człowiekowi do życia energię elektryczną. Do 
tak sformułowanego celu postawiono problem badawczy, którym było znalezienie od-
powiedzi na pytanie: czy siłownie wiatrowe są przyjazne dla środowiska i budującego 
je człowieka? Mając na uwadze cel i postawiony problem badawczy, przyjęto hipote-
zę roboczą, że otrzymywanie energii elektrycznej z tzw. odnawialnych źródeł energii 
jest bezpieczniejsze dla środowiska i człowieka niż z elektrowni opalanych węglem ka-
miennym lub brunatnym. 

W  procesie badawczym zostały zastosowane różne metody badawcze, których 
głównym kryterium doboru była racjonalizacja jego przebiegu oraz możliwość otrzy-
mania obiektywnych wyników. Podstawową metodą badawczą była analiza zastoso-
wana w znacznej mierze w odniesieniu do literatury i innych materiałów źródłowych. 
Posłużyła ona do pozyskiwania materiału badawczego w  wyniku myślowego roz-
dzielenia na części (elementy) zdarzeń i procesów złożonych, a ponadto umożliwiła 
wyodrębnienie najważniejszych elementów determinujących budowę siłowni wiatro-
wych. Szeroko wykorzystano analizę systemową. Okazała się ona niezwykle przydatna 
do badania wpływu wiatraków na otaczające środowisko, a także do wyodrębnienia 
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generowanych przez nie zagrożeń i określania ich wzajemnych relacji. Przy formuło-
waniu sądów naukowych oraz wniosków nieocenione okazały się metody dedukcji, 
indukcji, analogii, a także wnioskowania. W trakcie badań zgromadzono dane z wie-
lu źródeł, w  tym z: dokumentów, wywiadów, ankiet i  obserwacji. W  konsekwencji 
podzielono je na wspólne dla wszystkich źródeł kategorie i zakresy tematyczne. Prze-
chodząc od szczegółu do ogółu, organizowano dane w  coraz bardziej abstrakcyjne 
informacje, konsekwentnie sprowadzając badania do indukcyjnej analizy danych. Ce-
lem wszystkich tych działań było dążenie do uzyskania wyników pochodzących z ba-
dań jakościowych.

Bezpieczeństwo energetyczne 

Analizując bezpieczeństwo energetyczne, przejrzano uwarunkowania prawne do-
tyczące tego zagadnienia. W Konstytucji RP nie ma bezpośredniego odniesienia do 
bezpieczeństwa energetycznego, ale drogą interpretacji norm konstytucyjnych, doty-
czących zrównoważonego rozwoju (art. 5 i art. 74), a także ustawodawstwa, można 
mówić o  konstytucyjnej odpowiedzialności organów państwowych w  zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Samą definicję bezpieczeństwa energe-
tycznego zamieszczono w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, 
charakteryzując je jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspek-
tywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa oraz energię w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska (Usta-
wa, 1997). Przy czym należy doprecyzować, że w sektorze energetycznym wyróżnia 
się 5 podsektorów: gazowniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy, paliw stałych oraz 
paliw ciekłych. Według danych Ministerstwa Energii w fazie projektowania znajduje 
się podsystem energetyki jądrowej. Powyższy podział ściśle związany jest z surowcem 
wykorzystywanym do produkcji energii (Kochanek, 2010, s. 25). 

Poszukując dalej uwarunkowań prawnych, możemy stwierdzić, że podczas przyj-
mowania Polski do UE w kraju obowiązywały następujące akty prawne: założenia po-
lityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010 z sierpnia 1990 roku, 
założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, przyjęte przez Radę Ministrów 
w dniu 17 października 1995 roku, założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, 
przyjęte przez Radę Ministrów 22 lutego 2000 roku, ocena realizacji i korekta zało-
żeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku wraz z załącznikami, przyjęta przez 
Radę Ministrów w dniu 2 kwietnia 2002 roku. Po wstąpieniu Polski do UE w gospo-
darce wprowadzono cały szereg zmian, dlatego Rada Ministrów 4 stycznia 2005 roku 
przyjęła dokument: Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument potwierdza 
zasadność kontynuacji polityki energetycznej, której celem było: zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności 
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ekonomicznej, ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności ener-
getycznej związanej z  wytwarzaniem, przesyłaniem i  dystrybucją energii elektrycz-
nej oraz wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) (PEP2025, 2005). 
Tezy te wzbudziły wiele kontrowersji wśród specjalistów (Lisowski, 2005, s. 217–231) 
związanych z szeroko pojętą energetyką. Natomiast termin „odnawialne źródła ener-
gii” oznacza tu odnawialne niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, ener-
gię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzy-
mywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (Ustawa, 2015).

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku to kolejny dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. Z treści dokumentu dowiedzieliśmy się, że 
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczyła w tworzeniu 
wspólnotowej polityki energetycznej i  w  związku z  powyższym podstawowymi kie-
runkami polskiej polityki energetycznej były: „poprawa efektywności energetycznej, 
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania 
energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków 
paliw i  energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko” (PEP2030, 
2009). W odniesieniu do odnawialnych źródeł energii Rada Ministrów przyjęła głów-
ne cele polityki energetycznej w  tym obszarze, które obejmowały: „wzrost udzia-
łu odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych; osiągnięcie 
w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie 
wykorzystania biopaliw II generacji; ochronę lasów przed nadmiernym eksploato-
waniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów 
rolniczych na cele odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, tak aby nie dopro-
wadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 
różnorodność biologiczną; wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istnieją-
cych urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa; zwiększenie stop-
nia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju 
energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach” (PEP2030, 2009). 
Polityka Rządu zakładała, że pozytywnym efektem rozwoju odnawialnych źródeł 
energii będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski poprzez m.in. zwiększenie dywersyfikacji tzw. energy mix.

Od 23 listopada 2018 roku na stronach Ministerstwa Energii można znaleźć ko-
lejne założenia polityki energetycznej naszego kraju, tj. projekt do konsultacji: Polity-
ki energetycznej Polski do 2040 roku, tzw. PEP2040. W dokumencie podkreśla się, że 
znaczący wpływ na zmiany w polityce energetycznej Polski ma polityka klimatyczno- 

-energetyczna Unii Europejskiej (UE). W  2009 roku przyjęto pakiet regulacji wy-
znaczający 3 zasadnicze cele przeciwdziałania zmianom klimatu do 2020 roku (tzw. 
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pakiet 3 x 20%), przy czym państwa członkowskie partycypują stosownie do swoich 
możliwości. Polska jest zobowiązana do zwiększenia efektywności energetycznej po-
przez oszczędność zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe w latach 2010–2020 w po-
równaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię z 2007 roku, zwiększenia 
do 15% udziału energii z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii 
finalnej oraz do 10% udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych 
do 2020 roku, kontrybucji w ogólnounijnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnia-
nych o 20% (w porównaniu do 1990 roku) do 2020 roku (w przeliczeniu na pozio-
my z 2005 roku: -21% w sektorach EU ETS1 oraz -10% w non-ETS) (PEP2040, 2019). 

W 2014 roku Rada Europejska utrzymała kierunek przeciwdziałania zmianom kli-
matu i zatwierdziła 4 cele w perspektywie 2030 roku dla całej UE, które po rewizji 
w 2018 roku mają następujący kształt: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
o 40% w porównaniu z emisją z 1990 roku (w przeliczeniu na poziomy z 2005 roku: 

-43% w sektorach EU ETS i -30% w non-ETS), co najmniej 32% udział źródeł odna-
wialnych w zużyciu finalnym energii brutto, wzrost efektywności energetycznej 
o 32,5%, ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE (PEP2040, 2019). Po-
nadto Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwalili 5 czerwca 2019 roku 
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych za-
sad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE2, 
a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej3. Akty te określają, jak w przyszłości będzie 
funkcjonował unijny rynek energii elektrycznej i są trzonem pakietu „Czysta Energia”. 
Artykuł 22 w pkt 4 powyższego rozporządzenia określa mechanizmy zdolności wy-
twórczych obejmujących następujące wymogi dotyczące limitów emisji CO2: najpóź-
niej od 4 lipca 2019 roku zdolności wytwórcze, które rozpoczęły produkcję 
komercyjną w tym dniu lub po tym dniu, emitujące więcej niż 550 g CO2 pochodzą-
cego z paliw kopalnych na kWh energii elektrycznej, nie będą posiadały zobowiązań 
ani nie będą otrzymywać płatności lub zobowiązań dotyczących przyszłych płatności 

1 Utworzony w 2005 roku Unijny system Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) jest kluczowym 
elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do 
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na 
świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. System EU ETS jest systemem pułapów i handlu. Pole-
ga na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje 
objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają. Działa w 31 krajach 
(28 krajów UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Ogranicza emisje pochodzące z ponad 11 tys. energo-
chłonnych instalacji przemysłowych (elektrowni i zakładów przemysłowych) i linii lotniczych realizujących 
loty pomiędzy tymi krajami. Obejmuje około 45% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Przyp. aut.

2 Mowa tutaj o  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2019/944 z  dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca, Dz.U. UE, L158/125 
z 14.6.2019 roku. Przyp. aut.

3 Mowa tutaj o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej Dz.U. UE, L 158/54 z 14.6.2019 r.
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w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych; najpóźniej od 1 lipca 2025 roku, zdol-
ności wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 roku, 
emitujące więcej niż 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh energii elek-
trycznej oraz ponad 350 kg CO2 pochodzącego z paliw kopalnych średnio w skali 
roku na kWe mocy zainstalowanej, nie będą posiadały zobowiązań ani nie będą otrzy-
mywać płatności lub zobowiązań dotyczących przyszłych płatności w ramach mecha-
nizmu zdolności wytwórczych. Nowe przepisy pomogą UE osiągnąć założone cele 
klimatyczne, a zarazem będą zapewniać bezpieczeństwo inwestycji, gdyż wprowadziły 
zasadę praw nabytych względem umów o zdolnościach wytwórczych zawartych przed 
31 grudnia 2019 r.

Jak wynika z PEP2040, celem polityki energetycznej Polski do 2040 roku jest bez-
pieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektyw-
ności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko przy 
optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Cel ten, według za-
łożeń Rządu, powinien być osiągnięty poprzez siedem kierunków: „optymalne wyko-
rzystanie własnych zasobów energetycznych; rozbudowę infrastruktury wytwórczej 
i  sieciowej energii elektrycznej; dywersyfikację dostaw gazu i  ropy oraz rozbudo-
wę infrastruktury sieciowej; rozwój rynków energii; wdrożenie energetyki jądrowej; 
rozwój odnawialnych źródeł energii; rozwój ciepłownictwa i kogeneracji (PEP2040, 
2019). Rozwijając założenia rozwoju odnawialnych źródeł energii, ma się to odbywać 
dzięki obniżeniu emisyjności sektora energetycznego oraz dywersyfikacji wytwarza-
nia energii. Rząd zakłada 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 roku, 
w ciepłownictwie i  chłodnictwie od 1 do 1,3 pkt proc. rocznego przyrostu zużycia, 
w elektroenergetyce: utrzymanie wzrostu, wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, 
w transporcie: 10% OZE w 2020 roku i 14% w 2030 roku, warunkowy rozwój niestero-
walnych OZE, możliwość bilansowania OZE (magazyny, klastry energii, źródła regu-
lacyjne), wsparcie rozwoju OZE (z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy sieci). Z tego 
jasno wynika, że niewyczerpalna energia kinetyczna wiejących wiatrów na morzu 
i lądzie może oraz powinna być wykorzystywana dla zabezpieczenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, w tym przedziale czasowym. 

Bezpieczeństwo ekologiczne 

Pomimo tego, że w  art. 74 Konstytucji RP mówi się, że władze publiczne pro-
wadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i  przy-
szłym pokoleniom, to w polskim prawie nie istnieje definicja pojęcia bezpieczeństwa 
ekologicznego. Wydaje się, że główna trudność tkwi w  tym, że pojęcie bezpieczeń-
stwa ekologicznego występuje w wielu dyscyplinach naukowych pokrewnych w sto-
sunku do prawa ochrony środowiska, takich jak: politologia, ekonomia, stosunki 
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międzynarodowe oraz socjologia. Pomimo braku jasnej definicji termin ten jest sto-
sowany w wielu aktach prawnych i dokumentach o różnym charakterze i znaczeniu. 
W literaturze przedmiotu wielu badaczy próbowało zdefiniować to pojęcie, chociaż 
nie jest to łatwe ani proste. Między innymi Piotr Korzeniowski dokonując gruntow-
nej analizy literatury naukowej i aktów prawnych na świecie i w Polsce, stwierdza, że 
w znacznej większości definicji bezpieczeństwa ekologicznego istnieje element spore-
go prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska i człowieka. Oprócz 
tego bezpieczeństwo ekologiczne tworzone jest przez ogół instytucji prawnych i me-
tod ochrony środowiska, które chronią człowieka i środowisko przed zagrożeniami 
(Korzeniowski, 2012, s. 47–69). Jednocześnie wspomniany autor dowodzi, że jed-
ną z  pierwszych definicji bezpieczeństwa ekologicznego w  nauce polskiej sformu-
łował Włodzimierz Michajłow podczas Kongresu Intelektualistów, który odbył się 
16–19 stycznia 1986 r. w Warszawie, przedstawił on daleko idącą propozycję posługi-
wania się terminem „bezpieczeństwo ekologiczne” zamiast nieprecyzyjnych jego zda-
niem i nieadekwatnych problemowo określeń „ochrona środowiska” oraz „ochrona 
środowiska naturalnego” (Korzeniowski, 2012, s. 57–58). Pod wpływem wielu prze-
analizowanych norm prawnych, określeń, sformułowań i definicji Piotr Korzeniowski 
ostatecznie proponuje przyjąć, że bezpieczeństwo ekologiczne „oznacza stan stabilne-
go i niezakłóconego współistnienia człowieka i środowiska, związany z realizacją jego 
podstawowych potrzeb życiowych oraz daje gwarancję poszanowania jego praw pod-
miotowych wynikających z prawa do środowiska” (Korzeniowski, 2012, s. 67). Ten 
sam autor wychodząc z  zapisów konstytucyjnych, proponuje również uwzględnić, 
że bezpieczeństwo ekologiczne to „działanie lub zaniechanie, pozwalające zachować 
lub przywrócić równowagę przyrodniczą niezbędną do zapewnienia współczesne-
mu i przyszłym pokoleniom odpowiednich warunków życia oraz realizacji prawa do 
korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości” (Korzeniowski, 2012, 
s. 173–174).

Poszukując dalej klarownych definicji bezpieczeństwa ekologicznego, natrafiamy 
na 2 wyroki Trybunału Konstytucyjnego, w których sędziowie w uzasadnieniach do 
wyroków pokusili się o  zdefiniowanie tego trudnego zagadnienia. Pierwszym było 
uzasadnienie do wyroku K 23/05 z 6 czerwca 2006 roku. TK stwierdził, że pojęcie 
bezpieczeństwo ekologiczne „należy rozumieć jako uzyskanie takiego stanu środo-
wiska, który pozwala na bezpieczne przebywanie w  tym środowisku i  umożliwia 
korzystanie z tego środowiska w sposób zapewniający rozwój człowieka. Ochrona śro-
dowiska jest jednym z elementów bezpieczeństwa ekologicznego, ale zadania władz 
publicznych są szersze – obejmują też działania poprawiające aktualny stan środowi-
ska i programujące jego dalszy rozwój. Podstawową metodą uzyskania tego celu jest 
nakazane przez art. 5. Konstytucji kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, 
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co nawiązuje do ustaleń międzynarodowych, w szczególności konferencji w Rio de 
Janeiro4 w 1992 roku” (Wyrok TK, 2006). W drugim było uzasadnienie do wyroku 
z 13 maja 2009 roku, sygn. akt Kp 2/09 66/5/A/2009, w którym TK stwierdza, że „bez-
pieczeństwo ekologiczne, które ma być zapewnione przez władze publiczne to stan 
środowiska pozwalający na bezpieczne przebywanie w nim i korzystanie z niego. In-
strumentem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest ochrona środowiska – chroniąc 
je ustawodawca, winien kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Z  unormo-
wań konstytucyjnych wynika, że w nakazie ochrony środowiska zawierają się wszel-
kie działania władz publicznych zapobiegające pogarszaniu się stanu środowiska oraz 
pozwalające na poprawę tego stanu dla dobra przyszłych pokoleń” (Wyrok TK, 2009). 

Natomiast Ksymena Rosiek postuluje o przyjęcie nieco rozszerzonej definicji bez-
pieczeństwa ekologicznego „rozumianego jako proces tworzenia warunków do trwa-
łej koegzystencji społeczeństw w biosferze, w szczególności poprzez przeciwdziałanie 
i ograniczanie negatywnych skutków: zdarzeń nadzwyczajnych (katastrof naturalnych 
i antropogenicznych, w tym terrorystycznych, w czasie pokoju oraz podczas konfliktu 
zbrojnego); skutków niedoborów zasobów (np. wody, żywności) bądź ich modyfikacji 
oraz napięć i konfliktów tym spowodowanych; konkurowania różnych użytkowników 
zasobów środowiska o  ich funkcje produkcyjne i  nie produkcyjne (np. energetyka, 
rolnictwo, rekreacja, ekosystemy); przeciwdziałanie i ograniczanie negatywnych skut-
ków intencyjnego i nieintencyjnego przemieszczania zanieczyszczeń i ich kumulacji 
w ekosystemie” (Rosiek, 2015, s. 63–76). Naturalnie niezbędnym elementem umożli-
wiającym zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego jest sprawny system monitorin-
gu, wczesnego ostrzegania i koordynacji działań, w tym i międzynarodowych.

Każda z definicji bezpieczeństwa ekologicznego w jakiś sposób związana jest nie-
wątpliwie z ochroną środowiska. Jednak spora trudność w jej dokładnym sformuło-
waniu wynika również z tego, że w rożnych dziedzinach nauki i praktyki termin ten 
jest rozumiany różnorodnie. Szczególnie politologia, socjologia, ekonomia środowi-
ska, nauka o stosunkach międzynarodowych kładą nacisk na odrębne aspekty tego 
zagadnienia. Należy mieć nadzieję, że na fali walki o przyszłość Ziemi, walki z glo-
balnym ociepleniem z  zauważalnymi i  dotkliwymi zmianami klimatu uczeni oraz 
prawnicy znajdą wspólny konsensus w zdefiniowaniu tego niezmiernie istotnego za-
gadnienia. Bez wątpienia bezpieczeństwo ekologiczne dotyczy działalności człowie-
ka, a to oznacza, że nie może zamykać się wyłącznie w granicach danego regionu czy 
danego państwa, czego doświadczyliśmy przy okazji wybuchu elektrowni atomowej 

4 Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”,Konferencja 
w Rio ekologiczna konferencja zorganizowana 3–14 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro z udziałem przywód-
ców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych. Uważa się, że rozpoczę-
ła erę ekorozwoju – w wyniku długotrwałych negocjacji i porozumień przeprowadzonych w znacznej mierze 
przed Konferencją wszyscy jej uczestnicy przyjęli następujące dokumenty: deklarację z Rio w sprawie środo-
wiska i rozwoju; Globalny Program Działań – Agenda 21; konwencję o ochronie różnorodności biologicznej; 
konwencję o ochronie klimatu; deklarację o ochronie lasów, zwaną zasadami leśnymi (Encyklopedia PWN).
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w Czarnobylu (26 kwietnia 1986 roku) czy serii wypadków jądrowych w elektrowni 
atomowej Fukushima (2011 roku), gdzie w wyniku tsunami spowodowanego przez 
trzęsienie Ziemi u wybrzeży Honsiu doszło do awarii reaktorów jądrowych – w efek-
cie do emisji substancji promieniotwórczych do środowiska, m.in. przedostania się do 
środowiska skażonej wody morskiej stosowanej do chłodzenia reaktorów. Jeśli bez-
pieczeństwo ekologiczne wykracza poza granice państwa, to musi być ono również 
kategorią polityki, negocjacji, układów, porozumień bilateralnych i  ogólnoświato-
wych, a  także wszelkich stosunków wzajemnych państw na arenie międzynarodo-
wej. Bezpieczeństwo ekologiczne może być zachowane w przypadku stosowania przez 
wszystkich bez wyjątku jednakowych ustalonych zasad współpracy i norm postępo-
wania. „Jednak by mówić o jego utrzymaniu w sensie funkcjonowania pewnych norm 
uzgodnionych w formie traktatów zwyczajowo lub innymi sposobami i działań czy 
rekomendacji działań związanych z odpowiednimi środkami i metodami ich użycia, 
należy zwrócić uwagę na: obszary środowiskowe, w których zamierza się stan bezpie-
czeństwa osiągnąć, a więc na atmosferę, hydrosferę, litosferę itp.; czynniki zagrożeń 
środowiska, które wywierają wpływ na jego stan; tendencje do rozwoju wypadków 
i katastrof – np. w czasie wojny, czyli inaczej kierunki i siłę oddziaływania ich nega-
tywnych skutków przy jednoczesnej ocenie okoliczności, które sprzyjają lub nie sprzy-
jają ich wystąpieniu; przewidywanie i ocenę skutków negatywnych zjawisk degradacji 
środowiska w bliższej i dalszej perspektywie czasowej” (Żuber, 2014).

Ochrona środowiska w  świetle art. 3 pkt 13 ustawy Prawo ochrony środowiska 
oznacza „podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywra-
canie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym 
kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju; przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom; przywracaniu ele-
mentów przyrodniczych do stanu właściwego” (Ustawa, 2001). Przywoływana już 
Konstytucja RP w art. 5 „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrówno-
ważonego rozwoju” i  ustanawia w  art. 74, że „władze publiczne prowadzą politykę 
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do infor-
macji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywate-
li na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”. Wzmiankowany w Konstytucji RP 
zrównoważony rozwój zdefiniowano w art. 3 pkt 50 ustawy prawo ochrony środowi-
ska jako: „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowa-
nia działań politycznych, gospodarczych i  społecznych, z  zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwa-
rantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo-
łeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” 
(Ustawa, 2001).
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Zgodnie z  art. 1 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. Na podstawie tego przepisu uznano ochronę środowiska za do-
bro wspólne, na którego straży ma stać władza publiczna. Jednak działania jakiejkol-
wiek instytucji państwowej kończą się na granicy państwa. Z tego względu w zakresie 
zagadnień środowiskowych istotne znaczenie mają rozwiązania międzynarodowe. 
Ochrona środowiska, która jest integralną częścią zrównoważonego rozwoju, zali-
czana jest obecnie do fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, przez któ-
re rozumie się bezwzględnie obowiązujące normy prawa międzynarodowego wiążące 
wszystkie podmioty tego prawa i obowiązki (Bukowski, 2005, s. 17–18). Dzięki działal-
ności ludzi dobrej woli doszło do przełomowego spotkania przywódców wielu państw 
w sprawie klimatu na Ziemi. Na tej konferencji klimatycznej w grudniu 2015 roku 
195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne prawnie wiążące światowe poro-
zumienie w dziedzinie klimatu (Porozumienie paryskie, 2016). Zostało ono podpisa-
ne 22 kwietnia 2016 roku, a Unia Europejska ratyfikowała je 5 października 2016 roku 
(Decyzja rady UE). W Porozumieniu paryskim rządy osiągnęły konsensus w kwestii: 

„długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świe-
cie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej; dążenia 
do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skut-
ki zmiany klimatu; konieczności jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu 
zwrotnego maksymalnego poziomu emisji – przy założeniu, że krajom rozwijającym 
się zajmie to dłużej; doprowadzenia do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszy-
mi dostępnymi informacjami naukowymi” (Porozumienie paryskie, 2016). 

Te dość rygorystyczne uwarunkowania obrony zachodzących zmian klimatycz-
nych, a zwłaszcza rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez 
państwa członkowskie w  latach 2021–20305, złagodzono na szczycie klimatycznym 
w 2018 roku w Katowicach. Była to 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, to największe światowe forum, 
którego celem było wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmia-
nom klimatu – konferencja COP24. Strony szczytu klimatycznego COP24 przyjęły 
dokument końcowy, tzw. pakiet katowicki. Dokument ten to „mapa drogowa” reali-
zacji porozumienia paryskiego z 2015 roku, mającego na celu ograniczenie globalne-
go wzrostu temperatury. Raport końcowy stwierdza, że wysiłki w celu ograniczenia 
wzrostu średniej temperatury są obecnie niewystarczające, a  dodatkowo należy dą-
żyć do ograniczenia tego wzrostu o 1,5, a nie o 2 stopnie, jak zapisano w porozumie-
niu paryskim. Porozumienie nie mówi o redukcji emisji CO2 jako jedynym sposobie 

5 Szczegóły zawierają załączniki do wniosku w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 
2021–2030 na rzecz stabilnej Unii Energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Poro-
zumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w spra-
wie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania 
innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu. Przyp. aut.
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przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazuje również na pochłanianie dwutlenku 
węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, np. lasy. Pakiet katowicki to porozumienie po-
lityczne, które: „przybliża świat do skutecznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, 
dając przy tym możliwość wyboru własnej drogi dla poszczególnych krajów, jak nale-
ży podejść do redukcji emisji CO2; określa, w jaki sposób kraje będą przekazywać in-
formacje na temat NDC (Nationally Determined Contributions), czyli dobrowolnych 
zobowiązań do redukcji emisji; wskazuje na pilną konieczność zwiększenia finanso-
wania, dostępu do technologii i wsparcia przez kraje rozwinięte, tak aby wzmocnić 
działania podejmowane przez kraje rozwijające się; wzywa kraje do zwiększenia am-
bicji po 2020 roku i mobilizacji 100 mld dolarów rocznie na rzecz ochrony klimatu; 
zachęca kraje do przedstawiania od 2020 roku długoterminowych strategii ogranicze-
nia emisji; zachęca kraje, które już mają długoterminowe strategie do roku 2025, aby 
do 2030 roku przedstawiły kolejne i robiły to dalej, co 5 lat; nie zakłada redukcji emi-
sji CO2 jako jedynego sposobu przeciwdziałania zmianom klimatu. Usunięto art. 6 
pakietu paryskiego, który zakładał utworzenie po 2020 roku nowego międzynarodo-
wego rynkowego mechanizmu handlu emisjami, opartego na sprawozdawczości unie-
możliwiającej podwójne naliczanie tych samych redukcji emisji” (Walterska, 2018).

Analizując końcowe ustalenia obu szczytów, można odnieść wrażenie, że przy co-
raz bardziej odczuwalnym globalnym ociepleniu i zauważalnych zmianach klimatu, 
człowiek bardziej liberalnie podchodzi do swoich zachowań i działań, którymi przy-
czynia się do tych zmian. Jak podaje literatura przedmiotu, aż 80% ogólnoświatowej 
emisji CO2 pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Człowiek spala te paliwa nie tylko 
w celu zamiany ciepła na energię elektryczną, ale również na transport. Polscy specja-
liści podają, że ponad 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach pochodzi z rur wy-
dechowych naszych samochodów. Dlatego tak istotny jest rozwój komunikacji opartej 
o transport napędzany elektrycznie. Samochody takie potrzebują jednak stacji łado-
wania, czyli obecnych stacji benzynowych. Aby taka stacja mogła naładować nasz sa-
mochód przyszłości, musi być przez coś, kogoś zasilana. Ktoś musi dostarczyć energię 
elektryczną. 

W Polsce przemysł paliwowo-energetyczny rozwija się na bazie węgla kamienne-
go i brunatnego. Jak podaje GUS, prawie 96,3% energii elektrycznej pozyskiwane jest 
w elektrowniach cieplnych opalanych węglem. Produkcja energii elektrycznej w Pol-
sce wynosi blisko 146 terawatogodzin, co daje nam 18. miejsce w świecie. „Struktura 
zużycia według stosowanych nośników energii jest w znacznym stopniu determino-
wana przez posiadane zasoby naturalne. Głównym źródłem energii pierwotnej są wę-
giel kamienny i węgiel brunatny. W przypadku zużycia finalnego, paliwa węglowe są 
trzecim najważniejszym rodzajem zużywanych nośników, których udział obniżył się 
z 19% w 2007 roku do 16% w 2017 roku. Najistotniejszym nośnikiem energii były 
w 2017 roku paliwa ropopochodne, których udział wyniósł 36% i wzrósł o 3 punk-
ty procentowe w  porównaniu do 2007 roku. Wśród pozostałych nośników spadek 
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wystąpił w zużyciu ciepła (z 10% na 9%) oraz gazu ziemnego (z 15% na 13%). Wzrost 
udziału został odnotowany w przypadku energii elektrycznej: z 16% na 17% w latach 
2007–2017 oraz pozostałych nośników energii (głównie energii ze źródeł odnawial-
nych), z 7% na 9%” (GUS, 2019). Elektrownie opalane węglem kamiennym wytwa-
rzają 56% energii elektrycznej. Część znajduje się w pobliżu miejsca jego wydobycia, 
czyli na Górnym Śląsku i w okolicy. Największe z nich to: Rybnik – 1670 MW, Opo-
le – 1490 MW, Jaworzno – 1245 MW, Łaziska Górne – 1155 MW, Łagisza – 875 MW, 
Siersza – 720 MW, Skawina – 590 MW. Do pozostałych elektrowni węglowych węgiel 
należy transportować, co pochłania dodatkowe paliwo i zwiększa emisję CO2, a są to 
elektrownie: Kozienice – 2880 MW, Połaniec – 1600 MW, Dolna Odra koło Gryfina – 
1752 MW, Ostrołęka – 720 MW, aktualnie jest rozbudowywana i ma tam powstać blok 
o  mocy 1000 MW. Oprócz wymienionych elektrowni węglowych należy wymienić 
wiele elektrociepłowni zbudowanych praktycznie w każdym większym mieście, któ-
re w  znacznej większości opalane są węglem. Do tych elektrowni i  elektrociepłow-
ni opalanych węglem kamiennym dołączają elektrownie opalane węglem brunatnym. 
Jak podaje GUS, wytwarzają one 40,3% energii elektrycznej. Zbudowano je blisko 
miejsc wydobycia węgla brunatnego: Bełchatów – 4440 MW, Turów – 1800 MW, Pąt-
nów – 1600 MW, Adamów – 600 MW, Konin – 583 MW (Ministerstwo Gospodarki, 
2013). Według danych statystycznych zaledwie 3,7% energii elektrycznej w Polsce wy-
twarzają elektrownie wodne. Nie są to elektrownie o dużej mocy. Największe z nich 
to elektrownie szczytowo-pompowe: Żarnowiec – 716 MW, Porąbka Żar – 500 MW, 
Żydowo – 150 MW, a także hydroelektrownie: Włocławek – 162 MW, Solina na Sanie 

– 200 MW (Ministerstwo Gospodarki, 2013). Budowa tych kolosów energetycznych 
pociągnęła za sobą poprowadzenie do nich naziemnych linii przesyłowych, czyli usta-
wienia tysięcy wysokich na ponad 74 m słupów energetycznych połączonych przewo-
dami roboczymi np. AFL-6 o przekroju 240 mm2. Takie słupy wymagają posadowienia 
na żelbetowym fundamencie, co znacznie utrudnia uprawianie ziemi wokół nich, po-
dobnie jak ma to miejsce z fundamentami stawianych siłowni wiatrowych. I podobnie 
jak stawianiu wiatraków społeczeństwo sprzeciwia się budowie nowych linii wysokie-
go napięcia w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Codzienna działalność człowieka powoduje nieustające zanieczyszczenie środowi-
ska. Definicja, którą przedstawiono w  Encyklopedii PWN, określa, że jest to „stan 
środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagro-
madzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo ener-
gii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie 
człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzyst-
ne zmiany, np. korozję materiałów” (Encyklopedia PWN). Dlatego z  taką determi-
nacją w ostatnim czasie walczą na świecie młodzi ludzie o ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w konsekwencji z  zachodzącymi zmianami klimatycznymi na na-
szej Planecie. Polska młodzież i wiele organizacji pozarządowych apeluje o szybkie 
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odchodzenie od węgla kamiennego i brunatnego, co jest niezwykle trudne społecz-
nie i finansowo przy tak zorientowanej gospodarce narodowej. Jednak jest to wymóg 
czasu, nie można ciągle odwlekać decyzji o przestawieniu polskiej energetyki z węgla 
kamiennego i brunatnego na inne źródła, w tym źródła odnawialne. Brak zdecydowa-
nia i konkretnych postanowień o budowie elektrowni atomowej oraz zmiana ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ustawa, 2019) znacz-
nie ograniczyły możliwość budowy farm wiatrowych na lądzie. Natomiast zgodnie 
z założeniami polityki energetycznej do 2040 roku państwo planuje budowę farm wia-
trowych – jednak prawie wyłącznie na morzu terytorialnym, bo tam podobno niko-
mu nie będą przeszkadzać wiatraki. Ustawione na granicy wód morza terytorialnego 
ponad 20 km od lądu nie będą zakłócały krajobrazu, jak twierdzą zwolennicy takie-
go rozwiązania. 

Widmo wiatraków 

Jak wynika z danych opublikowanych przez Forum Energetyki udział OZE w Pol-
sce w 2018 roku spadł do 12,7% z 14,1% w 2017 roku. Węgiel jest najważniejszym 
paliwem w produkcji energii elektrycznej – jego udział wyniósł 78,1% wobec 78,4% 
w 2017 roku. Odnotowano wzrost znaczenia gazu. Jego udział w miksie energetycz-
nym wyniósł 7,2% wobec 5,6% w  2017 r. Ogólnie produkcja energii elektrycznej 
w Polsce w 2018 roku wynosiła w zależności od wielkości: węgiel kamienny 83,5 TWh 
49,1%; węgiel brunatny 49,4 TWh 29,1%; gaz ziemny 12,2 TWh 7,2%; inne elektrow-
nie przemysłowe 2,9 TWh 1,7%; elektrownie szczytowo-pompowe 0,4 TWh 0,2%; 
OZE 21,6 TWh 12,7%, w tym elektrownie: wodne 2,0 TWh 1,2%; biogazowe 1,1 TWh 
0,7%; biomasowe 3,8 TWh 2,3%; współspalanie biomasy 1,5 TWh 0,9%; lądowe wia-
trowe 12,8 TWh 7,6%; fotowoltaika 0,3 TWh 0,2% (Forum energetyki, 2019, s. 13). 
Spadek energii otrzymywanej z siłowni wiatrowych wynika z wcześniejszych zapowie-
dzi i późniejszego wprowadzenia w maju 2016 roku ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (Ustawa, 2016). Ponadto zaczęto przekonywać społeczeństwo, 
że działające w Polsce farmy wiatrowe zbudowano nielegalnie i dlatego należy je ro-
zebrać. W wprowadzonych uregulowaniach prawnych usankcjonowano, że budowa 
farmy wiatrowej nie może powstawać w mniejszej odległości od budynków mieszkal-
nych niż 10-krotność ich wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. W praktyce ozna-
cza to od 1,5 km do 2 km. A to z kolei w znacznym stopniu ograniczyło znalezienie 
w Polsce lokalizacji, w których mogłyby powstać farmy wiatrowe. Głoszono również, 
że wcześniejsza budowa wiatraków była samowolą budowlaną, a  wartość nierucho-
mości, w pobliżu której postawiono wiatrak, podobno spadła do zera. Internet był pe-
łen opinii wygłaszanych przez sceptyków, że masowe stawianie wiatraków to zbrodnia 
przeciwko polskim krajobrazom i systemowi energetycznemu. To niestabilne źródło 
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energii, bo albo nie ma wiatru i nie ma energii, albo jest wiatr i są kłopoty z jej przyję-
ciem. To energia droga, oparta na całkowicie obcych technologiach. Takie przekony-
wanie i straszenie mieszkańców wsi, gmin i miasteczek spowodowały znaczny wzrost 
ilości ludzi przeciwnych budowie elektrowni wiatrowych na lądzie. „Tymczasem koszt 
wyprodukowania energii megawatogodziny (MWh) energii atomowej to od 112 do 
189 dolarów, podczas gdy 1 MWh energii słonecznej kosztuje od 36 do 44 dolarów, 
a 1 MWh energii wiatrowej – od 29 do 56 dolarów. W ciągu 10 lat uśredniony koszt 
produkcji energii elektrycznej w przypadku energii słonecznej zmniejszył się o 88%, 
a wiatrowej – o 69%. Z kolei w przypadku energii nuklearnej – wzrósł o 23%” (Rzecz-
pospolita, 2019). Jak z tego wynika, lądowa energia wiatrowa to najtańsza i najczystsza 
technologia w sytuacji kryzysu klimatycznego. Żadna inna nie jest w stanie dostarczyć 
tyle energii w tak krótkim czasie, od momentu podjęcia decyzji o budowie do zapale-
nia pierwszej żarówki zasilanej tą energią. 

W literaturze dotyczącej energetyki można znaleźć dane, że liczba wiatraków na te-
renach Polski w XIX wieku wynosiła ponad 20000 sztuk. Można powiedzieć, że miała 
go prawie każda wieś. Dziś liczba elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce jest nie-
wielka i wynosi lekko ponad 250 (stan na 2009 roku), czyli 80 razy mniej niż daw-
niej. Fakt – dawniej wiatraki mełły zboże na mąkę i kaszę, dziś wytwarzają energię 
elektryczną niezbędną do codziennego życia człowieka. I choć technologia i przezna-
czenie obu wiatraków jest zupełnie inne, to sama zasada zamiany energii kinetycznej 
wiatru na energię mechaniczną pozostała niezmienna. Każdy współczesny wiatrak bu-
dowany na lądzie czy morzu jest praktycznie identyczny, różni się zasadniczo funda-
mentem, na którym stawia się wieżę. Jak podają źródła, w zależności od parametrów 
geologicznych podłoża wykonuje się fundamenty betonowe, zwykle w kształcie koła 
lub ośmioboku o promieniu około 20 m, wkopane na głębokość od około 2 m do 3 m 
lub posadowione dodatkowo na betonowych palach wbijanych w grunt. Wieża to na 
ogół stalowa (czasami betonowa) konstrukcja stożkowa o przekroju koła, składająca 
się z kilku lub kilkunastu połączonych ze sobą stalowych lub betonowych segmentów, 
o średnicy podstawy od około 4 m do 6 m (malejącej w kierunku wierzchołka) i cał-
kowitej długości od około 80 m do 150 m. Na wierzy umieszcza się gondolę, w któ-
rej znajduje się generator prądu. Gondola zamontowana na wieży ustawia się zawsze 
w kierunku wiatru. Przeciętne wymiary gondoli to około 10 m długość, 3 m wysokość 
i 3 m szerokość. Wirnik typowej turbiny wiatrowej składa się z 3 łopat, wykonanych 
z włókna szklanego, a jego średnica mieści się obecnie w przedziale od 40 m do 100 m. 
Za obracanie się łopat odpowiedzialna jest piasta, która jest centralnym element wir-
nika. Takiego „monstrum” bardzo obawiają się w dużej części rolnicy oraz mieszkań-
cy wsi i małych miejscowości, nawet ci którzy pobudowali swoje domostwa z dala od 
innych na skraju lasów i nad jeziorami. 

Poza sprzeciwem miejscowych społeczeństw do pokonania i  przestrzegania, po-
tencjalny inwestor ma bardzo wiele ustaw i  rozporządzeń w polskim prawie. Sama 
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budowa farmy wiatrowej wymaga od niego spełnienia całego szeregu wymagań praw-
nych i  normatywnych dotyczących energetyki wiatrowej. Regulacje prawa krajowe-
go w zakresie budowy i eksploatacji farm wiatrowych obejmują jeszcze więcej aktów 
prawnych w randze ustawy niż w przypadku farm fotowoltaicznych. Zgodnie z opra-
cowaniem Instytutu Sobieskiego (Zajder, 2012) do najistotniejszych należą prze-
pisy ustawy: o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, 
prawo energetyczne, o  ochronie gruntów rolnych i  leśnych, prawo ochrony środo-
wiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie 
przyrody, prawo lotnicze, prawo wodne. Wspominany Instytut Sobieskiego podaje, 
że do najważniejszych aktów wykonawczych dotyczących urządzeń do pozyskiwania 
energii wiatrowej należy zaliczyć rozporządzenia w sprawie: zasadniczych wymagań 
dla maszyn oraz adresowane do użytkowników minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczalnych 
poziomów hałasu w  środowisku, dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-
nych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, rodza-
jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Sprzeciw społeczeństwa i wszyst-
kie te uwarunkowania prawne znacznie ograniczają chęci deweloperów i możliwości 
budowy nowoczesnych farm wiatrowych na lądzie i morzu terytorialnym. 

Obawy społeczności lokalnych związane z lokalizacją w ich sąsiedztwie farm wia-
trowych mogą przede wszystkim wynikać z braku wiedzy na temat ich wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzi i  zwierząt. Dlatego tak istotna w  procesie pozyskiwania 
zielonej energii z wiatru jest edukacja, przekonywanie ludzi, że postawiony w pobli-
żu ich domostwa wiatrak im nie szkodzi, a wręcz przeciwnie – dostarczy im tak po-
trzebną do egzystencji energię elektryczną. Wiatraki to u nas ciągle nowość, dlatego 
potrzeba rzetelnych kampanii edukacyjnych przekazujących pełną wiedzę na temat 
odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z  raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) energetyka wiatrowa jest najkorzystniejszą dla zdrowia i  środowiska tech-
nologią energetyczną. Najczęstszymi zastrzeżeniami przeciw budowie wiatraków są 
kwestie hałasu, szkodliwości dla zdrowia, zabijania ptaków i niszczenia walorów tu-
rystycznych okolicy. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opublikowanych 
badań dokumentujących problem wrażliwości ludzi na szkodliwość elektrowni wia-
trowych, szczególnie w kwestii hałasu, który zależy od wielu czynników i, jak piszą 
specjaliści, ma swoje źródło głównie w  psychice człowieka, a  problemy zdrowotne 
mogą być tego konsekwencją. „Zwolennicy tej teorii podkreślają, że odbiór hałasu 
uzależniony jest przede wszystkim od tego, co sądzimy na temat jego źródła. Prowa-
dzi to do wniosku, że często negatywne postrzeganie źródła hałasu sprawia, że su-
biektywne odczucie osób potencjalnie narażonych i przekonanie o szkodliwym jego 
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oddziaływaniu jest wyższe. Z drugiej strony pojawiają się również publikacje wykazu-
jące związek między emisją hałasu a problemami neurologicznymi, niezależnymi od 
psychiki człowieka. Niemniej jednak, wszystkie badania pokazują, że hałas emitowa-
ny przez elektrownie wiatrowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie przekracza po-
ziomu ciśnienia akustycznego równego 85 dB” (Pismo MZ, 2012) „Turbiny wiatrowe 
są źródłami dwóch rodzajów hałasu: mechanicznego emitowanego przez przekład-
nię i generator i aerodynamicznego emitowanego przez obracające się łopaty wirni-
ka, którego natężenie zależy od prędkości końcówek łopaty” (Pleban i Radosz, 2015). 
Natomiast w liście otwartym z 23 lipca 2018 roku stowarzyszeń do Ministra Energety-
ki w sprawie uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatro-
wych na lądzie czytamy: „Specyfiką hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe 
jest to, że nie można go porównywać z żadnym innym hałasem generowanym przez 
środowisko przyrodnicze oraz urządzenia techniczne. Z czysto fizycznego punktu wi-
dzenia charakteryzuje się on impulsowością, tonalnością, modulacją amplitudy i jest 
to hałas, w którego widmie dominują częstotliwości niskie oraz infradźwięki. To wła-
śnie te cechy powodują, że jest tak bardzo uciążliwy dla ludzi i  stanowi przyczynę 
wielu chorób” (Stop wiatrakom, 2018). Wydaje się, że w pewnym sensie stanowisko 
stowarzyszeń potwierdza stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny w sprawie farm wiatrowych: „do chwili opracowania 
kompleksowej metodyki oceny oddziaływania przemysłowych farm wiatrowych na 
zdrowie ludzi, Instytut zaleca 2 km, jako minimalną odległość turbin wiatrowych od 
zabudowań. Zalecana wartość wynika z krytycznej oceny publikowanych wyników 
badań w recenzowanych czasopismach naukowych w zakresie wszystkich potencjal-
nych czynników ryzyka dla przeciętnych odległości podawanych najczęściej w  gra-
nicach: 0,5–0,7 km, często uzyskiwanej w wyniku obliczeń, dla której poziom hałasu 
(dBA) spełnia obowiązujące obecnie wartości dopuszczalne (bez uwzględnienia po-
prawek ze względu na impulsowy – tonalny modulowany – charakter emitowanego 
hałasu); 1,5–3,0 km, wynikającej z poziomu hałasu z uwzględnieniem modulacji i ni-
skich częstotliwości oraz infradźwięków; 0,5–1,4 km, związanej z możliwością wystą-
pienia awarii turbiny w postaci upadku urwanej łopaty wirnika lub jego fragmentu 
(w zależności od wielkości fragmentu i charakteru lotu, prędkości wirnika oraz wiel-
kości i  rodzaju turbiny); 0,5–0,8 km, gdzie występuje możliwość odrywania się ka-
wałków lodu od wirników (w zależności od kształtu i masy lodu, prędkości wirnika 
oraz wielkości i rodzaju turbiny); 1,0–1,6 km, z uwzględnieniem poziomu uciążliwo-
ści hałasu (od 4% do 35% populacji przy hałasie 30–45 dBA) dla osób mieszkających 
w sąsiedztwie farm wiatrowych; odległości 1,4–2,5 km, związanej z prawdopodobień-
stwem zakłócenia snu (przeciętnie od 4% do 50% populacji przy hałasie 30–45 dBA); 
2,0 km, związanej z  wystąpieniem potencjalnych skutków psychologicznych wyni-
kających z  istotnych zmian w  krajobrazie (przyjęto przypadek, gdy turbina wiatro-
wa jest dominującym elementem krajobrazu, a ruch obrotowy wirnika jest wyraźnie 



175eneRGIA wIAtRU w SłUŻBIe CZłowIeKA

widoczny i dostrzegany przez człowieka z każdego miejsca); 1,2–2,1 km, dla występo-
wania efektu migotania cieni (dla przeciętnej w Polsce łącznej wysokości turbiny wia-
trowej wraz z wirnikiem od 120 do 210 m)” (Narodowy Instytut Zdowia Publicznego, 
2019). Jednakże brak kompleksowych uregulowań prawnych dotyczących oceny ryzy-
ka zdrowotnego związanego z funkcjonowaniem farm wiatrowych w Polsce, a także 
kompleksowej metodyki, według której można by było określać pośrednio odpowied-
nią odległość turbin wiatrowych od miejsc zamieszkania, nie można precyzyjnie po-
dać tej odległości. 

Wpływ wiatraków na zwierzęta 

W  literaturze przedmiotu tak w  polskiej, jak i  zagranicznej brakuje opublikowa-
nych danych o przeprowadzonych badaniach określających faktyczny wpływ konkret-
nej elektrowni wiatrowej lub całej farmy wiatrowej na dany gatunek zwierząt. Jedną 
z takich analiz zrealizował Andrzej Wuczyński (2009, s. 206– 227), który w swoim ar-
tykule dokonał gruntownej analizy literatury zagranicznej i polskiej o wpływie farm 
wiatrowych na ptaki. Wszystkie przeanalizowane przez autora publikacje (ponad 70) 
potwierdzają jedynie przypuszczenie, że istnieje jakiś wpływ elektrowni wiatrowych 
na ptaki, jednak, aby to stwierdzić należy przeprowadzić skomplikowane badania, 
których brak jest zauważalny praktycznie w każdym syntetycznym opracowaniu. Au-
tor przyjmuje za Drewitt i Langston (2006, s. 29–42), że wpływ farm wiatrowych na 
ptaki dotyczy czterech aspektów: „[…] zabijanie – śmiertelność bezpośrednia wskutek 
zderzeń ptaków z obiektami farm (collision mortality); odstraszanie – efektywna utra-
ta lęgowisk lub żerowisk wywołana wypieraniem ptaków (displacement due to distur-
bance); efekt bariery – zmiany tras przelotów wymuszone unikaniem siłowni (barrier 
effect), utrata siedlisk – bezpośrednia utrata lęgowisk lub żerowisk wskutek przekształ-
ceń terenu wywołanych budową farmy (habitat change & loss)[…]” (Wuczyński, 2009, 
s. 207). Oczywiście podział ten nie jest ostateczny i wymaga dalszych pogłębionych 
badań. Zderzenia ptaków ze śmigłem rotora jest najczęstszą przyczyną negatywnego 
oddziaływania na ptaki. Na ilość tych kolizji niewątpliwy wpływ mają warunki pogo-
dowe, w tym widzialność oraz liczebność ptasich stad wędrówkowych lub lęgowych. 
W dzień do zderzeń ze śmigłem dochodzi prawdopodobnie z powodu tzw. zamazywa-
nia ruchu. Coś na wzór i podobieństwo do zaniku szprych kręcącego się koła roweru. 

„[…] Doświadczenia na ptakach wykazały, że odległość, w jakiej zjawisko to występuje 
wynosi około 20 m w przypadku małych, szybkoobrotowych turbin oraz około 50 m 
w przypadku turbin dużych. Zamazywanie ruchu dotyczy przede wszystkim końco-
wych części śmigieł, gdzie prędkość liniowa jest największa – do 250 km/h we współ-
czesnych turbinach. Przypuszcza się, że zjawisko to jest odpowiedzialne za znaczną 
część śmiertelności ptaków drapieżnych na farmach wiatrowych, zwłaszcza że do 
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zderzeń tej grupy ptaków dochodzi niemal wyłącznie w ciągu dnia […]” (Wuczyński, 
2009, s. 209–211). Większość badaczy uważa, że na zwiększenie zderzeń ptaków z tur-
binami wpływają ich rozmiary i iluminacja, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego oraz morskiego. Podobno zamontowane na wysokich turbinach 
światła bardzo przyciągają i dezorientują przelatujące ptaki. „[…] W odróżnieniu od 
ptaków, badania nietoperzy wykazały, że ważną, a  być może najczęstszą przyczyną 
ich śmierci na farmach wiatrowych, jest tzw. barotrauma płuc. Zjawisko to polega na 
uszkodzeniu (rozerwaniu) płuc nietoperzy podlatujących do obracających się śmigieł 
wskutek nagłego spadku ciśnienia wywoływanego przez ich ruch […]” (Wuczyński, 
2009, s. 211). Zdania uczonych w odniesieniu do śmiertelności ptaków wskutek po-
stawienia elektrowni wiatrowej są różne, tak jak przeprowadzenie dokładnych badań 
jest niezwykle trudne i wpływa na niewiele czynników. „[…] Na lądowych farmach 
europejskich przeciętna liczba kolizji waha się od zaledwie kilku do 64 ptaków/tur-
binę/rok. Średnia ocena wykonana dla obszaru Stanów Zjednoczonych (bez Kalifor-
nii) została określona jako 2,3 ofiary/turbinę/rok lub 3,1 ofiar/MW/rok. Zestawienie 
ocen śmiertelności wykonanych na 34 farmach wiatrowych w 9 państwach wskazało 
wartość średnią wynoszącą 8,1, zaś medianę 1,7 ofiar/turbinę/rok. Odpowiednie war-
tości dla ptaków drapieżnych wynosiły 0,6 i 0,3 ofiary/turbinę/rok […]” (Wuczyński, 
2009, s. 212). Budowa elektrowni wiatrowej, a zwłaszcza farmy wiatrowej jest sporym 
przedsięwzięciem budowlanym. Ponadto w okresie eksploatacji będzie wymagać sta-
łego nadzoru technicznego. Ta ciągła obecność człowieka, hałas i wibracje z całą pew-
nością negatywie wpływają na dostępność poszczególnych miejsc dla gniazdowania 
i życia ptaków. „[…] Ptaki drapieżne, ze względu na rozmiary ciała, mniejszą manew-
rowość i częste wykorzystywanie pułapów kolizyjnych, uważa się za grupę szczególnie 
narażoną na negatywny wpływ elektrowni wiatrowych. Dostępne, stosunkowo licz-
ne dane, omawiają jednak głównie stopień śmiertelności wskutek kolizji z turbinami, 
który lokalnie może być bardzo duży, natomiast mało jest danych o efekcie odstrasza-
nia […]” (Wuczyński, 2009, s. 214). Dodatkowo niektórzy badacze uważają, że „[…] 
grupą szczególnie podatną na wypłaszające oddziaływanie elektrowni są ptaki wodne. 
Blaszkodziobe i siewkowe to ptaki najbardziej wrażliwe na oddziaływania farm, tj. wy-
kazujące największe spadki liczebności w efekcie budowy. Dystans odstraszania sięga 
w przypadku ptaków wodnych kilkuset metrów, co jest wartością większą niż u  in-
nych ptaków. Określono ten dystans na 300 m w przypadku lęgowych i 800 m w przy-
padku zimujących ptaków wodnych, podkreślając jednak, że wnioski z różnych badań 
mogą być niejednakowe lub sprzeczne [...]” (Wuczyński, 2009, s. 215). Budowa przez 
człowieka wysokich wieżowców, mostów, linii przesyłowych, słupów oraz farm wia-
trowych stanowi dla ptaków bariery, które należy omijać. Jednak długotrwałe użyt-
kowanie tych budowli przez człowieka w niektórych przypadkach pozbawia ptactwo 
miejsc lęgowych, stanowiąc dla nich śmiertelne zagrożenie. „[…] Trudno wskazać ro-
dzaj oddziaływania, który można by uznać za najbardziej szkodliwy. Śmierć ptaków 
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wskutek zderzeń z obiektami farm wiatrowych jest najbardziej jaskrawym aspektem, 
jednak jego sumaryczny wpływ na populacje ptaków może być mniejszy niż powo-
dowany przez płoszenie czy wypieranie. Podobnie, trudno jest wskazać szczególnie 
wrażliwą grupę ptaków […]” (Wuczyński, 2009, s. 218). „[…] Badania naukowe pro-
wadzone w różnych częściach świata wykazują, że prawidłowo zlokalizowane i  roz-
mieszczone elektrownie wiatrowe nie mają znaczącego negatywnego oddziaływania 
na środowisko, w tym na awifaunę. Należy jednak mieć na uwadze, że niewłaściwa 
lokalizacja elektrowni wiatrowych może pogorszyć stan środowiska, w  tym popula-
cji ptaków […]. Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych 
oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szcze-
gólności unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych: na obszarach użytkowanych 
intensywnie przez ptaki; w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych 
ze swej kolizyjności, takich jak np.: ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki 
migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe; 
w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu 
do których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące 
do utraty siedlisk tych ptaków; na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej 
[…]” (Chylarecki i Pasławska, 2008, s. 8–9). 

Kolejnym naukowym opracowaniem o  oddziaływaniu siłowni wiatrowych na 
zwierzęta jest praca poświęcona zachowaniu się oraz wynikom produkcyjnym i jako-
ści mięsa świń i gęsi, która została wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  Toruniu (Mikołajczak, Odrowąż-Sypniew-
ska, Woźniak i Borowski, 2013). Do badań użyto 60 sztuk gęsi i 30 sztuk świń, umiesz-
czając je proporcjonalnie w  3 zagrodach oddalonych od siłowni wiatrowej model 
V90 2 MW w odległości: 50 m, 500 m i 1000 m (Mikołajczak i in., 2013, s.27–28). Za 
główne zagrożenia dla zwierząt przyjęto drgania i natężenie hałasu wytwarzane przez 
pracujące łopaty i generator siłowni wiatrowej. Jak podaje literatura źródła, siłownie 
wiatrowe mogą być powodem dwóch rodzajów hałasu: mechanicznego emitowanego 
przez generator i przekładnię, a także aerodynamicznego szumu emitowanego przez 
obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od tzw. prędkości 
końcówek łopat. 

Hałas powstaje na skutek nałożenia się na siebie różnych dźwięków. „[…] Wpływ 
hałasu na organizm ludzki jest różny, lecz przede wszystkim atakuje on układ nerwo-
wy. Jest tym bardziej niebezpieczny, że jego skutki rzadko ujawniają się od razu, czę-
ściej kumulują się w czasie. Hałas oddziałuje na organizmy żywe w dwojaki sposób. 
Pierwszym i najczęściej zauważalnym jest oddziaływanie na samopoczucie psychicz-
ne, co w połączeniu z oddziaływaniem na układ nerwowy ma wpływ na zdrowie fi-
zyczne człowieka. Drugim sposobem jest jego fizyczne oddziaływanie na organ słuchu 
i ośrodkowy układ nerwowy. Fale dźwiękowe, które odbieramy jako dźwięki czy ha-
łas, są zmianami ciśnienia otaczającego nas powietrza mającego bezpośredni kontakt 
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z delikatnym narządem słuchu […]” (Mikołajczak i in., 2013, s.17). Długotrwałe prze-
bywanie w hałasie może doprowadzić do tzw. zespołu pohałasowego (bóle i zawro-
ty głowy, osłabienie zwiększoną pobudliwość nerwową, zaburzenie snu, zwiększoną 
potliwość, uszkodzenie słuchu (Mikołajczak i in., 2013, s.17). „[…] Hałas odbierany 
przez ucho poprzez połączenia nerwowe z korą mózgową może oddziaływać na inne 
ośrodki znajdujące się w mózgowiu. Dotyczy to w szczególności ośrodkowego ukła-
du nerwowego i układu gruczołów wydzielania wewnętrznego. Graniczną wartością 
występowania zaburzenia funkcji fizjologicznych jest 75 dB, po przekroczeniu której 
mogą występować wyraźne zaburzenia funkcji fizjologicznych. Dla wartości ciśnie-
nia akustycznego w granicach 55 ÷ 75 dB może występować rozproszenie uwagi […]” 
(Mikołajczak i in., 2013, s. 17). Infradźwięki to ta część wytwarzanych przez siłownię 
wiatrową dźwięków o częstotliwościach od 0 do 20 Hz, których człowiek nie słyszy. 

„[…] Progi ciśnienia akustycznego dla słyszalności infradźwięków są wysokie (6–8 Hz 
około 100 dB) i obniżają się w miarę zwiększania częstotliwości. Infradźwięki są także 
odbierane przez receptory czucia wibracji. Progi odczuwania znajdują się o 20–30 dB 
wyżej niż progi słyszenia. […] Źródła powstawania infradźwięków są różne od natu-
ralnych takich jak falowanie oceanów, szelest liści po pochodzące z cywilizacji (wenty-
lacja, transport samochodowy). Ostatnio zauważalnym źródłem infradźwięków stały 
się ogromne maszyny przepływowe jakimi są turbiny wiatrowe […]” (Mikołajczak 
i in., 2013, s. 19). Jednakże, jak to już zostało podkreślone wcześniej, maszyna, jaką 
jest siłownia wiatrowa, wytwarza infradźwięki w wyniku drgań o niskiej częstotliwo-
ści. Siłownia wiatrowa w ujęciu mechanicznym podczas pracy wytwarza drgania me-
chaniczne, które poprzez fundament przenoszone są na grunt, a  ten przenosi je na 
przebywające w pobliżu organizmy żywe. „[…] Człowiek poddany ekspozycji na ten 
czynnik narażony jest na uszkodzenia tkanek i naczyń krwionośnych. Długotrwałe 
narażenie na drgania może powodować zmiany chorobowe w układzie naczyniowym, 
kostno-stawowym oraz nerwowym […]” (Mikołajczak i in., 2013, s. 21). 

Ponadto naukowcy prowadzący powyższe badania wspominają o efektach optycz-
nych (stroboskopowym i cienia) oraz o migotaniu światła, a także o polach magne-
tycznych i elektromagnetycznych, które naturalnie występują w przyrodzie. Analiza 
wielu publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych dowodzi, że „[…] pola elek-
tromagnetyczne niskiej częstotliwości (1–300 Hz) mają korzystny wpływ na rośliny. 
[…] Nasiona roślin, które były narażone na ekspozycję pola elektrycznego, kiełkują 
lepiej i szybciej, wydając silniejsze siewki. […] Działanie pola elektromagnetycznego 
na organizmy zwierząt związane jest z generowaniem zjawisk bioelektrycznych. Licz-
ne publikacje nie wskazują jednoznacznie negatywnych skutków działania pola elek-
tromagnetycznego niskiej częstotliwości związanych ze zdrowiem […]” (Mikołajczak 
i in., 2013, s. 22). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że „[…] tempo przyrostu masy 
ciała świń – najwyższe dobowe przyrosty masy ciała wyniosły 536 g (grupa oddalona 
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o 1000 m od siłowni), zaś zwierzęta z pozostałych grup przyrastały o około 18% (gru-
pa oddalona o  500 m od siłowni) i  22% (grupa oddalona o  50 m) wolniej. Jedno-
cześnie zauważyć należy, że dobowe przyrosty masy ciała tuczników były relatywnie 
niższe od tych, jakie obserwuje się w tym wieku […]” (Mikołajczak i in., 2013, s. 43). 
Oprócz tego przeprowadzono u  wszystkich zwierząt badania hematologiczne krwi. 
Okazało się, że poziomy: peroksydazy glutationowej (Gsh-px), katalazy (CAT), a tak-
że kortyzonu u zwierząt najbliżej siłowni były najwyższe, co świadczy „[…] o reak-
cji stresogennej organizmów badanych zwierząt […]” (Mikołajczak i in., 2013, s. 47). 

We wnioskach końcowych z przeprowadzonych badań naukowcy wskazują na jesz-
cze kilka istotnych faktów: „[…] Zachowanie się zwierząt gospodarskich sugeruje, że 
badane zwierzęta źle się czuły w  pobliżu siłowni wiatrowych (np. gęsi skupiały się 
w grupy i nieruchomiały); przyrosty masy ciała zwierząt wykorzystywanych do badań 
ulegały obniżeniu w miarę zmniejszania się odległości ich bytowania od siłowni wia-
trowych (w zakresie 1000 m); zużycie paszy na jednostkę przyrostu masy ciała było 
o około 20–25% wyższe u zwierząt przebywających najbliżej siłowni wiatrowej (50 m 
od siłowni) oraz o  około 5–10% w  odległości 500 m. Tak wyraźny wzrost zużycia 
pasz powoduje pogorszenie się rentowności produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji 
sprawia, że będzie ona nieopłacalna; analizując jakość mięsa uzyskanego w czasie ba-
dań nie stwierdzono istotnego (pod względem statystycznym) zróżnicowania między 
sztukami zwierząt trzymanymi w różnych odległościach od siłowni wiatrowej […]” 
(Mikołajczak i in., 2013, s. 51). 

Omawiając szkodliwy wpływ farm wiatrowych na zwierzęta, w  dostępnej  
literaturze natrafiamy na rozprawę doktorską Dariusza Karwana (2018), któ-
ry stwierdził w  rozmowie, że „[…] Farmy wiatrowe nie szkodzą pszczołom [...]”. 
To wniosek jaki nasuwa się z  jego dwuletnich badań na 20 pszczelich rodzi-
nach. Do tej pory wielu uczonych twierdziło, że wiatraki źle wpływają na te owady.  

„[…] Nie odnotowałem żadnych negatywnych skutków przebywania pszczół w pobli-
żu wiatraków – czy to, jeśli chodzi o zdrowie pszczół, czy w ich zachowaniu, czy też  
w  wydajności miodowej, woskowej i  propolisowej […]”. Swoje badania prowadził 
na dziesięciu rodzinach pszczoły miodnej (Apis mellifera carnica, linii Alfa) (pasie-
ka kontrolna wiatraki), które ustawił w pobliżu farmy wiatrowej z wiatrakami typu 
N100/2500 firmy NORDEX w  liczbie 12 szt., a  kolejne dziesięć 11 km od nich na 
ogrodzie naszych rodziców (pasieka kontrolna). „[…] Wśród warunków środowisko-
wych odnotowano różnicę statystycznie istotną jedynie w  średnim natężeniu hała-
su w pasiece kontrolnej wiatraki 56,3 (± 6,7) dB w stosunku do pasieki kontrolnej 
46,9 (± 8,7) dB oraz w średnim natężeniu pola elektromagnetycznego (RF), które było 
istotnie większe w pasiece kontrolnej 0,53 (± 0,11) V/m, w porównaniu do pasieki 
wiatraki 0,42 (± 0,08) V/m. W okresie spoczynku zimowego 2013/2014 i 2014/2015 
nie odnotowano strat rodzin pszczelich. Różnice statystycznie istotne zaobserwowa-
no jedynie w zużyciu pokarmu. Rodziny w pasiece wiatraki zużywały istotnie więcej 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordex&action=edit&redlink=1
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pokarmu w okresie dwóch lat obserwacji, średnio 8,99 (± 0,859) kg w stosunku do 
pasieki kontrolnej średnio 8,20 (± 0,844) kg. Rozwój wiosenny przebiegał podobnie 
w obu pasiekach. Różnic statystycznie istotnych w  liczbie składanych jaj przez mat-
ki wiosną 2014 i 2015 roku nie odnotowano. Produkcyjność rodzin oszacowano na 
podstawie ilości pozyskanego miodu, wosku i propolisu. Średnia produkcja miodu 
ogółem z rodziny była istotnie większa w pasiece wiatraki w porównaniu do pasieki 
kontrolnej i wynosiła odpowiednio 58,2 (± 8,32) kg oraz 52,6 (± 4,46) kg. Wielkość 
produkcji wosku nie różniła się istotnie i wynosiła średnio 0,744 (± 0,115) kg w pasie-
ce kontrolnej i 0,804 (± 0,087) kg w pasiece wiatraki za okres dwóch lat badań. Średnia 
produkcja propolisu różniła się istotnie w okresie badań i wynosiła 0,041 (± 0,005) kg 
na rodzinę w pasiece wiatraki i 0,037 (± 0,004) kg w pasiece kontrolnej. Wszystkie 
próby testu żądłowego w rodzinach obu pasiek zakończyły się negatywnie. Badania 
morfometryczne potwierdziły przynależność obserwowanych rodzin pszczelich do 
podgatunku Apis mellifera carnica. Nie stwierdzono negatywnego wpływu farmy wia-
trowej na wartość użytkową pszczół […]” (Karwan, 2018, s. 5). I choć pszczoła to nie 
człowiek, to jednak wiele czynników negatywnie wpływających na homo sapiens w ja-
kiś sposób odczuwają również pszczoły, w szczególności hałas – czyli pole akustyczne 
i wibracje, pole magnetyczne i elektromagnetyczne. Dlatego badania na tych owadach 
mają sens i  znaczenie dla zdrowia oraz życia człowieka. Zagłębiając się w  rozważa-
nia Wiesława Londzina ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Pszczyńskiej na temat: 
co o pszczołach powiedział Albert Eistein, można zgodzić się z konkluzją autora, że: 

„[…] Bez względu na to, kto jest autorem cytatu: „kiedy z powierzchni ziemi znikną 
pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia[…]” oraz jego po-
prawność merytoryczną, aktualnie niepodważalne są dwa fakty: pszczoły mają decy-
dujący wpływ na utrzymanie prawidłowej równowagi biologicznej w ekosystemach, 
a zapobieganie depopulacji pszczół jest obecnie podstawowym problemem współcze-
snego pszczelarstwa […]” (Londzin, 2019).

Zakończenie 

Zmiany klimatyczne widzimy i odczuwamy wszyscy, obojętnie na jakim kontynen-
cie mieszkamy, czy w jakim państwie żyjemy. Anomalnie pogodowe dotykają praktycz-
nie wszystkich szerokości i długości geograficznych. Niektórzy politycy i wielu ludzi 
dobrej woli dostrzega palącą potrzebę przeorientowania naszej gospodarki energe-
tycznej z węgla kamiennego i brunatnego na źródła odnawialne. Nie jesteśmy pierwsi, 
bowiem państwa skandynawskie od lat siedemdziesiątych inwestują w źródła odna-
wialne. Swoistym liderem w produkcji energii elektrycznej z wiatru jest Dania. W Da-
nii nie ma elektrowni jądrowych i całej infrastruktury linii przesyłowych od nich do 
odbiorców. Przez ostatnich trzydzieści lat Dania zyskała pozycję kraju przodującego 
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w produkcji energii wiatrowej. Duńskiego krajobrazu nie psują elektrownie jądrowe 
i rzadkim widokiem są też wielkie trakcje linii wysokiego napięcia. Naturalnym ele-
mentem pejzażu stały się natomiast wspaniałe turbiny wiatrowe. Dzięki postępowi 
technologicznemu turbiny napędzające te było nie było niewielkie elektrownie są co-
raz wydajniejsze i  rośnie ich znaczenie oraz wkład energii wiatrowej w gospodarkę 
kraju. Jednak w Danii uregulowania prawne stanowią, że minimalna odległość posa-
dowienia wiatraka od zabudowań to 4-krotność wysokości turbiny wiatrowej. W sy-
tuacji, gdy ze względu na bliskość wiatraka wartość nieruchomości spadnie więcej niż  
o 1 procent, prawo duńskie przewiduje rekompensaty dla właścicieli zabudowań znaj-
dujących się bliżej niż 6-krotność wysokości wiatraka. W innych państwach Europy 
jest podobnie, czyli dużo łatwiej postawić siłownię wiatrową niż w  Polsce. W  czę-
ści z  nich mierzy się poziom hałasu wytwarzanego przez konkretną turbinę w  da-
nym miejscu jej posadowienia i na tej podstawie wydawana jest decyzja o odległości 
od miejscowości. Przy czym za miejscowość np. Szkoci przyjmują obszar zabudowa-
ny, w którym minimalna ilość domów to 3000. Stąd budowa turbin na lądzie w pań-
stwach europejskich nie stanowi większego problemu. To natomiast przekłada się na 
ostatni cel UE o neutralności klimatycznej do 2050 roku. Neutralność klimatyczna 
to dążenie do równowagi pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a  ich pochłania-
niem w procesach naturalnych. To swoisty powrót do ustaleń konferencji klimatycz-
nej COP21 w Paryżu w 2015 roku o środkach ograniczeniach wzrost temperatury na 
świecie. 13 grudnia 2019 r. na szczycie UE 26 państw zadeklarowało swoją gotowość 
przystąpienia do tego celu, jednak nasz kraj pragnie iść własną drogą, twierdząc, że je-
steśmy w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, technologicznej i społecznej niż pozo-
stałe kraje UE. Wydaje się, że sytuację społeczną można zmienić najszybciej poprzez 
edukację i przekonywanie społeczności lokalnych do pozyskiwania energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł energii. Jednakże pójście w tym kierunku napotyka na ist-
ny węzeł gordyjski, tj. nasze górnictwo i potężne lobby energetyki opartej na węglu 
kamiennym i brunatnym. W kopalniach, elektrowniach i w całej infrastrukturze prze-
syłowej i dystrybuującej energię elektryczną pracuje kilkaset tysięcy ludzi. To dobrze 
płatna i stabilna praca, dlatego trudno będzie przekonać przynajmniej część tych lu-
dzi do zmiany zawodu. 

Jednak świat skręca w stronę odnawialnych źródeł energii, chcąc ograniczyć emi-
sję CO2, a w konsekwencji spowolnić (zatrzymać) zachodzące nieustannie zmiany kli-
matyczne. Bowiem nie ulega wątpliwości, że postawiona na wstępie hipoteza robocza 
o  tym, że pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest bez-
pieczniejsze dla środowiska i  samego człowieka, który stawia te elektrownie wiatro-
we w przemyślany i naukowy sposób – jest słuszna. Powinien postawić je tam, gdzie 
nie stanowią zagrożenia dla ptaków i  innych zwierząt, a wpływ różnych czynników 
na środowisko i organizm ludzki jest nieznaczny lub nie ma go wcale. Jest to również 
odpowiedź na postawiony problem badawczy, że współczesne siłownie wiatrowe są 
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przyjazne dla środowiska i dla stawiającego je człowieka. Nowe technologie zastoso-
wane w budowie śmigieł, piast, wirników, generatorów i samych wież wiatraka znacz-
nie pomagają w osiąganiu tego minimalnego oddziaływania na środowisko, w jakim 
stawiamy kolejne wiatraki. Dlatego zadbajmy o środowisko naturalne już dziś, bo ju-
tro może nie będzie takiej potrzeby.
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Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie wybranych wizji, koncepcji i  strategii, na których opiera się 
rozwój przestrzenny Polski. W  latach 70. powstało wiele różnorodnych koncepcji dotyczących 
struktury przestrzennej kraju. Stanowiły one podstawę Planu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju do roku 1990. System umiarkowanej koncentracji policentrycznej i zadanie przesunięcia czę-
ści potencjału przemysłowego z południa kraju do regionów słabiej rozwiniętych (tj. północnych 
i wschodnich) odzwierciedlało próbę stworzenia bardziej zrównoważonej struktury przestrzennej. 
Współczesne procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno w Polsce, jak i w  innych pań-
stwach świata, charakteryzują się tendencją do powiększania różnic przestrzennych i regionalnych, 
których efektem są coraz silniejsze nierówności społeczne i polaryzacja przestrzenna.

Podstawę współczesnych koncepcji kształtowania struktury przestrzennej kraju stanowi teoria roz-
woju spolaryzowanego. Autorem tej teorii jest J. Friedmann, który wyszedł z założenia, że wzrost 
gospodarczy nie może być równomierny w przestrzeni, gdyż czynniki tego wzrostu rozmieszczo-
ne są nierównomiernie. Zatem do wzrostu gospodarczego predysponowane są miejsca (tzw. rdze-
nie lub obszary centrum), które dysponują potrzebnymi zasobami. Zakłada się dopiero stopniowe 
rozprzestrzenianie się innowacji i  innych czynników rozwojowych z  obszarów wzrostu (rozwój 
dynamiczny) na szeroko rozumiane peryferia (obszary stagnacji lub powolnego rozwoju), co ma 
doprowadzić do konwergencji rozwoju regionalnego. Teoria spolaryzowanego rozwoju stanowiła 
podstawę istniejących koncepcji rozwoju struktury przestrzennej kraju. Niekorzystnym zjawiskom 
polaryzacji przestrzennej przeciwdziałać ma skuteczna polityka regionalna, w tym zwłaszcza po-
lityka spójności. Obecnie niepełne wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania rozwojem jest 
nadal w naszym kraju mankamentem. Dobrym krokiem w kierunku poprawy tej sytuacji jest przy-
jęcie dokumentu System zarządzania rozwojem Polski. Zakłada się, że spójność wzrośnie w wymia-
rze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym.

Pomimo transformacji ustrojowej kraju i zmian w strukturze społeczno-gospodarczej, a także zu-
pełnie nowego otoczenia geopolitycznego, brakuje nam nowoczesnej wizji przyszłego kształtu 
i kierunków rozwoju Polski.

Słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, rozwój, planowanie i zagospo-
darowanie przestrzenne
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Wprowadzenie

Kształtowanie struktury przestrzennej kraju jest procesem ciągłym, realizowanym 
w oparciu o tworzone wizje, koncepcje, strategie, programy i plany1, mającym na celu 
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa oraz tworzenie warunków do funkcjonowania 
państwa zarówno w okresie pokojowym, jak i w sytuacjach kryzysowych w obliczu 
różnych zagrożeń, w tym także wojny. Przestrzeń kraju jest dobrem wspólnym. Jej ład 
i jej organizacja decydują o warunkach życia obywatela i o dobrobycie państwa, świad-
czą o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinują postęp cywilizacyjny 
i bezpieczeństwo państwa. Szczególnie istotne jest posiadanie wizji rozwoju kraju, i to 
nie tylko przestrzennej, ale także społecznej, ekonomicznej, ekologicznej oraz poli-
tycznej. Istotne jest również zapewnienie w tych aspektach bezpieczeństwa. Rozwój 
i bezpieczeństwo to więc dwa nierozdzielne kanony funkcjonowania państwa.

Zmiany sytuacji międzynarodowej w  środowisku geopolitycznym powodują jed-
nak, że kształtowana wcześniej struktura przestrzenna kraju z reguły nie odpowiada 
potrzebom wynikającym z nowych uwarunkowań. Stąd wynika potrzeba dostosowa-
nia i tworzenia kolejnych koncepcji i strategii oraz adaptacji do nich planów zagospo-
darowania przestrzennego (Lach, 2010, s. 51). Problematyka kształtowania struktury 
przestrzennej w Polsce wywołuje wiele kontrowersji, stąd była i jest bardzo często kry-
tykowana2. Zły stan zagospodarowania polskiej przestrzeni, brak skutecznej ochrony 
jej kulturowych i przyrodniczych wartości, chaos przestrzenny naszych miast i dewa-
stacja terenów podmiejskich, wadliwe układy funkcjonalne i opóźnienia infrastruk-
turalne, będące efektem słabości finansów publicznych, to w dużej części spuścizna 
naszej historii. Jednak też ciągle nie rozumiemy, że źródłem konfliktów społecznych, 
jakie wywołuje większość nowych inwestycji, jest wadliwy system gospodarowania 
przestrzenią, gdyż konflikty i wszelkie regulowanie praw, interesów oraz zobowiązań 
muszą być rozstrzygane na etapie planowania i w procedurach negocjacyjnych oraz 
prawnych, a nie przez blokady rozpoczętych inwestycji. Tę rozległą problematykę roz-
wiązywaną w bieżącej działalności struktur administracyjnych państwa autor pomi-
nął w swoich rozważaniach.

Niniejszy artykuł przedstawia natomiast rozważania oraz wnioski wynikają-
ce z  analizy wybranych wizji i  koncepcji rozwoju przestrzennego Polski w  okresie 

1 Planowanie przestrzenne definiowane jest jako usystematyzowane działania, których celem jest efek-
tywne wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące cele społeczne 
i gospodarcze. Podstawowym aktem prawnym normującym tę działalność jest Ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Przyp. aut.

2 Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce (sfera planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego), raport, Warszawa: Krajowy Sekretariat „Habitat”. Raport prezentuje oceny, poglądy i  rekomendacje 
Krajowego Sekretariatu „Habitat”, który jest społeczną organizacją powołaną przez Prezesa Urzędu Mieszkal-
nictwa i Rozwoju Miast zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawartymi w deklaracji 

„AGENDA HABITAT”. Przyp. aut.
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współczesnym, tzn. głównie od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Pod-
stawową tezą opracowania jest to, że wszystkie wcześniejsze i współczesne koncepcje 
z założenia miały poprawić sytuację w przestrzeni i zmierzały do łagodzenia różnic re-
gionalnych rozwoju kraju, tym niemniej działania praktyczne coraz bardziej utrwala-
ły podział na zasobne i ubogie regiony. W tym kontekście można wspomnieć, że już 
w okresie międzywojennym dostrzeżono konieczność przebudowy przestrzeni nasze-
go państwa, przy czym głównym problemem było scalenie diametralnie różnych prze-
strzeni funkcjonujących w  ramach trzech odrębnych systemów państw zaborczych, 
które realizowały zupełnie odmienne koncepcje rozwojowe. Przesunięcie po I  woj-
nie światowej terytorium państwa polskiego w kierunku wschodnim wymagało rów-
nież budowy silnego centrum, stąd koncepcja Centralnego Ośrodka Przemysłowego 
(COP)3, której jednak nie udało się przeprowadzić w pełni z uwagi na wybuch II wojny 
światowej. Po 1945 roku nastąpiło kolejne przesunięcie granic, tym razem w kierunku 
zachodnim z utratą znacznej części terytorium na wschodzie. Dodatkowym proble-
mem zagospodarowania przestrzeni kraju było zniszczenie dotychczasowego dorob-
ku gospodarczego w wyniku działań wojennych. W okresie powojennym należało po 
raz kolejny wypracować koncepcje rozwoju kraju, jednak jak podkreślono na wstępie, 
dotychczasowe praktyczne działania nie wyrównały różnic rozwojowych. Polska jest 
państwem, w którym ze względu na zmiany terytorialne i wpływy zewnętrzne do dzi-
siaj nie udało się jeszcze scalić systemów infrastrukturalnych całego terytorium i wy-
równać różnic rozwoju regionalnego. 

W okresie PRL-u podstawowe znaczenie w kształtowaniu struktury przestrzennej 
kraju miał brak pełnej suwerenności naszego państwa i znalezienie się w strefie wpły-
wów sowieckich, gdzie elementy ideologiczne i  polityczno-militarne, podporządko-
wane interesom gospodarczym byłego Związku Sowieckiego, odgrywały kluczową 
rolę. Rozwój państwa był również determinowany m.in. działaniami Rady Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej (RWPG) oraz Układu Warszawskiego, do których to struk-
tur wchodziła Polska. Terytorium naszego państwa znalazło się w strefie buforowej 
ówczesnego Związku Radzieckiego, który utrzymywał na naszym terytorium znacz-
ny potencjał militarny, stąd powstał tu również szereg obiektów o kluczowym znacze-
niu dla sił zbrojnych tego państwa (garnizony, stanowiska dowodzenia, bazy lotnicze, 
morskie i rakietowe, poligony, składy i magazyny itd.). Przy czym całe terytorium Pol-
ski objęte zostało planami operacyjnymi mającymi na celu sprawne przemieszczenie 
przez nasz kraj kolejnych rzutów strategicznych armii sowieckiej w sytuacji potencjal-
nego konfliktu z Zachodem. Realizacja polityki przestrzennej była zdeterminowana 
militarnymi celami strategicznymi w warunkach konfrontacji Wschód–Zachód. 

3 COP – okręg przemysłowy przemysłu ciężkiego o powierzchni 60000 km² (44 powiaty) i zamieszkany 
przez 6 mln ludzi, budowany w latach 1936–1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym 
z  największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u  było zwiększenie ekono-
micznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobo-
cia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Przyp. aut.
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Rozwiązanie Układu Warszawskiego, wycofanie z  naszego terytorium wojsk ra-
dzieckich (1993) i upadek Związku Sowieckiego spowodowały nową sytuację geopo-
lityczną, w której Polska, po krótkim okresie dywagacji na temat możliwości przyjęcia 
statusu państwa neutralnego, szybko obrała kierunek prozachodni i  zdecydowanie 
realizowała obrany kurs w  wymiarze polityczno-militarnym oraz ekonomicznym. 
Polska znalazła się w kręgu problemów i rozważań na temat kierunków rozwoju i in-
tegracji europejskiej, co trafnie ujął J. Parysek: „w istniejącej sytuacji wielkim wyzwa-
niem dla rządów i narodów Europy jest podjęcie działań w celu urzeczywistnienia 
faktycznej integracji, której obiektem będzie cała Europa, a efektem będzie współpra-
ca obejmująca wszystkie dziedziny życia, podjęta bez względu na to, czy jako model 
integracyjny przyjmuje się Europę narodów, Europę ojczyzn, czy też Europę regio-
nów. Nie mogą zatem istnieć żadne, mniej lub bardziej realne i wiarygodne powody, 
dla których hamuje się czy wręcz utrudnia, proces europejskiej integracji i wspólnego, 
wzajemnie korzystnego rozwoju” (Parysek, 1995, s. 226).

Po zapoczątkowaniu transformacji ustrojowej (1989 r.) i przystąpieniu do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego (1999 r.) oraz wstąpieniu do Unii Europejskiej (2004 r.), a tak-
że zmianie sytuacji geopolitycznej w bliższym i dalszym otoczeniu, powstały nowe 
uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania kraju w sferze gospodar-
czej oraz konieczność kształtowania jego struktury przestrzennej z uwzględnieniem 
nie tylko potrzeb krajowych, lecz także potrzeb NATO i UE (European Commission, 
1999). Pomimo początkowo pozytywnej zmiany w sytuacji geopolitycznej w bezpo-
średnim otoczeniu Polski sytuacja ta w świecie zaczęła się komplikować już niemal 
od samego początku XXI wieku. Wpływ na to miały najpierw wydarzenia w Stanach 
Zjednoczonych (wrzesień 2001 r.), a następnie wojny na Bliskim Wschodzie w Afga-
nistanie (październik 2001 r.) oraz w Iraku (marzec 2003 r.). W naszym bezpośred-
nim otoczeniu stan względnej stabilizacji trwał więc zaledwie do 2008 roku, kiedy 
po raz kolejny uległ destabilizacji przez siły rosyjskie, najpierw w  Gruzji, a  następ-
nie na Ukrainie. W dalszym ciągu występuje cały szereg problemów w bezpośredniej 
bliskości terytorium Polski (status obwodu kaliningradzkiego, ambicje geopolityczne 
Federacji Rosyjskiej), osłabiona Ukraina z Krymem anektowanym przez Rosję i nie-
pewnej sytuacji w ukraińskich wschodnich obwodach (donieckim i ługańskim), „wa-
salna” Białoruś z dyktatorskimi zapędami przywódcy czy Mołdawia z tzw. republiką 
naddniestrzańską. 

Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza wizji, koncepcji oraz stra-
tegii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, powstałych w okresie od zmiany 
ustrojowej do czasów współczesnych, i przedstawienie stąd wynikających wniosków, 
szczególnie dla poprawy rozwoju przestrzennego kraju w aspektach społeczno-ekono-
micznych oraz bezpieczeństwa, a także złagodzenia różnic regionalnych rozwoju kra-
ju. Treść opracowania podzielono na trzy części, a całość opatrzono wprowadzeniem 
i podsumowaniem z wnioskami.



191wSpÓłCZeSne wIZJe, KonCepCJe I StRAteGIe RoZwoJU pRZeStRZenneGo poLSKI

1. Wybrane prognozy i koncepcje z okresu do początku transformacji ustrojowej 

Pierwsze prognozy dotyczące rozwoju struktur przestrzenno-gospodarczych 
na koniec XX wieku pojawiły się już w  latach 70. Bardzo realistyczne i  znajdują-
ce potwierdzenie w latach następnych były założenia do prognozy S. Leszczyckiego, 
P. Eberhardta i S. Heřmana (rys. 1.). 

Rys. 1. Koncepcja rozwoju aglomeracji miejskich S. Leszczyckiego, P. Eberhardta i S. Heřmana

Źródło: Heřman i Eberhardt 1973, s. 66

Wśród najbardziej trafnych założeń znalazła się teza, że w strukturze przestrzennej 
wzmocnią się procesy koncentracji i urbanizacji przy jednoczesnym zjawisku dekon-
centracji w aglomeracjach. Autorzy stwierdzili, że we współczesnych im strukturach 
przestrzenno-gospodarczych tworzą się zintegrowane zespoły osadnicze w  postaci 
wielkich miast, które charakteryzuje skupianie potencjałów rozwojowych i silne wza-
jemne powiązania społeczne i gospodarcze, przebiegające wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych. Aglomeracje stopniowo wchłaniają znajdujące się w ich otoczeniu 

Legenda:
1 – zasięgi aglomeracji miejsko- 

-przemysłowych w 2000 r.
2 – zasięgi aglomeracji miejsko- 

-przemysłowych w 1966 r.
3 – obszary centralne aglomeracji  
w 2000 r.
4 – obszary zurbanizowane 
aglomeracji w 2000 r.
5 – obszary intensywnego rolnictwa
6 – większe kompleksy leśne
7 – ośrodki miejsko-przemysłowe 
liczące ponad 120 tys. mieszkańców
8 – ośrodki miejsko-przemysłowe 
liczące 60–120 tys. mieszkańców
9 – zespoły jednostek osadniczych
10 – ośrodki przemysłowe o silnej 
dynamice
11 – najważniejsze połączenia 
komunikacyjne
12 – uzupełniające połączenia 
komunikacyjne
13 – centra nowych okręgów 
surowcowych
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małe miasta i  wsie. Podstawowym szkieletem struktury przestrzenno-gospodarczej 
kraju będzie zatem policentryczny system węzłowo-pasmowy, w  którym rolę głów-
nych węzłów będą odgrywać aglomeracje (Heřman i Eberhardt, 1973). Mankamentem 
tej koncepcji były wyznaczone zasięgi aglomeracji miejsko-przemysłowych i  obsza-
rów centralnych aglomeracji, które okazały się zbyt obszerne. Zabrakło też propozycji 
wzmocnienia systemu osadnictwa miejskiego na północy i wschodzie kraju, czyli na 
obszarach, które wyraźnie odstawały od południowej i środkowej Polski.

Kolejną godną uwagi koncepcję dotyczącą przekształceń sieci osadniczej w  Pol-
sce opracował B. Malisz (rys. 2.). Głównym założeniem było to, że innowacje stano-
wiące podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego rozchodzą się wzdłuż pewnych 
pasm (szlaków). Wzdłuż nich występują najlepsze warunki rozwoju przemysłu, nato-
miast w punktach ich przecięcia znajdują się najkorzystniejsze warunki do lokalizacji 
ośrodków obsługi. Rozwój miast wzmacnia znaczenie szlaków, a to z kolei daje mia-
stom nowe szanse rozwoju. Drugie założenie, które przyjął autor to stwierdzenie, że 
człowiek w swoim postępowaniu kieruje się zasadą „najmniejszego wysiłku”, tj. stara 
się osiągnąć zamierzenia najmniejszymi nakładami energii i pracy. W związku z tym 
raz stworzona struktura przestrzenna jest trwała i składa się z elementów liniowych, 
punktowych i strefowych. Elementy punktowe (węzłowe) wraz z liniowymi (pasma-
mi) stanowią szkielet struktury przestrzennej. W węzłach i pasmach koncentruje się 
intensywna działalność gospodarcza człowieka. 

Rys. 2. Koncepcja układu węzłowo-pasmowego B. Malisza

Źródło: Heřman i Eberhardt, 1973, s. 74

Legenda:
1 – prawdopodobne obszary 
aglomeracji
2 – potencjalne pasma rozwoju 
osadnictwa miejskiego
3 – stolica kraju
4 – ośrodki ponadregionalne
5 – ośrodki regionalne
6 – złoża surowców mineralnych
7 – obszary turystyczno- 

-wypoczynkowe 
8 – szlaki żeglowne
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B. Malisz zwraca uwagę, że nadmierna koncentracja działalności w punktach wę-
złowych może spowodować degradację środowiska i niedowład infrastruktury tech-
nicznej, dlatego proponowana koncepcja ma praktyczne znaczenie w  planowaniu 
polityki przestrzennej. Na jej podstawie można hamować nadmierną koncentrację in-
tensywnych funkcji lub przyspieszać rozwój na obszarach, które wymagają aktywiza-
cji.

Kolejne dyskusje nad koncepcjami stanowiły podbudowę opracowywanego Pla-
nu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 1990. Ambitne wizje były wery-
fikowane przez ówczesną władzę centralną, plan musiał bowiem uwzględniać przede 
wszystkim założenie dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju. Ostatecznie plan 
rozwoju sieci osadniczej oparto na tzw. systemie umiarkowanej koncentracji policen-
trycznej (rys. 3.). 

Rys. 3. System umiarkowanej koncentracji policentrycznej, na podstawie Planu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 1990 r.

Źródło: Malisz, 1984, s. 28

Rozwój ośrodków miejskich miał przebiegać według zróżnicowanego tem-
pa, tj. powolny rozwój aglomeracji już rozwiniętych i  intensywny wzrost aglome-
racji rozwijających się lub potencjalnych aglomeracji oraz ośrodków o  znaczeniu 
krajowym. Z  punktu widzenia równoważenia rozwoju regionalnego był to ko-
rzystny zabieg. Plan przyjmował szereg nowych ustaleń co do życia społeczno- 

Legenda:
1 – aglomeracje miejskie 
ukształtowane i kształtujące się 
2 – aglomeracje potencjalne 
pełniące funkcję ośrodków 
wzrostu o znaczeniu krajowym 
3 – ośrodki wzrostu o znaczeniu 
krajowym 
4 – powiązania ciągami 
infrastruktury ekonomiczno- 

-technicznej (liczba linii –
zróżnicowanie zdolności 
usługowej) 
5 – obszary wypoczynkowo- 

-turystyczne
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-gospodarczego (rys. 4.), które generalnie miały ograniczać rolę przemysłu jako je-
dynego czynnika rozwoju regionów oraz wzmacniały pozycję rolnictwa i  turystyki. 
Jego głównym celem strategicznym było przesunięcie części potencjału przemysłowe-
go z południa kraju na obszary północne i wschodnie. Przemysł miał się tam rozwi-
jać szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich. Warto zwrócić również uwagę na 
bardzo ambitne zamierzenia, które dotyczyły rozwoju sieci drogowej, w tym przede 
wszystkim autostrad. Do 1990 r. miały powstać autostrady północ–południe i wschód–
zachód, natomiast po 1990 r. kilka nowych odcinków autostrad (lub dróg dwujezdnio-
wych), które nawet we współczesnym planowaniu nie są brane pod uwagę. Pomimo 
zaakceptowania Planu przez władze polityczne, bez jednak przedstawienia go do ak-
ceptacji w Sejmie, jego realizacja była bardzo ograniczona. Wynikało to z wewnętrznej 
słabości Planu (jego życzeniowego charakteru), „przeskalowania” założeń ekonomicz-
nych, krytyki nadmiernego rozwoju aglomeracji, lokalizacji dużych inwestycji prze-
mysłowych pomijających założenia Planu, niekompetentnych decyzji centralnych 
i wielu innych czynników zewnętrznych.

Rys. 4. Wybrane elementy syntezy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polski do 1990 roku

Źródło: Bański, 2007, s. 61

Na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polski do 1990 r. K. Dzie-
woński i B. Malisz (1978) zaproponowali wizję struktury przestrzennej Polski w 1990 r. 

Legenda:
1 – obszary zurbanizowane
2 – aglomeracje ukształtowane
3 – aglomeracje potencjalne
4 – ośrodki wzrostu
5 – autostrady
6 – autostrady projektowane  
do 1990 r.
7 – autostrady projektowane  
po 1990 r. 
8 – obszary o podstawowym 
znaczeniu dla wypoczynku 
i turystyki
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(rys. 5.). Zdaniem autorów struktura przestrzenna wykazuje dużą trwałość, tj. nie na-
leży oczekiwać istotnych zmian wzajemnych relacji międzyregionalnych. Podkreślali 
przy tym, że jest to sprzeczne z  jednym ze strategicznych celów planu krajowego  – 
przesunięcia potencjału gospodarczego w  kierunku północnym i  wschodnim oraz 
dążenia do wyrównania dysproporcji pomiędzy regionami. Koncepcje K. Dziewoń-
skiego wskazywały na konieczność umiarkowanej policentrycznej koncentracji w celu 
równoważenia obszarów peryferyjnych, w  tym zapewniania ich dobrej dostępności 
do ośrodków usługowych różnego szczebla.

Rys. 5. Wizja struktury przestrzennej kraju w 1990 r.

Źródło: Bański, 2007, s. 62

W przeciwieństwie do wcześniej proponowanych koncepcji struktury przestrzen-
nej można zauważyć, że w  wizji na 1990 r. układ stref zainwestowania zmienia się 
z południkowego na równoleżnikowy. Wyróżnić można pasma: północne (Pomorze 
i Mazury), środkowe (Wielkopolska, Mazowsze, północna część Małopolski i Polesie) 
oraz południowe (Dolny i Górny Śląsk oraz południowa część Małopolski). W latach 
80. ubiegłego wieku podjęto kolejne prace, których celem było przygotowanie przesła-
nek do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego kraju. Sytuacja 
polityczna i gospodarcza nie sprzyjała snuciu dalekosiężnych planów, dlatego publiko-
wane wyniki badań i ekspertyz koncentrowały się na krytyce dotychczasowych poczy-
nań planistycznych i poszukiwania nowych dróg rozwoju planowania przestrzennego 
i studiów regionalnych.

Legenda:
1 – aglomeracja stołeczna 
2 – aglomeracje miejskie 
3 – pozostałe ośrodki 
wojewódzkie 
4 – przebieg pasm infrastruktury 
technicznej 
5 – obszary turystyczno- 

-wypoczynkowe 
6 – potencjalne obszary 
przemysłu wodochłonnego 
7 – schematyczne granice stref 
zainwestowania 
8 – nowe zagłębia węglowe
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Tytułem ogólnego podsumowania koncepcji rozwoju przestrzennego kraju z oma-
wianego okresu należy stwierdzić, że ich głównym mankamentem „był kompletny 
brak spójności z możliwościami finansowymi państwa, szczególnie w kontekście roz-
woju infrastruktury transportowej”. Tym niemniej pewnym pozytywem było zasygna-
lizowanie rozwiązań i układu przestrzennego niektórych kanałów komunikacyjnych, 
w tym autostrad i dróg ekspresowych, które praktycznie rzecz biorąc, mogły powstać 
dopiero współcześnie w  zupełnie innych uwarunkowaniach ekonomicznych i  przy 
znacznym udziale środków Unii Europejskiej z  uruchomionych programów opera-
cyjnych, szczególnie programu Infrastruktura i Środowisko. 

2. Koncepcje rozwoju przestrzennego w okresie od początku transformacji 
ustrojowej do wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej

Niemal od zarania transformacji ustrojowej, tzn. po 1989 r., dzięki otwarciu gra-
nic oraz stowarzyszeniowym aspiracjom, Polska w coraz większym stopniu włączała 
się do struktury przestrzenne Europy. Tym niemniej warto w  tym miejscu zauwa-
żyć, że wszystkie wcześniejsze koncepcje rozwoju Europy brały pod uwagę jedynie 
państwa Europy Zachodniej. W pożądanym kierunku zmierzała dopiero, zaprezento-
wana przez N. Lutzkiego (1990), koncepcja tzw. europejskiego domu o 7 apartamen-
tach, przyjmująca jako przedmiot rozważań cały kontynent europejski (Parysek, 1995, 
s. 241) – patrz rys. 6. 

Rys. 6. Koncepcja N. Lutzkiego (1990) „europejskiego domu o 7 apartamentach”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Parysek, 1995

Legenda: 
1 – 7:  

„europejskie 
apartamenty 
rozwoju”
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Sam pomysł autora sprowadzał się do określenia przyszłej specyfiki gospodarki 
siedmiu ponadnarodowych regionów Europy, wydzielonych, na podstawie przesłanek 
geograficznych, historycznych, cywilizacyjno-kulturowych i gospodarczych. 

W prezentowanej koncepcji piąty apartament „Stolic środkowoeuropejskich” (ang. 
Middle European Capitals) obejmował obszar wyznaczony położeniem Berlina, War-
szawy, Budapesztu, Wiednia, Bratysławy i Pragi. Miał to być region rozwoju przemysłu 
ciężkiego oraz handlu, natomiast stolice i inne aglomeracje miały być centrami badań 
technologicznych, nauk społecznych oraz kultury. Również wcześniej w Polsce geopo-
lityczne położenie kraju, pomimo istotnego znaczenia dla jego rozwoju, z  przyczyn 
politycznych nie znajdowało właściwego miejsca w  koncepcjach zagospodarowania 
przestrzennego. Od tego momentu jednak stało się to jednym z najważniejszych uwa-
runkowań zewnętrznych rozwoju polskiej przestrzeni, dlatego opracowywane projekty 
w coraz większym stopniu uwzględniały położenie geopolityczne Polski oraz ówcze-
sną sytuację gospodarczą i polityczną ujmowaną w skali globalnej, kontynentalnej i re-
gionalnej. Położenie Polski w skali kontynentalnej (europejskiej) i regionalnej (Europa 
Środkowa i Wschodnia) stwarza dla naszego kraju wiele szans, ale także może stanowić 
źródło konfliktów. Jedno i drugie wynika z położenia pomiędzy dwoma mocarstwa-
mi: gospodarczym – Niemcami i globalnym w wymiarze militarnym – Rosją. Stąd nie 
budzi zdziwienia fakt, że pod koniec lat 90. ubiegłego wieku przedstawiano trzy scena-
riusze (Węcławicz, 2008, s. 321) potencjalnego rozwoju sytuacji geopolitycznej (Węcła-
wowicz, 1996, 2002) w otoczeniu Polski, w kontekście wpływu na Federację Rosyjską. 

W pierwszym scenariuszu, najbardziej korzystnym dla Polski, przewidywano bez-
apelacyjne zwycięstwo sił demokratycznych i wolnorynkowych. Rosja stałaby się kra-
jem przyjaznym dla sąsiadów i  narodów wchodzących w  skład Federacji Rosyjskiej. 
Porzuciłaby politykę wielkomocarstwową, pomyślnie rozwijałaby się gospodarczo, 
podnosząc radykalnie poziom życia mieszkańców. Rozszerzałaby sferę oddziaływania 
w dziedzinie kultury i nauki na wschód oraz na zachód, stając się głównym czynnikiem 
stabilizacji politycznej na Zakaukaziu, w Azji Środkowej i na Dalekim Wschodzie. Tak 
postrzegana Rosja mogłaby stać się częścią zjednoczonej Europy i jednym z podstawo-
wych składników cywilizacji euroatlantyckiej. Taki scenariusz niestety się nie sprawdził. 

W  kolejnym scenariuszu, najbardziej niebezpiecznym, przewidywano reaktywo-
wanie państwa ideologicznego lub nacjonalistycznego oraz próbę szybkiego odbudo-
wania pozycji wielkomocarstwowej. Taka Rosja dążyłaby do supremacji światowej i do 
uzyskania pozycji równoważnej ze Stanami Zjednoczonymi. Podejmowałaby próby 
odzyskania dawnej strefy wpływów w Europie Środkowej. Stwarzałoby to bezpośred-
nie zagrożenie dla naszych wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy, Litwy, Łotwy 
i Estonii, a następnie Polski. Terytorium Polski stałoby się strefa ochronną (buforo-
wą) – barierą pomiędzy Wschodem a  Zachodem, a  ponadto obszarem koncentra-
cji sił zbrojnych. Taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny w świetle 
aneksji Krymu i  działań niesprzyjających rozwiązaniu problemów we wschodnich 
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republikach Ukrainy oraz prowadzonej aktualnie przez Rosję polityki energetycznej 
(dominacja energetyczna w Europie).

Trzeci scenariusz, również niebezpieczny dla interesów geopolitycznych Polski, to 
stopniowe pogarszanie się sytuacji gospodarczej i pogarszanie warunków życia społe-
czeństwa Federacji Rosyjskiej. Dalsze narastanie chaosu społecznego, przestępczości, 
patologii społecznych, zahamowanie rozwoju demokratyzacji i zniechęcenia demokra-
cją oraz gospodarką rynkową. Narastanie konfliktów etnicznych i  regionalnych, peł-
zający rozkład struktur państwowych. Przejście od rządów semidemokratycznych do 
rządów jawnie autokratycznych. Symptomy takiej sytuacji zdaje się również zauważyć 
w Federacji Rosyjskiej, co również jest niekorzystne z punktu widzenia rozwoju sytu-
acji geopolitycznej w wymiarze regionalnym, a nawet globalnym. W takim kontekście 
rozwijają się współczesne koncepcje rozwoju przestrzennego Polski. Po 1989 r. Polska 
znalazła się w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, która wymagała diagno-
zy i nowego spojrzenia na jej strukturę przestrzenną. Trudno byłoby wyobrazić sobie 
integracyjny rozwój Europy bez objęcia tym procesem państw postkomunistycznych. 
Jak zauważył J. Parysek (1999, s. 225–248) istniało wiele czynników, które powinny lub 
będą mogły sprawić, że właśnie na tym obszarze kontynentu nastąpi dynamiczny rozwój 
gospodarczy i dokonają się przekształcenia istniejących struktur przestrzennych. Autor 
wskazał, że procesy te pociągną za sobą powstanie nowych korytarzy współpracy mię-
dzynarodowej, generalnie o przebiegu Wschód–Zachód, o czym zadecyduje różnica 
potencjałów pomiędzy obu rozwijającymi się w ramach różnych systemów polityczno- 

-gospodarczych częściami Europy, a wszelkie koncepcje dotyczące rozwoju i integracji 
europejskiej będą się opierać na kilku wskazanych przesłankach. W miejsce przestrzen-
nych koncepcji „bananów”, „korytarzy wzrostu” czy „gron” autor zaproponował model 

„ameby”, którego jądrem będzie centrum zurbanizowanej Europy, natomiast „ramiona-
mi” czy „mackami” – obszary znacznego poziomu zurbanizowania i rozwoju (rys. 7.).

Rys. 7. Europa – model struktury przestrzennej początku XXI wieku – koncepcja „ameby”, według 
J. Parysek

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Parysek, 1995
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Według autora czynnikiem ułatwiającym czy warunkującym wykształcenie się 
„układu ramion” czy „macek” będzie sieć szybkiej kolei, znacznie przybliżająca do sie-
bie obie, tak znacznie różniące się części Europy. Przede wszystkim chodziło jednak 
o to, jak zaznaczył autor, „aby gra polityczna ‘możnych’ współczesnego świata i wzglę-
dy natury geopolitycznej nie hamowały tego, kulturowo naturalnego, a gospodarczo 
i społecznie potrzebnego i uzasadnionego, procesu współpracy i integracji”.

W świetle zachodzących przemian geopolitycznych podjęto w naszym kraju nowe 
studia, których celem było opracowanie aktualnego dokumentu określającego polity-
kę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju na najbliższe 20 lat. 
Prace nad nową koncepcją realizowano pod kierunkiem J. Kołodziejskiego w Rządo-
wym Centrum Studiów Strategicznych i zakończono w 1999 roku, tworząc Koncep-
cję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowaną w  M.P. z  dnia 
16 sierpnia 2001 roku. Kluczowym dylematem polityki przestrzennego zagospoda-
rowania podkreślanym w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
było to, jak pogodzić dwa przeciwstawne postulaty – konkurencyjności i efektywno-
ści z równością oraz sprawiedliwością. Autorzy Koncepcji skoncentrowali uwagę na 
efektywności, aczkolwiek ich zdaniem nie oznaczało to zgody na polaryzację prze-
strzeni. Twierdzili, że ten wybór jest koniecznością polskiej rzeczywistości i  szansą 
wyjścia z zapóźnienia cywilizacyjnego. Podjęli zatem próbę pogodzenia sprzecznych 
stanowisk (konkurencyjności i  równości), bowiem podstawową zasadą wprowadza-
nia efektywności ma być równoważenie rozwoju. Koncentracja aktywności społeczno- 

-gospodarczej w miejscach o najwyższym potencjale ekonomicznym i najkorzystniej-
szych dla inwestorów ma wpłynąć w dalszej perspektywie czasowej na równoważenie 
rozwoju w skali całego kraju. Kierunek takiego myślenia ujmuje w sposób syntetyczny 
model równoważenia rozwoju (Bański, 2007, s. 65) (rys. 8.). Można w nim wyróżnić 
trzy główne elementy przestrzeni: potencjalne bieguny polaryzacji, potencjalne pa-
sma przyspieszonego rozwoju i potencjalne strefy wielofunkcyjnego rozwoju ze strefą 
przyspieszonego rozwoju.

Biegunami polaryzacji miały być: metropolia stołeczna (konkurująca np. z Wied-
niem, Pragą, Budapesztem), tzw. europole (Trójmiasto, Poznań, Kraków, Wrocław 
i  potencjalnie: Szczecin, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok, Rzeszów, Toruń–Byd-
goszcz) oraz krajowe, ponadregionalne i regionalne ośrodki równoważenia rozwoju 
(np. Kielce, Zielona Góra, Suwałki itd.). Zdaniem autorów w  procesie konkurencji 
międzynarodowej potencjalne bieguny rozwoju będą tworzyć coraz silniejsze węzły 
innowacji oddziałujące na cały kraj.

Potencjalne pasma przyspieszonego rozwoju to międzynarodowy i  kra-
jowy system infrastruktury technicznej, w  tym głównie system autostrad 
i magistrali drogowych oraz linii kolejowych. Na uwagę zasługuje stosunkowo rów-
nomierne rozmieszczenie tych pasm na terenie całego kraju. Aktywność społeczno- 

-gospodarcza, konkurencyjna w skali europejskiej, będzie się koncentrować w strefie 
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przyspieszonego rozwoju (oznaczenie 7 w  legendzie rys. 8.). Model równoważenia 
rozwoju zawarty w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wzbo-
gacony jest o dodatkowy element, tj. strefę narastającej koncentracji potencjału cywili-
zacyjno-ekonomicznego (pomiędzy Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem 
i Trójmiastem) emitujący pozytywne impulsy na obszary otaczające.

Rys. 8. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Schemat modelu równoważenia 
rozwoju

Źródło: Bański, 2007, s. 65

Najważniejszym elementem geopolitycznym w Koncepcji z  roku 2001 było pod-
kreślenie „zwornikowego położenia” Polski w Europie Środkowo-Wschodniej. Kon-
cepcja ta wynikająca tylko z analizy położenia geograficznego nie uwzględniała jednak 
podstawowego faktu o najistotniejszym znaczeniu dla rozważań geopolitycznych, tj. 
słabości państwa polskiego i braku możliwości odgrywania istotnej roli w wymiarze 
regionalnym.

Prawidłowo zidentyfikowano fakt, że „Polska przestrzeń, ze względu na przestarzałą, 
niepełną i niezintegrowaną infrastrukturę, nie jest w pełni włączona do globalnie kształtu-
jącej się cywilizacji informacyjnej” (Koncepcja…, 2001, Monitor Polski nr 26 s. 515, War-
szawa, 16 sierpnia.). Podobnie dostrzeżono elementy zakłócające racjonalność struktury 
przestrzennej kraju przez nadkoncentrację aglomeracji przemysłowych i miejskich na 
południu kraju i niski poziom rozwoju znacznych obszarów Polski wschodniej i północno- 

Legenda:
1 – metropolie stołeczne
2 – europejskie ośrodki polaryzacji
3 i 4 – ośrodki równoważenia rozwoju
5 – dwubiegunowe połączenia 
ośrodków
6 – potencjalne pasma 
przyspieszonego rozwoju
7 – strefa przyspieszonego rozwoju
8 – strefa przełamywania recesji
9 – strefa aktywizacji
10 – strefa równoważenia 
metropolizacji
11 – strefa przełamywania kryzysu 
bazy ekonomicznej
12 – strefa aktywnej restrukturyzacji 
13 – strefa narastającej koncentracji 
potencjału cywilizacyjno- 

-ekonomicznego
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-wschodniej, które w sumie tworzą, „[...] syndrom potencjalnej dezintegracji polskiej 
przestrzeni [...]”. 

Oczywiście stało to w sprzeczności z jednym z celów polityki przestrzennego zago-
spodarowania kraju na szczeblu krajowym, którym było: „umacnianie struktury pań-
stwa unitarnego jako wyrazu polskiej racji stanu wobec istniejącej i przewidywanej 
sytuacji politycznej Polski pierwszej połowy XXI wieku” (Koncepcja…, 2001; MP 26, 
s. 517). Podkreślane w Koncepcji z 2001 r. korzystne elementy zwornikowego położe-
nia Polski w pierwszych latach XXI wieku (rys. 9.) niestety nie zostały wykorzystane 
z powodu zastoju w poprawianiu dostępności przestrzennej obszaru Polski i dalszym 
utrzymywaniu upośledzenia infrastruktury transportowej oraz komunikacyjnej kraju 
(Węcławicz, 2008, s. 323).

Rys. 9. Polska przestrzeń jako zwrotnik procesów integracyjnych Europy

Źródło: Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001

Trafnym spostrzeżeniem było natomiast wskazanie korytarzy potencjalnego zagro-
żenia w wykorzystaniu szans nowego położenia geopolitycznego Polski (rys. 9.), to 
jednak również nie wpłynęło na zapobieżenie praktycznym działaniom, jakie zostały 
podjęte przez Federację Rosyjską, a dotyczącym ominięcia naszego terytorium przez 
powstające instalacje infrastrukturalne np. Nord Stream i Nord Stream 2. 

Kolejna koncepcja opracowana przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 
(RCSS) pojawiła się w październiku 2005 roku (a więc de facto po wstąpieniu Polski 

Legenda:
- Zach.-wsch. kierunek integracji – Unia Europejska – 
wspólnota euroazjatycka niepodległych państw

- Płn.-płd. kierunek integracji – Europa Bałtycka –  
Europa Płd-Wsch.; europejskie korytarze komunikacyjne  
o kluczowym znaczeniu dla integracji Polski z Europą

- korytarze potencjalnego zagrożenia w wykorzystaniu 
szans nowego położenia geopolitycznego Polski
centra europejskie ważne dla rozwoju Polski

- polskie aglomeracje o potencjalnym znaczeniu europ.  
(G – gdańska, S – szczecińska, P – poznańska,  
W – wrocławska, K – katowicka, Kr – krakowska,  
Ł – łódzka, L – lubelska, B – białostocka, R – rzeszowska)

- Warszawa jako centrum europejskie
- przestrzeń przyrodnicza o znaczeniu europejskim 
(wartości ekologiczne i rekreacyjne)

- ważniejsze ośrodki nowej konstelacji środkowo- 
-europejskiej polaryzacji potencjału cywilizacyjno- 
-ekonom. - „rozgwiazda” środkowo-europejska
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do UE, co nastąpiło 1 maja 2004 r.) jako Zaktualizowana koncepcja zagospodarowania 
przestrzennego kraju (2005), lecz w zasadzie nie zmienia podstawowych celów polity-
ki przestrzennej wyznaczonych przez Koncepcję (rys. 8.). Naczelnym jej przesłaniem 
jest zrównoważony rozwój kraju przy założeniu priorytetu efektywności przed równo-
ścią. W większym stopniu uwzględnia ona wpływ polityki Unii Europejskiej na struk-
turę przestrzenną kraju oraz kładzie nacisk na wzmacnianie funkcji metropolitalnych.

Rys. 10. Model dynamicznego równoważenia rozwoju, według Zaktualizowanej Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Źródło: Markowski, 2008

Zaproponowany w Zaktualizowanej koncepcji... model równoważenia rozwoju nie 
różni się więc istotnie od tego, jaki jest w Koncepcji. Nowym elementem są obszary 
problemowe obejmujące swoim zasięgiem całą wschodnią i częściowo północną Pol-
skę (rys. 10.).

W procesie równoważenia rozwoju powinny one odegrać ważną rolę. Nie podję-
to jednak działań zapobiegających spychaniu Polski w strefę peryferyjną dynamicznie 
rozwijającego się centrum Europy Zachodniej, wraz ze wszystkimi tego negatywny-
mi skutkami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi (Koncepcja 
Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2001, MP 26, s. 518). Z konieczno-
ści przyjęto narzucone plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszaru 
Polski w postaci „korytarzy transportowych”, które były tworzone w interesie 15 kra-
jów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem w  2004 r. Potencjalne pasma przyspie-
szonego rozwoju – to międzynarodowy i krajowy system infrastruktury technicznej, 
w  tym głównie system autostrad i  magistrali drogowych oraz linii kolejowych. Na 
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uwagę zasługuje stosunkowo równomierne rozmieszczenie tych pasm na terenie ca-
łego kraju. Jak zauważył jednak G. Węcławowicz (2008), „pełna realizacja tych kon-
cepcji ‘zagwarantuje’ polskiej przestrzeni wyłącznie peryferyjną pozycję w przestrzeni 
europejskiej i ziszczenie się koncepcji ‘tranzytowego’ położenia Polski”.

Koncepcję kształtowania się struktury przestrzennej w  najbliższych latach 
XXI wieku zaproponował też G. Węcławowicz (1996). Najważniejszym jej elementem 
był obszar rozwoju i podnoszenia poziomu życia (wyznaczony przez trójkąt o podsta-
wie leżącej na granicy zachodniej i wierzchołku w sąsiedztwie aglomeracji warszaw-
skiej) – rys. 11.

Rys. 11. Kształtujący się schemat struktury przestrzennej Polski w ostatniej dekadzie XX wieku

Źródło: Węcławowicz, Bański, Degórski, Komornicki, Korcelli, i Śleszyński, 2006, s. 19

Główna oś przyspieszonego rozwoju miała przebiegać wzdłuż korytarza ko-
munikacyjnego ciągnącego się od granicy polsko-niemieckiej przez Poznań 
do Krakowa. Jest to przecież obszar o  największym w  Polsce potencjale społecz-
nym (demograficznym) i gospodarczym. Uzasadnieniem może być presja biznesowa 
spowodowana początkowo potencjalnym a  od 2004 r. faktycznym wejściem Polski 
w strukturę Unii Europejskiej. Obszar wschodniej Polski pozostaje białą plamą prze-
ciętą w kilku miejscach szlakami komunikacyjnymi, rozchodzącymi się gwiaździście 
z Warszawy. Z ośrodków miejskich na wschodzie nie ma Rzeszowa. Tymczasem ostat-
nie lata wskazują, że odgrywa on coraz ważniejszą rolę gospodarczą w południowo-

-wschodnim regionie. Koncepcja zaproponowana przez G. Węcławowicza nawiązuje 
do modelu równoważenia rozwoju J. Kołodziejskiego, przede wszystkim, jeśli chodzi 
o lokalizację centralnego obszaru rozwoju. 
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Rys. 12. Schemat przekształceń struktury przestrzennej Polski w pierwszych latach XXI wieku

Źródło: Węcławowicz i in., 2006, s. 19

Kilka lat później G. Węcławowicz wspólnie z T. Komornickim zmodyfikował wcze-
śniejszą koncepcję i zaproponowali nowe rozwiązanie (Węcławicz i in., 2006) – rys. 12. 
Wyodrębnili w  nim tradycyjny rdzeń gospodarczy mający postać wieloboku, które-
go wierzchołki znajdują się w sąsiedztwie Poznania, Trójmiasta, Warszawy, Krakowa 
i Wrocławia. Drugim elementem schematu są główne kierunki powiązań i  innowa-
cji. Przedstawiona projekcja odbiegała zdecydowanie od wcześniejszej propozycji. Po 
pierwsze, główną osią rozwoju jest oś południowa ciągnąca się od granicy zachod-
niej aż po Rzeszów (tym razem właściwie dostrzeżono jego rolę). Po drugie, zrezy-
gnowano z  powiązania Poznania z  Warszawą, co jest trudnym do zaakceptowania 
zabiegiem. Warszawa staje się bowiem „wyspą” niepowiązaną osiami z innymi aglo-
meracjami miejskimi. Tu z kolei uzasadnieniem może duża dysproporcja w rozwoju 
Warszawy w porównaniu z innymi aglomeracjami, w tym również z Poznaniem. Bra-
kuje też osi powiązań o kierunku południkowym na linii Gdańsk–Śląsk. O ile wcze-
śniejsza koncepcja G. Węcławowicza zakładała pewną perspektywę, o tyle druga idea 
ogranicza się raczej do diagnozy stanu. Jedynie przedstawione ośrodki miejskie, któ-
re podzielono na: „lokomotywy rozwoju”, ośrodki wymagające wsparcia polityki re-
gionalnej i aglomeracje wymagające restrukturyzacji, potraktowane zostały w ujęciu 
dynamicznym. Kluczowym dylematem polityki przestrzennego zagospodarowania 
podkreślanym w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju4 było to, 
jak pogodzić dwa przeciwstawne postulaty – konkurencyjności i efektywności z rów-
nością i  sprawiedliwością5. Autorzy Koncepcji koncentrują uwagę na efektywności, 

4 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju została przyjęta w dniu 5 października 1999 roku 
przez Radę Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przyp. aut.

5 Problem ten pozostał jednak aktualny również współcześnie pomimo prób podejmowanych przez pre-
miera M. Morawieckiego (patrz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 
2030 roku). Przyp. aut.
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aczkolwiek ich zdaniem nie oznacza to zgody na polaryzację przestrzeni. Twierdzą, 
że ten wybór jest koniecznością polskiej rzeczywistości i  szansą wyjścia z zapóźnie-
nia cywilizacyjnego. Podejmują zatem próbę pogodzenia sprzecznych stanowisk (kon-
kurencyjności i równości), bowiem podstawową zasadą wprowadzania efektywności 
ma być równoważenie rozwoju. Koncentracja aktywności społeczno-gospodarczej 
w miejscach o najwyższym potencjale ekonomicznym i najkorzystniejszych dla inwe-
storów ma wpłynąć w dalszej perspektywie czasowej na równoważenie rozwoju w ska-
li całego kraju.

Kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej stała się jednym z najważniejszych 
priorytetów polskiej polityki zagranicznej w latach 90. XX wieku i początku XXI wie-
ku. Priorytet ten uwzględniono także w decyzji o nowej organizacji terytorialnej Pol-
ski, powołując samorządowe powiaty, samorządowo-rządowe województwa, których 
kompetencje spowodowały, że stały się one podmiotami polityki intraregionalnej6 
oraz przedmiotem polityki regionalnej UE. W  nowej strukturze samorządy woje-
wództw mają za zadanie – jako podmioty polityki regionalnej – uchwalanie strategii 
rozwoju województw, a następnie na ich podstawie realizują politykę rozwoju. 

Aktywność społeczno-gospodarcza, konkurencyjna w skali europejskiej, miała się 
koncentrować w strefie przyspieszonego rozwoju. Model równoważenia rozwoju za-
warty w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wzbogacony zo-
stał o dodatkowy element, tj. polski rdzeń rozwoju (pomiędzy Warszawą, Krakowem, 
Wrocławiem, Poznaniem i  Trójmiastem) emitujący pozytywne impulsy na obszary 
otaczające.

3. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego po wstąpieniu Polski 
w struktury Unii Europejskiej do roku 2030

Zaktualizowana Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju7 (z  paździer-
nika 2005 r.) w  zasadzie nie zmieniła podstawowych celów polityki przestrzennej 
wyznaczonych przez Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
opublikowaną w M.P. z dnia 16 sierpnia 2001 roku. Naczelnym jej przesłaniem był 

6 Podmiotem polityki intraregionalnej są władze regionalne. Programują one i prowadzą daną politykę 
w regionach. Wzrost znaczenia polityki intraregionalnej związany jest z opinią, że każdy region powinien 
przede wszystkim troszczyć się o swoje sprawy, a później występować o niezbędne wsparcie organów rządo-
wych. Przyp. aut.

7 Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju została opracowana przez Rządo-
we Centrum Studiów Strategicznych w  2005 roku przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzego-
rza Gorzelaka; zgodnie z prawem ochrony środowiska dokument ten posiadał „Prognozę oddziaływania na 
środowisko”. Zaktualizowana Koncepcja... została zaakceptowana przez Radę Ministrów 6 września 2005 r. 
i skierowana do Sejmu RP; następnie dokument ten został wycofany z prac Sejmu zgodnie z decyzją RM z paź-
dziernika 2006 r. Przyp. aut.
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zrównoważony rozwój kraju przy założeniu priorytetu efektywności przed równością. 
W większym stopniu uwzględniała ona wpływ polityki Unii Europejskiej na strukturę 
przestrzenną naszego kraju oraz kładła nacisk na wzmacnianie funkcji metropolital-
nych. Zaproponowany w Zaktualizowanej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzen-
nego Kraju (2005) model równoważenia rozwoju nie różni się więc istotnie od tego, 
jaki jest w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2001). No-
wym elementem są obszary problemowe obejmujące swoim zasięgiem całą wschodnią 
i częściowo północną Polskę. W procesie równoważenia rozwoju powinny one ode-
grać ważną rolę. 

W obecnym systemie programowania strategicznego, niewykazującym integralne-
go podejścia w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego, przygotowywane do-
kumenty strategiczne najczęściej nie miały (lub były one bardzo słabe) odniesień do 
aspektów regionalnych i przestrzennych, zwłaszcza dokumenty przygotowywane dla 
danego sektora lub dziedziny. Jednocześnie krajowe dokumenty polityki przestrzen-
nej (koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju) nie spełniały swej roli w za-
kresie integracji aspektów społeczno-gospodarczych8.

Analiza dotychczasowej struktury przestrzennej pozwalała wyróżnić kilka pod-
stawowych jej elementów, które stanowiły swoistą osnowę wszelkich prac planistycz-
nych. Należały do niej przede wszystkim sieć osadnicza i  system głównych ciągów 
komunikacyjnych, stąd pojawiła się koncepcja rozwoju pasmowo-węzłowego. Jak za-
uważył J. Bański (2007, s. 71) w sieci osadniczej najważniejszą rolę odgrywają aglome-
racje ukształtowane (Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Katowice) 
i aglomeracje wzrastające (Bydgoszcz–Toruń, Szczecin, Białystok, Lublin), natomiast 
w  systemie ciągów komunikacyjnych istniejące i  planowane autostrady oraz magi-
strale kolejowe. Na bazie tej osnowy w  środkowej i  zachodniej części kraju tworzy 
się zwarty obszar podwyższonego potencjału rozwojowego. W jego obrębie występu-
ją trzy obszary przyspieszonego rozwoju (północny, środkowy i południowy), które 
można nazwać obszarami „wyzyskującymi” (korzystającymi) – rys. 13. Są one „ma-
gnesem” przyciągającym inwestycje, kapitał i ludzi, a ich potencjał gospodarczy i spo-
łeczny jest na tyle duży, że w globalnej gospodarce mogą podejmować konkurencję 
z  innymi obszarami Europy. W  przyszłości będą się one rozszerzać prawdopodob-
nie pasmowo – głównie w układzie wschód–zachód. Pozycję ekonomiczną obszarów 
wzrostu mają wzmocnić autostrady oraz rozbudowa krajowych i międzynarodowych 
połączeń lotniczych.

8 Więcej informacji w tej sprawie znajduje się w Założeniach systemu zarządzania rozwojem Polski, doku-
ment przyjęty na posiedzeniu RM w dn. 7.04.2009 r., Warszawa 2009, s. 12. Przyp. aut.
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Rys. 13. Schemat kształtującej się struktury przestrzennej w Polsce, według J. Bańskiego

Źródło: Bański, 2007, s. 61

Niestety obszar podwyższonego potencjału rozwojowego otaczały obsza-
ry „wyzyskiwane”, stanowiące w  większości ekonomiczne peryferie kraju. Ich po-
tencjał społeczny i  ekonomiczny był zasysany oraz użytkowany głównie przez 
obszary przyspieszonego rozwoju. Stąd w okresie po przyjęciu Polski do Unii Euro-
pejskiej występowały trzy duże obszary stagnacji gospodarczej: pomorsko-lubuski,  
warmińsko-mazursko-podlaski i lubelsko-rzeszowski.

Według J. Bańskiego (2007, s. 75) ważne z  punktu widzenia planowania prze-
strzennego i  strategii rozwoju regionalnego powinno być wspieranie obszarów sta-
gnacji i  umiejętne wzmacnianie ich rozwoju. Głównym elementem równoważenia 
rozwoju na tych obszarach powinny być regionalne ośrodki miejskie (Szczecin, Bia-
łystok, Lublin z  Rzeszowem), które są stymulatorami postępu i  innowacji. Oprócz 
funkcji administracyjnych, usługowych i  handlowych pełnią one funkcję silnych 
ośrodków akademickich. W  równoważeniu rozwoju równie ważną rolę powinny 
odegrać perspektywiczne pasma wzrostu wykształcające się wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych (Warszawa–Białystok–Suwałki, Warszawa–Lublin–Zamość, Białystok–Lublin– 
Rzeszów, Szczecin–Koszalin–Gdańsk, Szczecin–Legnica). W  kształtowanie tych 
pasm, jak twierdził J. Bański, należałoby angażować siły zewnętrzne (środki finanso-
we, programy operacyjne), głównie do rozwoju infrastruktury technicznej i inwestycji 
innowacyjnych. Dodatkowo atutem pasm może być uczestniczenie w wymianie mię-
dzynarodowej, ale należy w związku z tym ograniczać ewentualny efekt tunelu (tj. pa-
sma nie powinny mieć wyłącznie tranzytowego charakteru).

Legenda: 
A – szkielet struktury przestrzennej: 
1 – obszar podwyższonego potencjału rozwojowego 
2 – obszary przyspieszonego wzrostu, 
3 – obszary stagnacji 
4 – aglomeracje dojrzałe 
5 – aglomeracje wzrastające 
6 – najważniejsze ośrodki regionalne 
7 – istniejące lub planowane autostrady 
8 – inne ważne magistrale 
9 – kierunki powiązań gospodarczych
B – elementy stymulujące równoważenie: 
10 – ośrodki – stymulatory rozwoju 
11 – magistrale o znaczeniu priorytetowym 
12 – proponowane kierunki powiązań
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Podstawą dotychczasowych koncepcji rozwoju struktury przestrzennej kraju była 
teoria spolaryzowanego rozwoju. Zakładała stopniowe rozprzestrzenianie się inno-
wacji i innych czynników rozwojowych z obszarów wzrostu (dynamicznego rozwoju) 
na szeroko rozumiane peryferia (obszary stagnacji lub powolnego rozwoju), co miało 
prowadzić do konwergencji rozwoju regionalnego. Polska wydaje się być jednak w po-
czątkowym etapie długiej drogi, kiedy to efekty „wysysania” przeważają jeszcze nad 
efektami „rozprzestrzeniania”.

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe koncepcje w  swoich założeniach 
przyjmowały potrzebę łagodzenia dysproporcji rozwojowych regionów. Metody re-
alizacji tego celu były różne. Na przykład koncepcja okresu odbudowy kraju zakłada-
ła przesunięcie dużych inwestycji przemysłowych na obszary marginalne, co mogło 
zdynamizować ich rozwój. Z  kolei koncepcje bardziej współczesne proponowały 
równoważenie rozwoju na drodze konkurencji i  polaryzacji aktywności społeczno- 

-gospodarczej w  wybranych węzłach i  pasmach rozwojowych, które stopniowo po-
winny obejmować swym zasięgiem szersze obszary. Jednak pomimo zmian systemu 
administracyjnego, zmian struktury społeczno-gospodarczej i zupełnie nowego oto-
czenia geopolitycznego nie dopracowano się nowoczesnej wizji przyszłej Polski. Wy-
daje się, że kolejne koncepcje zbyt ostrożnie artykułowały potrzebę zmian.

W momencie wstąpienia w struktury Unii Europejskiej Polska stanęła przed nowy-
mi ważnymi wyzwaniami ogniskującymi się wokół pościgu ekonomicznego za Euro-
pą Zachodnią i włączania się w gospodarkę globalną. W tym kontekście trzy aspekty 
europejskiego wymiaru polskiej przestrzeni wydają się najważniejsze (Gorzelak, 2008, 
s. 21): sieci powiązań transportowych i komunikacyjnych, układy metropolitalne oraz 
uwarunkowania przyrodnicze. Nie można nie zauważyć też konieczności funkcjono-
wania w wymiarze subregionalnym w ramach Europy Środkowej czy Europy Środko-
wo-Wschodniej. Towarzyszą temu nowe procesy i zjawiska, które stopniowo zmieniają 
wewnętrzny obraz kraju. Są to procesy depopulacyjne, rozrost metropolii, poszukiwa-
nie nowych źródeł energii itp. W dalszym ciągu można się było spodziewać dalsze-
go napływu dużej fali obcokrajowców, szczególnie ze wschodu. Stąd już po roku 2005 
nadszedł czas, aby ponownie podjąć dyskusję nad rozwojem struktury przestrzennej 
Polski, podobnej do dyskusji z lat 1970.

W celu lepszej koordynacji działań państwa na rzecz rozwoju kraju została opra-
cowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju9. Ustawa ta określała zasady 
prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współ-
pracy między nimi. Przyjęto następujące strategie rozwoju: 1) długookresową stra-

9 Patrz: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 Nr 227 
poz.1658. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i reali-
zowanych w celu zapewnienia trwałego oraz zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodar-
czej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych. Przyp. aut.
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tegię rozwoju kraju jako dokument określający główne cele, wyzwania i  kierunki 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju uwzględniający zasady zrównoważonego  
rozwoju i obejmujący okres co najmniej 15 lat; 2) średniookresową strategię rozwoju 
kraju jako dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 
kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmu-
jący okres 4–10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, 
z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej; 3) inne strategie rozwoju –  
dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odno-
szące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obsza-
rów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych. Jednocześnie zaznacza się w art. 10a 
tej ustawy, że strategie rozwoju, które wymienione są wyżej w pkt 2) i 3), uwzględnia-
ją cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju określone w Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju (KPZK). W celu zapewnienia efektywnej koordynacji 
programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania 
i oceny instrumentów jej realizacji utworzono Komitet Koordynacyjny do spraw Poli-
tyki Rozwoju10 jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.

Podjęto prace nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 
na lata 2008–2033, co stwarzało szanse ponownego przewartościowania uwarunkowań 
geopolitycznych położenia geograficznego Polski w przestrzeni europejskiej. Realizując 
Tryb i harmonogramu prac nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju, przyjęty przez Radę Ministrów 9 października 2006 r., Minister Rozwoju Regional-
nego powołał zespół roboczy do opracowania tez i założeń do Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. W składzie Zespołu znaleźli się przedstawiciele dziewięciu re-
sortów (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa 
Transportu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji, Ministerstwa Środo-
wiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister-
stwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Założono, że KPZK będzie 
pełniła dwie podstawowe funkcje: 1) będzie określać w horyzoncie czasowym objętym 
Koncepcją (25 lat) wizję przestrzeni Polski w odniesieniu do przestrzeni UE i świata, 
opartą o analizę wyzwań, uwarunkowań i trendów rozwojowych. 2) będzie określać po-
litykę przestrzenną państwa rozumianą jako przedstawienie wyzwań i uwarunkowań, 
celów oraz zasad oddziaływania państwa na rozwój przestrzenny przy wykorzystaniu 
różnych instrumentów polityki rozwoju (prawnych, finansowych, instytucjonalnych). 

W kwietniu 2006 r. w wyniku likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicz-
nych kompetencje związane z  przygotowaniem i  monitorowaniem realizacji długo-
okresowego planowania społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego znalazły się 
w gestii Ministra Rozwoju Regionalnego. Rozwiązanie to pozwoliło na postulowane 
od dziesięcioleci przez środowiska naukowe instytucjonalne połączenie w strukturze 

10  Patrz art. 35a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2019 r. poz. 1295. Przyp. aut.
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rządu RP odpowiedzialności za planowanie i za realizację kompleksowo rozumianej 
polityki rozwoju, zarówno w horyzoncie średnio- jak i długookresowym11. 

W  wyniku kilkuletnich prac studyjnych powstał Ekspercki Projekt Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Pojawi-
ła się w  nim koncepcja tzw. centralnego sześciokąta (Korcelli i  in., 2008, s.  145). 
Idea Centralnego Sześciokąta odbiegała od wizji kształtowania struktury 
przestrzeni Polski, przedstawionych w  Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju (2001), jak również zaktualizowanej KPZK (2005), w  których 
uwypuklono rolę pasm rozwoju, postępującego z zachodu i związanego z podporząd-
kowanym wymogom tranzytu przez Polskę układem głównych sieci komunikacyjnych.  
W  koncepcji tej sieć największych miast Polski – Warszawy, Krakowa,  
konurbacji górnośląskiej, Wrocławia, Poznania, Łodzi i  Gdańska–Gdyni,  
(obejmująca także inne ważne ośrodki, w  tym Bydgoszcz i  Toruń), połą-
czonych efektywnymi, wielomodalnymi systemami infrastruktury, tworzy 
współzależny, otwarty układ – centralny sześciokąt (rys. 14.), który nawiązuje w zmo-
dyfikowanej formie, uwzględniającej współczesne uwarunkowania, do wcześniej-
szych koncepcji struktury przestrzennej Polski, opracowanych przez S. Leszczyckiego,  
K. Dziewońskiego i B. Malisza, odwzorowujących układ obszarów koncentracji osad-
nictwa oraz głównych węzłów gospodarki kraju. Jest to także koncepcja alternatyw-
na wobec scenariuszy rozwoju osadnictwa miejskiego w  Europie, przedstawionych 
w programie badawczym ESPON, wskazujących na prawdopodobne rozszerzanie się 
stref metropolizacji, związanej z koncentracją zaawansowanej gospodarki opartej na 
wiedzy, w kierunkach omijających od północy i południa terytorium Polski.

Rys. 14. Model „centralnego sześciokąta” i powiązań funkcjonalnych

Źródło: Korcelli i in. 2008, s. 145

Ukształtowanie się centralnego sześciokąta powinno przeciwdziałać i  zapo-
biegać dezintegracji krajowego systemu osadniczego, zwłaszcza rozbicia na dwa 

11 Patrz: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033. Tezy i Założenia, MRR, dokument  
przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 czerwca 2007 r., s. 9. Przyp. aut.
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podsystemy – zachodni i wschodni, w wyniku wciągania miast zachodniej Polski w or-
bitę bezpośredniego oddziaływania metropolii berlińskiej. W koncepcji tej przyjęto, że 
zachowując wewnętrzną integrację, centralny sześciokąt pozostanie systemem otwar-
tym, powiązanym zarówno z krajowymi ośrodkami miejskimi położonymi poza jego 
zasięgiem, jak i innymi europejskimi skupiskami ośrodków metropolitalnych – połu-
dniowej Skandynawii (Sztokholmu – Kopenhagi), północnych (Berlin – Hamburg) 
i płd.-wsch. Niemiec (Saksonii – Turyngii) i Czech (Lipsk – Drezno – Praga) oraz kra-
jów naddunajskich (Wiedeń – Bratysława – Budapeszt).

Założono, że pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje nam członkostwo 
w  Unii Europejskiej, powinno być ściśle związane w  pierwszym rzędzie ze współ-
czesnymi interesami naszego kraju. Niezbędne były więc strategiczne decyzje 
o  nierozpraszaniu funduszy strukturalnych i  alokacji ich w  tworzenie podstaw in-
frastrukturalnych do rozwoju obszarów słabo rozwiniętych oraz stworzenie szans 
uruchomienia procesów endogenicznych procesów rozwojowych. Głównym celem 
powinno być utworzenie sprawnie działającej całości, tj. stopień integracji – spójno-
ści wewnątrzkrajowej powinien być silniejszy niż z ośrodkami metropolitalnymi poza 
granicami Polski. Jednocześnie chodziło również o zapewnienie koordynacji działań 
prowadzonych przez międzyresortowe instytucje w zakresie inicjatyw ESPON (ang. 
European Spatial Planning Observation Network), VASAB (ang. Vision And Strategy  
Around Baltic Sea)12, URBACT (ang. Programme of Community Initiative URBAN),  
CEMAT (ang.European Conference of Ministers 15 responsible for Regional/Spatial 
Planning), OECD (ang. Organisation of Economic Cooperation and Development) 
oraz z  wiodącymi dokumentami polityki przestrzennej UE jak np. polityka mor-
ska. Jak zauważono, podstawowym zagrożeniem o charakterze geopolitycznym było 
niebezpieczeństwo „rozbioru ekonomicznego” przestrzeni kraju poprzez powstanie 
stref wpływu o  charakterze regionalnym, zdominowanych zagranicznymi ośrodka-
mi metropolitalnymi. Pierwszym wskazanym regionem podlegającym silnemu od-
działywaniu gospodarczemu i  społecznemu, którego istnienie zostało podkreślone 
w ekspertyzach (Lach, 2008, s. 621) do KPZK, są znaczne tereny Polski zachodniej, 
znajdujące się pod dominacją obszaru metropolitalnego Berlina. Pozycja geopoli-
tyczna obszaru metropolitalnego Szczecina zostanie wzmocniona dzięki powstałemu 
terminalowi przeładunkowemu i regazyfikacji (gazoport) w Świnoujściu oraz budo-
wanemu połączeniu gazowemu Baltic Pipe i połączeniu tunelem wysp Uznam i Wolin. 
Drugim regionem Polski podlegającym silnemu oddziaływaniu układów geopolitycz-
nych jest wschodni obszar Polski („ściana wschodnia”), szczególnie Warmia i Mazury 
oraz pozostałe części wzdłuż granicy wschodniej (z Białorusią i Ukrainą). 

12 Patrz rysunek 11. w KPZK 2030, s. 56. Przyp. aut.
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Opracowana i  przyjęta ostateczna wersja KPZK 203013 formułuje wizję prze-
strzennego zagospodarowania kraju w 2030 roku, pożądaną z punktu widzenia stra-
tegicznych celów rozwoju kraju. Zaproponowana w KPZK 2030 wizja zakłada istotną 
zmianę akcentów, odchodząc od koncepcji polskiego terytorium jako zwornika mię-
dzy Wschodem a Zachodem na rzecz silniejszego akcentowania znaczenia uwarun-
kowań przestrzennych dla wykorzystania endogenicznych potencjałów i czynników 
rozwoju. Przewidywano, że nastąpi dalsza koncentracja funkcji ośrodków krajowych 
i  europejskich zlokalizowanych w  podstawowej sieci ośrodków wzrostu oraz inten-
syfikacja powiązań funkcjonalnych między nimi – rys. 15. Przy założeniu stabilizacji 
zaludnienia Polski zakładano, że będzie następowała koncentracja ludności w ośrod-
kach rozwijających się i jednocześnie będzie następował odpływ ludności z pewnych 
obszarów obejmujących niektóre tereny wiejskie, jak i małe ośrodki miejskie. Jako cel 
polityki zagospodarowania przestrzennego kraju określono wykorzystanie potencjału 
całego polskiego terytorium dla osiągania celów rozwojowych, zgodnie z założeniem 
terytorialnego równoważenia rozwoju. Podkreślono, że wysiłek skoncentrowany bę-
dzie na łączeniu wspierania konkurencyjności z wspieraniem spójności. 

Rys. 15. Metropolie w Europie 2030

Źródło: KPZK 2030, s. 57

13 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 
13  grudnia 2011 roku, stanowi podstawę systemu aktów planistycznych kraju i  za jej pośrednictwem pań-
stwo kształtuje politykę przestrzenną. Ponadto KPZK jest najważniejszym dokumentem strategicznym w Pol-
sce dotyczącym zarządzania przestrzenią. Przedstawia wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 
roku oraz określa cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, a także wskazuje zasady, 
według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni. Przyp. aut.
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Osiąganie tego celu miało polegać na tworzeniu warunków do dalszego rozwoju 
sieci największych miast – motorów wzrostu i procesów rozwojowych w skali kraju, 
w  tym zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wprowadzeniu mechani-
zmów zapewniających spójność i udział w procesach rozwojowych całej przestrzeni 
Polski poprzez sprzyjanie procesom dyfuzji rozwojowej w skali kraju oraz w skali re-
gionalnej (wokół miast wojewódzkich i powiatowych). 

W koncepcji tej założono, że w skład podstawowych węzłów sieci powiązań funk-
cjonalnych miast w roku 2030 wejdą: stolica i największe polskie miasta Warszawa 
oraz: Aglomeracja Górnośląska (Katowice wraz z  miastami wchodzącymi w  skład 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego), Łódź, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk–So-
pot–Gdynia z głównym ośrodkiem miejskim w Gdańsku), Wrocław, Poznań, Szczecin, 
kształtujący się duopol Bydgoszcz–Toruń oraz Lublin, ponadto miasta wojewódzkie 
o znaczeniu krajowym, w których następuje systematyczna koncentracja funkcji me-
tropolitalnych o  znaczeniu międzynarodowym i  krajowym: Białystok i  Rzeszów14, 
Opole, Olsztyn.

Obszary metropolitalne największych miast będą obsługiwane przez porty lotni-
cze o znaczeniu międzynarodowym, co umożliwia rozwój i intensyfikację powiązań 
z miastami Europy i świata. Jednocześnie w przypadku budowy Centralnego Portu 
Lotniczego (CPL) miałby on przejąć funkcję portu węzłowego, zintegrowanego z no-
woczesnym systemem połączeń kolejowych (rys. 16.) i drogowych. Sieć podstawową 
mają uzupełniać lotniska w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Rzeszowie i Zielonej Gó-
rze oraz nowe cywilne porty lotnicze w Lublinie i Modlinie, a także w zależności od 
analizy ekonomicznej opłacalności projektów oraz przyszłej sytuacji rynkowej porty 
w Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Koszalinie, Opolu, Nowym Targu i Jeleniej Górze. 

Ogólnie przyjęto, że wizja przestrzennego zagospodarowania Polski 2030 będzie 
się opierać na pięciu pożądanych cechach polskiej przestrzeni: konkurencyjności i in-
nowacyjności, spójności wewnętrznej, bogactwie i  różnorodności biologicznej, bez-
pieczeństwie oraz ładzie przestrzennym.

Zaprezentowane w  KPZK 2030 podejście do kształtowania polskiej przestrzeni 
oznaczało odejście od wskazanej w  Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju idei rozwoju w pasmach i jednocześnie opartej na tezie zwornikowego 
położenia Polski w Europie na rzecz wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych kra-
jowych ośrodków wzrostu połączonych z europejską (głównie zachodnioeuropejską) 
siecią metropolii.

14 Rzeszów i Białystok to, obok Lublina, największe ośrodki Polski Wschodniej, szybko rozwijające się cen-
tra dyfuzji, mające wiele funkcji metropolitalnych o znaczeniu ponadkrajowym. Przewiduje się, że w najbliż-
szych latach liczba ludności tych miast będzie dynamicznie wzrastała. Są ważnymi węzłami transportowymi 
w kierunku wschodnim i północno-wschodnim. Przyp. aut.
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Rys. 16. Sieć transportu kolejowego 2030 na tle sieci lotnisk, w tym CPK

Źródło: KPZK 2030, s. 38

W  wyniku zmiany rządu w  2015 roku pojawiło się nowe spojrzenie na proble-
matykę polityki rozwoju, że przez ostatnie ponad 25 lat w  Polsce dominował mo-
del rozwoju, z  którego korzyści czerpały tylko niektóre grupy społeczeństwa. 
Rozwój był postrzegany przede wszystkim przez pryzmat wzrostu aglomeracji  
i  dużych miast. Pojawiło się coraz więcej głosów krytycznych dotyczących prze-
strzennych, gospodarczych i  społecznych skutków tych przemian. Najmocniejszy, 
dobrze udokumentowany i znany od stosunkowo dawna, jest zarzut rosnącej polary-
zacji społeczno-gospodarczej kraju powodujący brak równowagi regionalnej, efekty 
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wymywania i niedopasowanie strukturalne rynków, w tym pracy – z masową emigra-
cją zagraniczną na czele. Fundamentalnym wyzwaniem stało się zatem przebudowa-
nie modelu gospodarczego tak, żeby służył on całemu społeczeństwu. Zaproponowano 
nowy model rozwoju15, podkreślając przede wszystkim rozwój odpowiedzialny oraz 
społecznie i terytorialnie zrównoważony. Przyjęto do realizacji uchwalony przez Radę 
Ministrów „System zarządzania rozwojem Polski”16, który zakłada zintegrowane po-
dejście17 do tej problematyki.

Podstawową rolę programująco-identyfikującą wyzwania, określającą cele roz-
woju oraz wskazującą kierunki działań i  instrumenty realizacyjne, ma odgrywać 
ograniczona liczba wzajemnie powiązanych dokumentów (rys. 17.). Na poziomach 
regionalnych i lokalnych opracowywane będą m.in.: Zintegrowana Strategia Rozwoju 
Województwa – ZSRW oraz Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego (studium roz-
woju gminy) – ZSRL. 

Przyjęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspekty-
wą do 2030) – SOR konieczność przebudowania modelu gospodarczego wynika z za-
uważenia, że w dotychczasowej polityce państwa w mniejszym zakresie skupiano się 
na działaniach wyprzedzających – ukierunkowujących rozwój w różnych sferach ży-
cia społeczno-gospodarczego tak, by odpowiednio wcześniej zapobiegać negatywnym 
zjawiskom i wskazywać najbardziej pożądane kierunki oraz sposoby rozwoju wyko-
rzystujące maksymalnie polskie potencjały rozwojowe.

Mimo częściowo trafnej identyfikacji problemów rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, wskazanych w  KPZK 2030 oraz w  raporcie Polska 2030 – Wyzwa-
nia rozwojowe, stanowiącym podstawę diagnostyczną dla szeregu dokumentów stra-
tegicznych, a  przede wszystkim Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz realizujących ją 
dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, w codziennej praktyce rządzenia domi-
nowały działania ad hoc.

15 Przedmiotowy model został zawarty na s. 34 w SOR. Przyp aut.
16 Mowa tutaj o uchwale nr 162/2018 z dnia 29.10.2018 r. Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Systemu za-

rządzania rozwojem Polski. Przyp. aut.
17 W odniesieniu do procesów zarządzania rozwojem zastosowanie zintegrowanego podejścia należy ro-

zumieć jako takie zarządzanie procesami rozwojowymi w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzen-
nym, uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju, które zmierza do osiągania celów rozwojowych 
danego terytorium, wynikających z jego endogenicznych potencjałów oraz zapewnia partycypację, współpra-
cę i skoordynowane wykorzystywanie instrumentów będących w dyspozycji różnych instytucji działających 
w strukturach administracji publicznej, jej agend i interesariuszy. Podejście zintegrowane oznacza więc kon-
centrację i integrację działań dla realizacji celów strategicznych wyznaczonych dla poszczególnych terytoriów 
(kraju, regionów, gmin oraz samoistnie kształtujących się obszarów funkcjonalnych), które są podejmowa-
ne przez poszczególne podmioty: rząd, samorządy, podmioty gospodarcze i partnerów społeczno-gospodar-
czych. Przyp. aut.
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Rys. 17. System zintegrowanych dokumentów zarządzania polityką rozwoju – poziom krajowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemu zarządzania rozwojem Polski, 2018

Natomiast nową koncepcję rozwoju opiera się na założeniu, że potrzeby obecne-
go pokolenia będą mogły być realizowane bez umniejszania szans przyszłych poko-
leń. Istotne będzie odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością 
gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój od-
nosi się zarówno do kwestii gospodarczych, społecznych, środowiskowych, terytorial-
nych, jak i instytucjonalnych, co uwidocznione jest w następujących jego tezach:

• rozwój z myślą o przyszłych pokoleniach;
• trwały wzrost gospodarczy oparty na innowacyjnych firmach;
• podstawą gospodarki silne podmioty gospodarcze;
• pomnażanie polskiego kapitału kluczem do sukcesu;
• najlepsza inwestycja to inwestycja w ludzi;
• rozwój odpowiedzialny to rozwój włączający, a nie wykluczający;
• odpowiedzialny rozwój to rozwój zrównoważony terytorialnie;
• solidne finanse publiczne fundamentem rozwoju.
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Proponowana w SOR wizja rozwojowa wymaga, aby bardziej inkluzyjnemu cha-
rakterowi rozwoju społeczno-gospodarczego towarzyszyła również zmiana para-
dygmatu procesów rozwojowych na rzecz większej równomierności w  wymiarze 
terytorialnym. Zakłada się wzrost spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i  terytorialnym. Z  tego względu strategia średniookresowa propo-
nuje model oparty na rozwoju zrównoważonym18. Jednocześnie w SOR nastąpiło po-
łączenie w jednym dokumencie posiadającym odpowiednie narzędzia wdrożeniowe, 
perspektywy długo- i średniookresowej. Dłuższy horyzont czasowy Strategii wynika 
z dotychczasowych doświadczeń związanych z brakiem odpowiednich instrumentów 
zapewniających zarówno skuteczną realizację, jak i  monitorowanie wdrażania dłu-
gookresowej strategii rozwoju kraju. Oznacza to rezygnację z długookresowej strate-
gii rozwoju kraju (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 
Nowoczesności), co znajdzie odzwierciedlenie w nowym układzie dokumentów stra-
tegicznych. W świetle przebudowy całego systemu zarządzania rozwojem przewidy-
wane jest również określenie właściwego podejścia do planowania przestrzennego 
i uwzględnienie wymiaru przestrzennego w strategiach sektorowych.

Przedstawiana strategia ukierunkowana na inkluzywny rozwój społeczno- 
-gospodarczy zakłada, że główną siłą napędową rozwoju i priorytetem publicznym jest 
spójność społeczna. Strategia podporządkowuje działania w sferze gospodarczej osią-
ganiu celów związanych z poziomem i jakością życia obywateli Polski. Kładzie nacisk, 
aby beneficjentem rozwoju gospodarczego, w większym niż dotychczas stopniu, byli 
zwykli obywatele oraz obszary do tej pory pomijane w polityce rozwoju. Przyjęcie ta-
kiego wzorca będzie sprzyjać uwolnieniu kapitału ludzkiego, wzmocnieniu kapitału 
społecznego i tym samym optymalnemu wykorzystywaniu potencjału rozwojowego 
całego kraju. W strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi 
ona też podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących 
dokumentów strategicznych (strategii, polityk, programów). Aktualnie trwają prace 
nad przygotowaniem nowych, zintegrowanych strategii rozwoju, które posłużą do re-
alizacji założonych celów i uszczegółowienia zapisów SOR.

W tym względzie SOR wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony roz-
wój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i  teryto-
rialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest pakiet dla średnich 
miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, 
w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet 
dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 
15  tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódz-
kich – w tej chwili jest to 255 miejscowości (Śleszyński, Bański, Degórski i Komornicki, 

18 Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na teryto-
rialną różnorodność i jej atuty, a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości 
życia (SOR 2011, s. 147).
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2016, s. 10) w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, 
które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym 
stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Kolejnym dokumentem strategicznej rangi w kontekście rozwoju jest Krajowa Stra-
tegia Rozwoju Regionalnego (KSRR) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
2019). Stanowi ona podstawowy dokument polityki regionalnej państwa w perspekty-
wie do 2030 r. Podobnie jak w poprzednio prezentowanym dokumencie KSRR 2030 r. 
kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji 
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich 
i wiejskich. Dokument ten określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej 
zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne na podstawie siedmiu 
wyzwań, którymi są:

• adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń dla środowiska;
• przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych; 
• rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego; 
• wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek; 
• rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną 

i warunki życia w regionach; 
• zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań 

rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 
sektorami; 

• przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i  przestrzennej koncentracji 
problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 
zdegradowanych.

Dokument ten powinien odegrać w nadchodzących latach ważną rolę w procesie 
programowania środków publicznych, w tym funduszy UE. KSRR 2030 przedstawia 
cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien 
podjąć rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty 
uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030.

Jak wspomniano wyżej, w 2017 roku przyjęto nową strategię rozwoju kraju – Stra-
tegię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Określone w niej kierunki rozwoju 
Polski, a także dynamiczny rozwój gospodarczy ukierunkowany na coraz szersze wy-
korzystanie nowoczesnych technologii, spowodowały konieczność redefinicji polityki 
transportowej państwa. Została opracowana nowa Strategia Zrównoważonego Rozwo-
ju Transportu do 2030 roku (SZRT2030) jako jedna z 9 strategii zintegrowanych służą-
cych realizacji celów określonych w SOR, uwzględniająca trendy i zmiany zachodzące 
w sektorze TSL (T-transport, S-spedycja, L-logistyka) oraz stojące wyzwania o charak-
terze cywilizacyjnym. SRT2030 wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu 
w Polsce do 2030 roku i stanowi kluczowy dokument związany ze zbliżającą się per-
spektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021–2027.



219wSpÓłCZeSne wIZJe, KonCepCJe I StRAteGIe RoZwoJU pRZeStRZenneGo poLSKI

W  stosunku do poprzednich dokumentów strategicznych w  tym opracowaniu19 
nastąpiło uszczegółowienie koncepcji rozwoju wszystkich gałęzi transportu, nastąpi-
ły kolejne modyfikacje i nowe wskazania dotyczące przebiegu linii kolejowych, dróg 
i rozwoju poszczególnych sieci transportowych w naszym kraju (rys. 18).

W kontekście tworzenia wizji, koncepcji i strategii rozwoju przestrzennego oraz ich 
realizacji w najbliższych latach musi być uwzględniany problem depopulacji polskich 
miast, którego jedną z przyczyn jest suburbanizacja (Janas, Jarczewski, Ryś i Sykała, 
2019, s. 22) polegająca na dynamicznych procesach zachodzących w ich otoczeniu.

Suburbanizacja stanowi jedno z  kluczowych wyzwań dla zrównoważonego roz-
woju polskich miast i  ich obszarów funkcjonalnych. Problem suburbanizacji i zwią-
zanych z  nim wyzwań coraz mocniej akcentowany jest w  krajowych dokumentach 
strategicznych – np. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Polityce 
Miejskiej 2023 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

W polskich warunkach proces suburbanizacji jest zjawiskiem relatywnie nowym – 
pojawił się wraz z transformacją systemową, a jego szczególne nasilenie obserwuje się 
zwłaszcza od przełomu XX i XXI wieku. Od tego momentu możemy mówić wręcz 
o nowym modelu rozwoju polskich miast – przejściu od fazy urbanizacji do fazy su-
burbanizacji (dekoncentracji ludności w obszarach funkcjonalnych miast).

19 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu 2030 – dokument rekomendowany przez Komi-
tet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju (KK PR) zastępujący dotychczas obowiązującą Strategię Roz-
woju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2019 r.  
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2 
[dostęp: 23.03.2020 r.].
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Rys. 18. Sieć kolejowa, lotniska, porty i drogi wodne w 2030 r.

Źródło: SZRT, 2019, s. 70
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Procesy suburbanizacji w  Polsce (rys. 19.) zachodzą w  sposób żywiołowy, cha-
otyczny i niekontrolowany (Ministerstwo Infrastruktury, 2019, s. 22). 

Rys. 19. Strefy suburbanizacji demograficznej miast dużych i średnich w Polsce

Źródło: Mucha, 2019, s. 23

Suburbanizacja zachodzi w warunkach słabości systemu planowania przestrzenne-
go. W niektórych strefach suburbanizacji mamy do czynienia ze skrajnie niskim po-
kryciem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – w takich 
warunkach następuje dynamiczny rozwój osadnictwa oraz zabudowy mieszkaniowej. 
Spośród miast wojewódzkich (w których otoczeniu suburbanizacja zachodzi bardzo 
dynamicznie) najmniejsze pokrycie planistyczne (mniej niż 10%) cechuje strefy subur-
banizacji: Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Białegostoku, Torunia, Rzeszowa 
i Bydgoszczy. Pomimo że procesu suburbanizacji na da się całkowicie zatrzymać, moż-
liwe jest ograniczenie jej skali przez zwiększenie jej sterowalności i kontroli.

Kluczowy problem, jaki staje współcześnie przed krajową polityką miejską, wiąże 
się z dylematem – czy wspierać miasta, które najlepiej rokują sukces, mając świado-
mość, że ich wygrana na globalnym rynku ma kluczowe znaczenie dla pozycji go-
spodarczej (a więc i politycznej) całego kraju? – godząc się przy tym, że ich rozwój 
może przyczynić się do wzrostu nierówności przestrzennych. Czy jednak zorientować 
działania na tych pozostających z tyłu lub już doświadczających poważnego kryzysu 
rozwojowego? – zdając sobie sprawę, że możliwości odwrócenia megatrendów rozwo-
jowych czy przełamania zależności rozwoju miasta od ścieżki przy pomocy interwen-
cji publicznych są praktycznie minimalne.

Kolejna istotna kwestia to problematyka deglomeracji. Deglomeracja jest jed-
nym z elementów, które mogą pomóc małym i średnim miastom w dalszym rozwoju. 
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Wytworzył się podział na duże ośrodki metropolitarne oraz małe i średnie miasta, któ-
re mówiąc w skrócie, są w defensywie. Deglomeracja podnosi prestiż miast, w natu-
ralny sposób tworzy dodatkowe miejsca pracy, co w konsekwencji może zatrzymać 
emigrację młodych mieszkańców małych i  średnich miast. Deglomeracja rozwinie 
potencjał gospodarczy małych i średnich miast, w naturalny sposób umożliwi rozwój 
nowych podmiotów gospodarczych.

Czym więc w  ogóle jest deglomeracja? To „proces mający na celu zahamowa-
nie wzrostu zagęszczenia ludności” – tak wygląda często krótka definicja. Dodatko-
wo można wyróżnić dwa typy deglomeracji: bierną i czynną. Pierwsza z nich polega 
na niedopuszczaniu do powstawania nowych miejsc pracy na terenie danej aglome-
racji. Natomiast czynna deglomeracja polega na przenoszeniu zakładów pracy czy 
instytucji poza granice aglomeracji. Dobrym tego przykładem było otwarcie no-
wej siedziby Narodowego Centrum Nauki w  Krakowie (jedynej centralnej instytu-
cji z siedzibą w stolicy Małopolski). Kolejnym z nich jest Polska Agencja Kosmiczna, 
powstała w 2014 roku z główną siedzibą w Gdańsku i oddziałami terenowymi w War-
szawie i Rzeszowie. Jeszcze jednym przykładem deglomeracji w Polsce, choć jeszcze 
niezrealizowanym, jest Główny Urząd Miar. Obecnie mieści się w Warszawie, jednak 
w 2017 roku ogłoszono, że zostanie przeniesiony do Kielc. Realizacja budowy ma się 
rozpocząć najpóźniej w czerwcu 2019 roku. Są to jednak nieliczne przykłady instytu-
cji państwowych, których siedziby umieszczono poza Warszawą. 

Za przenoszeniem ważnych instytucji z Warszawy do innych miast powinien iść 
kolejny krok, czyli rozmieszczenie instytucji wojewódzkich w średnich miastach da-
nego regionu.

Za przykład państwa, w  którym proces deglomeracji jest podawany za wzorco-
wy, podaje się często Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów wiele ważnych insty-
tucji jest rozmieszonych poza Berlinem. Tak jest choćby z Federalnym Trybunałem 
Konstytucyjnym, który mieści się w Karlsruhe, które od Berlina oddalone jest o po-
nad 600 km. W przypadku Niemiec deglomeracja jest posunięta do tego stopnia, że 
nawet część ministerstw nie ma swoich siedzib w Berlinie. Wiele z nich mieści się bo-
wiem w dawnej stolicy, czyli w Bonn. Innymi ważnymi jednostkami rozmieszczonymi 
poza Berlinem są m.in. Naczelny Sąd Administracyjny (Lipsk), Federalny Sąd Pra-
cy (Erfurt), kontrwywiad (Kolonia) czy Federalny Urząd Pracy (Norymberga). Na-
wet siedziby państwowych mediów nie są zlokalizowane w stolicy. ARD siedzibę ma 
w Monachium, a ZDF w Moguncji.

Kierunkiem rozwoju miast są tzw. inteligentne miasta (ang. Smart City) – miasta, 
które wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, w tym szczególnie technologie 
informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infra-
struktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świado-
mości mieszkańców.
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Podsumowanie i wnioski

W ciągu ostatnich 60 lat w Polsce dopracowano się szeregu interesujących koncep-
cji rozwoju przestrzennego. Można wyróżnić trzy główne okresy, w których powstało 
ich najwięcej – powojenny, lat 70. i współczesny. Były to okresy opracowywania pla-
nów przestrzennego zagospodarowania i podziału terytorialnego kraju.

Lata 1970. obfitowały w różnorodne koncepcje rozwoju przestrzennego kraju. Dys-
kusje nad koncepcjami stanowiły podbudowę Planu przestrzennego zagospodaro-
wania kraju do 1990 r. System umiarkowanej koncentracji policentrycznej i zadanie 
przesunięcia części potencjału przemysłowego z  południa na tereny słabo rozwi-
nięte (północ i  wschód kraju) świadczą o  podjęciu próby równoważenia struktury 
przestrzennej. Plan, zakładając bardzo dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, był 
nadmiernie optymistyczny i wpisywał się w ówczesną propagandę sukcesu. Później-
szy kryzys gospodarczy uniemożliwił realizację większości proponowanych zadań.

Podstawą dotychczasowych koncepcji rozwoju struktury przestrzennej kraju jest 
teoria spolaryzowanego rozwoju. Zakłada ona stopniowe rozprzestrzenianie się inno-
wacji i innych czynników rozwojowych z obszarów wzrostu (dynamicznego rozwoju) 
na szeroko rozumiane peryferia (obszary stagnacji lub powolnego rozwoju), co ma 
prowadzić do konwergencji rozwoju regionalnego. Polska wydaje się być jednak na 
początkowym etapie długiej drogi, kiedy to efekty „wysysania” przeważają jeszcze nad 
efektami „rozprzestrzeniania”. 

W  tym kontekście w  pewnym zakresie usiłuje się aktywnie wpływać, preferując 
deglomerację20 jako jeden z  elementów, które pomogą małym i  średnim miastom 
w  dalszym rozwoju. Wytworzył się obecnie podział na duże ośrodki metropolitar-
ne oraz małe i średnie miasta, które, mówiąc w skrócie, są w defensywie. Deglome-
racja podnosi prestiż miast, w naturalny sposób tworzy dodatkowe miejsca pracy, co 
w konsekwencji może zatrzymać emigrację młodych mieszkańców małych i średnich 
miast. Przy tym należy jednak zauważyć, że nasze ośrodki metropolitalne nie roz-
wijają się nadmiernie i nawet Warszawa już dziś jest szóstą najwolniej rosnącą stoli-
cą w UE, bo młodzi Polacy wyjeżdżają za granicę, a nie do Warszawy. Wyjeżdżają, bo 
nie mają, i jeszcze długo nie będą mieć, takich możliwości zawodowych, kulturalnych 
i edukacyjnych, które stwarzają im nawet największe polskie metropolie. Należy pod-
kreślić, że niezaprzeczalnym atutem naszego państwa na tle niemal wszystkich po-
zostałych państw UE jest policentryczne zagospodarowanie przestrzenne. W Polsce 
stolica nie jest nadmiernie dominującym ośrodkiem ekonomiczno-społecznym (sto-
sunek liczby mieszkańców stolicy do ogólnej liczby mieszkańców w Polsce jest jednym  
z najniższych w Europie), równocześnie Polska ma poza stolicą kilka innych dużych 
obszarów metropolitalnych o  porównywalnym znaczeniu i  porównywalnych szan-

20 Deglomeracja to najkrócej proces mający na celu zahamowanie wzrostu zagęszczenia ludności. Przyp. aut.
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sach rozwojowych (Trójmiasto, Katowice z innymi miastami śląskimi, Kraków, Wro-
cław, Poznań, Łódź). 

Problem deglomeracji należy też postrzegać w  kontekście obronności, gdyż ob-
serwuje się zbytnią koncentrację struktur militarnych w niektórych naszych metro-
poliach z Warszawą na czele. Poważnych zmian wymaga również dyslokacja naszych 
jednostek wojskowych i infrastruktury towarzyszącej, aczkolwiek należy odnotować 
w tym względzie pewne pozytywne trendy.

Podejmowane od 1990 r., nieudolne próby „reformy systemu planowania prze-
strzennego” widać było szczególnie w zakresie planowania krajowego, tu następowało 
stałe osłabianie i negowanie potrzeby posiadania dokumentu planistycznego na po-
ziomie krajowym. Rozbudowa ustaw specjalnych: o autostradach, o drogach, o zale-
sianiu, o realizacji obiektów związanych z EURO 2012 i ad hoc rodzące się pomysły 
wznoszenia kolejnych obiektów infrastrukturalnych, skutkiem tego tworzenie w tym 
zakresie tzw. szybkich ścieżek nie służyły dobrze rozwojowi kraju. Ponadto trakto-
wanie planowania przestrzennego jako zbędnego biurokratycznego balastu, przy tym 
narzucanego niezbyt rygorystycznym prawem, stanowiło asumpt do „wymigania się” 
przez każdą władzę publiczną. 

W dalszym ciągu mankamentem w naszym kraju jest niepełne wdrożenie komplek-
sowego systemu zarządzania rozwojem. Dobrym krokiem w kierunku poprawy takiej 
sytuacji jest przyjęcie dokumentu System zarządzania rozwojem Polski. W odniesieniu 
do procesów zarządzania rozwojem zaproponowano obecnie zintegrowane podejście 
do rozwiązywania tej problematyki. Systematyka dokumentów zaproponowanych za-
równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym tworzy pewną spój-
ność, problem jednak, jak to często bywa, tkwi w szczegółach, stąd z uwagi na jednak 
ciągłość problematyki rozwoju kraju istnieje wiele niespójności, a nawet sprzeczności 
w odniesieniu do istniejących dokumentów i przyjętych rozwiązań, stąd w dalszym 
ciągu praktyka wymaga podejmowania działań nadzwyczajnych i  doraźnych. Dzia-
łania i aktywność państwa na tym polu jest częstokroć upolityczniana i podejmowa-
na ad hoc, co służy raczej realizacji bieżących potrzeb aniżeli długookresowym celom.

Konieczność zintegrowanego planowania rozwoju, wyrażającego potrzeby roz-
woju gospodarczego, społecznego i  przestrzennego, nie może nie uwzględniać czy 
bagatelizować środowiska przyrodniczego (zagrożeń naturalnych) oraz szerzej bez-
pieczeństwa, w tym również kwestii obronności państwa, zarówno na poziomie strate-
gicznym (krajowym), jak i regionalnym oraz lokalnym. Ochrona przed zagrożeniami 
wywołanymi przez czynniki naturalne nie była w wystarczającym stopniu uwzględ-
niana w polityce przestrzennej kraju ostatnich pięćdziesięciu lat (KPZK 2030). Zwery-
fikowały to sytuacje związane z potęgowanymi zjawiskami hydrometeorologicznymi, 
jak również epidemiologicznymi, w tym trwająca obecnie pandemia koronawirusa.

„Uwzględnianie aspektów obronności państwa w  dokumentach planistycz-
nych z  zakresu zagospodarowania przestrzennego na wszystkich szczeblach 
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planowania w  strukturach państwa pozwoli na uodpornienie polskiej przestrze-
ni na zagrożenia zewnętrzne, a więc pozwoli m.in. na niezakłócone funkcjonowanie 
obiektów i  kompleksów wojskowych oraz sprawną realizację inwestycji obronnych” 
(KPZK 2030). O kwestiach ochrony ludności i konieczności zachowania życiowych 
funkcji obszarów zurbanizowanych miast i  aglomeracji w  sytuacjach zagrożenia  
i wojny „zapomniano” już niemal zupełnie. Należy ustalić i przyjąć też stosowny prio-
rytet rozwiązywania kwestii spornych na obszarach funkcjonalnych, co może wyni-
kać zarówno z  różnych ograniczeń przestrzennych, jak i konieczności zapewnienia 
strategicznych zadań, np. w odniesieniu do obronności, w miarę sprawnego rozwinię-
cia operacyjnego sił zbrojnych, nie rozwijając szerzej kwestii ogólnie utrzymania sta-
łej gotowości bojowej. 

Ważną rolę w  funkcjonowaniu rozwiniętego cywilizacyjnie państwa odgrywa in-
frastruktura krytyczna. Im wyższy jest poziom rozwoju państwa, w  tym większym 
stopniu jest ono uzależnione od sprawności funkcjonowania infrastruktury krytycz-
nej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ak-
tualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa w decydującym stopniu pozwoli 
wskazać istotność problematyki dotyczącej infrastruktury krytycznej, szczególnie 
w zakresie obiektów ochrony zdrowia, ratownictwa, zaopatrzenia w żywność i wodę, 
łączności oraz sieci teleinformatycznych. Zaniedbana problematyka obrony cywilnej 
(OC) pozwoli na jej właściwe zorganizowanie w  kontekście ochrony ludności rów-
nież przed zagrożeniami epidemicznymi i innymi związanymi ze wspomnianą proble-
matyką dotyczącą zmian klimatycznych oraz zjawisk z tym związanych. Poważnych 
zmian wymagają przepisy prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

Obiekty wskazane jako szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i  obronności pań-
stwa wytypowane w ramach ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP stanowią 
oddzielny zasób infrastruktury, który również wpisuje się w bezpieczeństwo państwa 
ukierunkowane na sferę obronności. W kraju od lat narastają następujące problemy 
związane z funkcjonowaniem obiektów wojskowych i z realizacją zadań obronnych:

• skomplikowana, czasochłonna procedura lokalizacji planowanych inwestycji 
związanych z Programem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w  Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zależna też od działań organów 
samorządowych, np. od przystąpienia do opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego;

• zacieśnianie się pętli urbanistycznej wokół kompleksów wojskowych, 
niejednokrotnie powodujące ograniczenie możliwości ich funkcjonowania 
(powstawanie konfliktów przestrzennych w otoczeniu terenów zamkniętych);

• obejmowanie formami ochrony przyrody terenów istotnych dla obronności 
państwa i  funkcjonowania wojska, zwłaszcza poligonów, bez zapewnienia 
warunków umożliwiających dotychczasowe ich użytkowanie;
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• niedoskonałości systemu prawnego utrudniające sprawne i  skuteczne 
wprowadzanie wymagań obronnych do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;

• zaniechanie w  poprzednich latach planowania i  realizacji inwestycji 
w pozamilitarne elementy systemu obronnego służące ochronie ludności (w tym 
przed skutkami broni masowego rażenia); brak rozwiązań prawnych w  tym 
zakresie skutkuje powstawaniem osiedli, miast i aglomeracji bez wystarczającej 
infrastruktury ochronnej dla ludności (KPZK 2030).

Problematyka obronności wymaga zapewnienia rezerw terenowych, których użyt-
kowanie jest związane z szeregiem ograniczeń w wykorzystywaniu ich dla celów go-
spodarczych (głównie rolniczych i  leśnych), przyrodniczych i  osadniczych. W  tym 
kontekście istotną częścią tej problematyki jest kwestia stref ochronnych.

Dla obronności kraju niezmiernie ważnym zagadnieniem jest dostępność komuni-
kacyjna (mobilność) umożliwiająca szybkie dotarcie do miejsc zagrożonych sytuacją 
kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem stref przygranicznych i  strefy nadmor-
skiej. Ważkim zagadnieniem obronnym jest również zapewnienie łączności i cyber-
bezpieczeństwa dzięki niezależnie działającym systemom, zarówno wojskowym, jak 
i  służącym celom komercyjnym, które mogą być wykorzystane także w  sytuacjach 
kryzysowych. 

Poważnym problemem jest również brak możliwości realizacji infrastruktury 
transportowej na miarę przyszłych potrzeb i tym samym stymulowanie rozwoju no-
wych przestrzeni dotychczas niedoinwestowanych, stąd z reguły natychmiast po za-
kończeniu inwestycji drogowych kończy się ich przepustowość i  powtórnie trzeba 
przystępować do modernizacji autostrad i dróg ekspresowych21.

Siły Zbrojne RP dokładają wielu starań, przedstawiając problematykę obronności 
w kontekście rozwoju, w tym rozwoju przestrzennego w naszym kraju. Tworzone są 
stosowne dokumenty koncepcyjne i strategiczne oraz decyzje uwzględniania tej pro-
blematyki w działalności militarnej. 

Ponadto poprawy wymagają statystyka i monitoring rozwoju pod względem szcze-
gółowości i wiarygodności danych przestrzennych identyfikujących niekorzystne pro-
cesy i zjawiska rozwoju. W tym względzie krajowy system informacji przestrzennej 
jest nieodzownym elementem zarządzania przestrzenią i  planowania jej zagospo-
darowania, a  także źródłem informacji o  stanie zagospodarowania przestrzennego, 
również infrastrukturze obronnej w szerokim jej rozumieniu, czyli ogólnie ważnych 
obiektach naturalnych i antropogenicznych na terytorium kraju. Należałoby zadbać 

21 Ministerstwo w 2019 roku oceniło, że aktualnie ruch na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią 
zbliża się do wartości granicznych dla obecnego przekroju, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy 
stopniowy jego wzrost. Spowoduje to, że w perspektywie kilku najbliższych lat może dojść do wyczerpania 
przepustowości tej trasy. To połączenie będzie miało także bardzo istotne znaczenie w kontekście planów re-
alizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego w 2019 roku podjęto decyzję o rozbudowie tego odcin-
ka A2 do trzech pasów ruchu w każdą stronę. Przyp. aut.
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w dokumentach strategicznych o większą rolę szczegółowych diagnoz i prognoz opra-
cowywanych w oparciu o wspólną bazę danych i porównywalną metodologię. 

Autor zdaje sobie sprawę z  tego, że nie można było wyczerpać w pełnym zakre-
sie podjętej w tytule artykułu problematyki. Z konieczności więc przedstawione kwe-
stie są często zaledwie zarysowane. Należy jednak wziąć pod uwagę, że problematyka 
jest stosunkowo szeroko przedstawiana w  wielu opracowaniach (wizjach, koncep-
cjach, strategiach), które były również w części przytoczone, stąd istnieje możliwość 
uzupełnienia wiedzy. Ponadto problematyka rozwoju, w  tym rozwoju przestrzenne-
go, jest aktualnie rozwiązywana w aspektach nowo tworzonego prawa i dokumentów 
formalno-prawnych, a  także dotyczy bieżącej praktyki zagospodarowania przestrze-
ni kraju. Przykładem aktualne tematy inwestycyjne22: Centralny Port Komunikacyjny, 
elektrownie atomowe, przekop Mierzei Wiślanej, gazociąg bałtycki (Baltic Pipe), po-
łączenie tunelem wyspy Wolin i Uznam, duża obwodnica Warszawy, Via Baltica i Via 
Carpatia, programy: autostradowy i dróg ekspresowych, linii kolejowych, dróg śródlą-
dowych – Kanał Śląski połączenie systemów Odry i Wisły itd. 

Pomimo obszerności problematyki zdaniem autora udało się osiągnąć założony 
główny cel niniejszego opracowania, którym było dokonanie przeglądu wizji, koncep-
cji i strategii rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego powstałych w okresie od 
zmiany ustrojowej do czasów współczesnych, a także przedstawić wnioski stąd wyni-
kające, szczególnie w kontekście poprawy rozwoju przestrzennego kraju.
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Abstrakt

Cel: przedstawienie podstawowych cech współczesnych zmian klimatu i ich skutków dla środowi-
ska, gospodarki i człowieka.

Projekt/metodologia/podejście: artykuł przeglądowy.

Wyniki: współcześnie obserwuje się znaczące zmiany klimatu: ocieplenie, zmiany opadów atmos-
ferycznych, częstości występowania oraz intensywności ekstremów klimatycznych i wiele innych. 
Projekcje na przyszłość przewidują nasilenie się tych zmian. Choć ilościowo są mocno niepewne, 
to jakościowo dają spójny obraz. Zmiany te stwarzają szereg zagrożeń klimatycznych dla człowie-
ka, środowiska przyrodniczego i gospodarki. Pojawiają się też pewne nowe możliwości. Najbardziej 
narażone na niekorzystne warunki klimatyczne są rolnictwo, sadownictwo i leśnictwo, a także sek-
tor energetyki. Korzystne dla rolnictwa skutki wydłużenia sezonu wegetacyjnego mogą być zni-
welowane przez niedobory wody, późno występujące przymrozki, fale upałów, rozwój patogenów. 
W energetyce korzystnemu zmniejszeniu zimowego maksimum zapotrzebowania na energię, to-
warzyszą letni wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną dla urządzeń klimatyza-
cyjnych i niedobory wody do chłodzenia bloków energetycznych.

Badania i praktyczne ograniczenia/implikacje: współczesne zmiany klimatu niosą ze sobą sporo 
zagrożeń, ale też trochę szans. Niezbędna jest adaptacja wielu sektorów gospodarki: rolnictwa, sa-
downictwa, leśnictwa, energetyki, transportu, ale też wielu innych, do zmieniajacych się warunków 
klimatycznych, tak aby optymalnie wykorzystać szanse i złagodzić straty.

Oryginalność/wartość: zestawienie podstawowych problemów pojawiających się w wyniku współ-
czesnych zmian klimatu.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, rolnictwo, sadownictwo, leśnictwo, zdrowie, energetyka 
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1. Współczesne zmiany klimatu

Według doniesień WMO (2020) średnia globalna temperatura w 2019 r. przekro-
czyła o 1,1 ± 0,1 °C średnią z okresu przedprzemysłowego. Rok 2019 był drugim w ko-
lejności najcieplejszym rokiem od początku instrumentalnych obserwacji temperatury, 
5 ostatnich lat zajmuje 5 pierwszych pozycji na tej liście. Ocieplenie jest najbardziej cha-
rakterystyczną cechą współcześnie zachodzącej zmiany klimatu. Temperatura powie-
trza wzrastała od końca XIX wieku do lat 40. XX wieku, następnie minimalnie zmalała. 
Od połowy lat 70. znów intensywnie rośnie. Wzrost jest silniejszy na półkuli północnej 
niż średnio na całej Ziemi i silniejszy w szerokościach umiarkowanych, w pasie ograni-
czonym równoleżnikami 44°N i 64°N niż na całej półkuli (patrz rys. 1., tab. 1.). 

Rys. 1. Przebieg anomalii średniej rocznej temperatury uśrednionej w  skali całej kuli ziemskiej 
(NH+NS), na półkuli północnej (NH) i  w  pasie ograniczonym równoleżnikami 44°N i  64°N 
w stosunku do średnich z okresu 1951–1980

Źródło: Lenssen i in., 2019

Tabela 1. 
Trendy liniowe średniej rocznej temperatury globalnej, temperatury półkuli północnej, strefy 
między równoleżnikami 44°N i  64°N w  okresach 1880-2019 i  1951-2019 oraz średniej rocznej 
temperatury uśrednionej z 26 stacji meteorologicznych w Polsce w okresie 1951-2019

Obszar uśrednienia
Współczynnik trendu w ˚C/10lat

1880–2019 1951–2019

Globalnie 0,074 0,149

Półkula północna 0,086 0,175

Pas 44°N - 64°N 0,111 0,222

Polska – 0,278
Źródło: Lenssen i in., 2019
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Dotyczy to zarówno trendu w okresie 1880–2019, jak i w ciągu ostatnich prawie 
70 lat (1951–2019). Trend średniej temperatury rocznej w Polsce, uśrednionej na pod-
stawie danych z 26 stacji synoptycznych IMGW-PIB, w latach 1951–2019 był wyższy 
od tego dla całej Ziemi, półkuli północnej oraz szerokości umiarkowanych półkuli 
północnej i wynosił prawie 0,28°C na 10 lat (patrz rys. 2., tab. 1.). Temperatury w Eu-
ropie rosły szybciej niż po drugiej stronie Atlantyku.

Rys. 2. Anomalie średniej rocznej temperatury powietrza (w °C) uśrednionej w Polsce względem 
okresu referencyjnego 1961–1990 wraz trendem liniowym

Źródło: IMGW-PIB

Wzrostowi średniej temperatury towarzyszy jeszcze silniejszy wzrost tem-
peratury minimalnej i  maksymalnej (rys. 3; Wibig i  Głowicki, 2002; Tomczyk  
i  Bednorz, 2016; Tomczyk i  in. 2020). Ocieplenie przejawia się również częst-
szym występowaniem miesięcy i  sezonów ekstremalnie gorących oraz rzad-
szym pojawianiem się miesięcy i  sezonów ekstremalnie chłodnych (Twardosz  
i  Kossowska-Cezak, 2015). Dużo prac poświęcono pojawianiu się fal upału – se-
rii co najmniej trzech kolejnych dni z  temperaturą maksymalną przekraczającą 
30°C (Wibig i  in., 2009a; Tomczyk i  Bednorz, 2016; Wibig, 2018). Liczba fal upa-
łów, ich długość i  intensywność wzrastają na obszarze Polski i  środkowej Europy. 
Jednocześnie maleje liczba i  intensywność fal chłodu (Wibig i  in., 2009b; Tomczyk  
i in., 2020). W krajach rozwiniętych fale upałów należą do zjawisk pogodowych przy-
czyniających się do największej liczby zgonów wśród ludności. Upały w 2003 roku 
w Europie Zachodniej i 2010 roku w Europie Wschodniej w obu przypadkach przy-
czyniły się do ponad kilkunastu tysięcy zgonów (Barriopedro i in., 2011). W Polsce 
wpływ fal upału i chłodu na umieralność badali Kuchcik i Degórski (2009). 
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Rys. 3. Średnia temperatura maksymalna lata (czerwiec–sierpień) w Kaliszu w latach 1951–2019 
wraz z linią trendu

Źródło: IMGW-PIB

Zmiany termiczne przejawiają się również spadkiem liczby dni z  mrozem  
i przymrozkiem (rys. 4.). W Europie donosili o tym Heino i in. (1999) oraz Tomczyk  
i  in. (2015). W  Polsce o  spadku liczby dni przymrozkowych i  wcześniejszym poja-
wianiu się sezonu wegetacyjnego pisali Tomczyk i in. (2015, 2019, 2020), Wypych i in. 
(2017b) oraz Bielec-Bąkowska i in. (2018). 

tmax >30°C i tmax>25°C tmin<0°C i tmin<-10°C

Rys. 4. Przebieg liczby dni z temperaturą maksymalną większą niż 25°C i 30°C oraz temperaturą 
minimalną mniejszą niż 0°C i -10°C na wybranych stacjach w latach 1951–2015

Źródło: IMGW-PIB

Zmiany opadów są zdecydowanie mniej wyraźne niż temperatury. Pierwszą i pod-
stawową różnicą jest ich silne zróżnicowanie przestrzenne. Nawet na obszarze tak nie-
wielkiego kontynentu, jakim jest Europa, obserwujemy przeciwstawne tendencje. Na 
północy sumy opadów wzrastają, na południu maleją (IPCC, 2014). Polska znajduje 
się środkowej części kontynentu i dlatego nie obserwuje się na jej obszarze istotnych 
długoterminowych zmian rocznych sum opadów atmosferycznych (Kożuchowski 
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2004, Wibig 2009). Ostatnio jednak zauważalne są trendy wzrostu sum opadowych 
w chłodnej części roku, głównie w marcu i ich spadek w okresie lata (Szwed, 2019).

Według Pińskwar i  in. (2019) na obszarze Polski obserwuje się zarówno dodat-
nie, jak i ujemne tendencje ekstremalnych zjawisk opadowych i tylko w niewielkim 
odsetku stacji są one statystycznie istotne. Autorzy wskazują na tendencję do nieco 
wyższych maksymalnych dobowych, 5-dniowych i  miesięcznych sum opadu oraz 
częstszego występowania dni z sumą dobową przekraczającą 10 i 20 mm. Jednocze-
śnie na większości stacji wzrasta długość okresów suchych (liczba kolejnych dni z opa-
dem niższym niż 1 mm). 

Z punktu widzenią środowiska przyrodniczego ważnym elementem klimatu jest 
pokrywa śnieżna. Mimo widocznego ocieplenia, daty pierwszego i  ostatniego dnia 
z pokrywą śnieżną nie zmieniły się istotnie na obszarze Polski, natomiast wyraźnie 
zmniejszyła się liczba dni z pokrywą śnieżną (Szwed i in., 2017). Jest to skutek braku 
stałej pokrywy śnieżnej w zachodniej i środkowej części kraju. W ostatnich latach po-
krywa śnieżna pojawia się kilkukrotnie, ale szybko zanika. 

2. Wpływ zmian klimatu na produkcję rolną

2.1 Zmiany długości sezonu wegetacyjnego i ich skutki

Okresem lub sezonem wegetacyjnym nazywa się część roku, w której jest wystar-
czająco ciepło, by mogła rozwijać się roślinność. W Polsce jest to okres ze średnią do-
bową temperaturą powietrza powyżej 5°C. Z powodu ocieplenia ten okres się wydłuża. 
Trendy zmiany terminu początku oraz końca okresu wegetacyjnego i długości jego 
trwania badali ostatnio Tomczyk i in. (2019). Początek sezonu wegetacyjnego pojawia 
się w Polsce o 5 do 20 dni wcześniej niż pół wieku temu, tylko w Lesku jest to jedy-
nie 1,5 dnia wcześniej (tab. 2.). Sezon wegetacyjny kończy się od 5 do 13 dni później. 
Łącznie czas trwania sezonu wegetacyjnego wydłużył się o 2 do 5 tygodni w okresie 
ostatnich 50 lat. 
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Tabela 2.
Zmiany terminu początku, końca i długości trwania sezonu wegetacyjnego na wybranych stacjach 
w Polsce w okresie 1966–2015 według danych Tomczyka i in. (2019) – w tabeli pogrubiono wartości 
statystycznie istotne na poziomie 0,05

Stacja
Współczynnik trendu dni/10 lat

Stacja
Współczynnik trendu dni/10 lat

Początek Koniec Długość Początek Koniec Długość

Białystok -2,0 0,9 3,5 Mława -2,8 1,3 4,1

Chojnice -3,9 1,7 5,4 Opole -1,1 2,4 3,5

Hel -3,6 2,6 6,8 Poznań -1,8 1,6 3,8

Kalisz -1,1 2,2 3,8 Rzeszów -1,4 2,1 3,8

Kielce -1,7 1,5 3,7 Siedlce -2,1 1,8 4,1

Kołobrzeg -4,1 1,1 6,0 Słubice -1,1 1,4 3,5

Kraków -1,6 1,9 3,1 Suwałki -2,8 0,9 4,2

Lesko -0,3 1,8 2,5 Toruń -2,7 1,5 4,6

Lublin -1,4 1,3 3,1 Warszawa -2,0 2,0 4,0

Łeba -4,2 2,0 6,9 Wrocław -1,6 2,5 4,0

Łódź -1,7 2,2 4,1 Zielona Góra -1,7 1,4 3,2
Źródło: Tomczyk i in., 2019

Wydłużenie sezonu wegetacyjnego pozwoliło na upowszechnienie w naszym kra-
ju upraw, dla których poprzednio panowały mniej sprzyjające warunki. Wśród nich 
można wymienić kukurydzę. Przed 1990 rokiem kukurydza była w Polsce uprawia-
na głównie jako pasza, obecnie przeważa uprawa kukurydzy na ziarno. Areał upraw 
intensywnie wzrósł po 2000 r., a potem drugi raz po 2012 r. (rys. 5.) i obecnie sięgnął 
600 tys. ha. Wydłużenie sezonu wegetacyjnego, cieplejsze sezony letnie i jesienne przy-
czyniły się też do rozpowszechnienia w Polsce upraw winorośli z przeznaczeniem na 
produkcję win. Wielkość areału upraw jest jeszcze niewielka, w 2018 roku było to pra-
wie 19 tys. ha, jednak dynamika wzrostu jest olbrzymia. W ciągu ostatnich 10 lat areał 
upraw wzrósł ponad 10-krotnie, a ilość winogron przeznaczonych do produkcji wina 
ponad 30-krotnie (tab. 3., Olewnicki, 2018). 
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Rys. 5. Zmiany powierzchni wykorzystanej pod uprawy kukurydzy na ziarno w Polsce w latach 
1961–2018

Źródło: FAO, 2019

Tabela 3. 
Dynamika upraw winorośli i produkcji win w Polsce w latach 2009–2019

Rok gospodarczy
Powierzchnia upraw

winorośli (ha)
Liczba producentów

Ilość winogron do 
produkcji wina (dt)

Wielkość produkcji
wina (hl)

2009/2010 36,0 26 b.d. 412,5

2010/2011 37,0 21 662,7 437,1

2011/2012 51,3 26 680,7 428,4

2012/2013 96,9 35 1436,9 903,1

2013/2014 99,5 49 3131,2 1979,3

2014/2015 134,6 76 4499,9 2737,1

2015/2016 194,2 103 8093,4 5135,4

2016/2017 221,2 150 10850,0 6993,8

2017/2018 331,4 201 7976,2 5207,1

2018/2019 394,8 230 18745,8 12716,5

Źródło: Olewnicki, 2018

Dla wielu gatunków roślin uprawnych ważniejszy wpływ na wzrost ma tempera-
tura w okresie wegetacji, czyli okresie od siewu do zbiorów niż sama długość sezonu 
wegetacyjnego. W cieplejszym klimacie okres wzrostu roślin skraca się, co często pro-
wadzi do zmniejszenia plonów. Górski (2006) pokazał, że wyższa o 1°C temperatura 
w okresie wegetacji skraca dojrzewanie pszenicy o jeden tydzień, a kukurydzy o dwa 
tygodnie. W przypadku kukurydzy, jest to korzystne dla plonów, ponieważ pozwala 
na dojrzenie kolb. W przypadku pszenicy zwykle prowadzi do zmniejszenia plonów. 
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Wheeler i in. (1996) oraz Wurr i in. (1998) pokazali, że ocieplenie skraca cykl wegeta-
cyjny i plony wielu zbóż, natomiast sprzyja wyższym plonom roślin korzeniowych, ta-
kich jak na przykład marchew czy buraki.

Dłuższy sezon wegetacyjny i wyższe temperatury lata powodują zmiany zasięgu 
i populacji szkodników. Owady wyprowadzają więcej pokoleń, co w istotny sposób 
zagraża roślinom uprawnym (Kundzewicz i Kozyra, 2011). Dodatkowo ciepłe zimy 
zwiększają przeżywalność jaj i  larw. Przyspieszenie początku sezonu wegetacyjnego 
powoduje, że już obecnie wiele szkodników pojawia się wcześniej. Należy do nich np. 
szkodnik zbóż skrzypionek. Przesunął się ku północy zasięg kukurydzianej stonki ko-
rzeniowej (Bereś i Sionek, 2007) i omacnicy prosowianki (Lisowicz 2003). Niewątpli-
wie przyczyniło się do tego zwiększenie areału kukurydzy, na której żerują (Nieróbca 
i Kozyra, 2010). Wyższa temperatura jesienią spowodowała uaktywnienie w tej porze 
roku mszycy czeremchowej, która atakuje oziminy (Ruszkowska, 2010). Rośnie rów-
nież presja ciepłolubnych chwastów (Gołębiowska i Snopczyński, 2008). 

2.2 Zmiany elementów bilansu wodnego i ich skutki

Do prawidłowego wzrostu rośliny potrzebują odpowiednich warunków termicz-
nych i zapasu wilgoci. Woda jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu foto-
syntezy i nie da się jej niczym zastąpić. Tymczasem Polsce zagraża deficyt wody. Wzrost 
temperatury wpływa bowiem istotnie na zasoby wodne. Obecnie 2/3 rocznej sumy opa-
du spada w okresie wegetacyjnym, a pozostała 1/3 w chłodnej porze roku. Wraz z ocie-
planiem się zim, opady w tej porze roku stają się bardziej intensywne i spodziewany 
jest większy udział opadów zimowych, a mniejszy letnich, w sumie rocznej. Oznacza to 
mniej wody w glebie w okresie wegetacyjnym. Do tego dochodzą efekty związane z po-
krywą śnieżną. Od końca lat 70. ubiegłego wieku obserwowany jest spadek pokrywy 
śnieżnej (Szwed i in., 2017). W Polsce nizinnej brakuje stałej obecności pokrywy śnież-
nej. Pojawia się ona i znika kilkukrotnie w okresie zimy. Skutkuje to zanikiem okresu 
intensywnego topnienia śniegu wiosną, co do niedawna było doskonałym zastrzykiem 
wody docierającym do gleby tuż przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. 

Ilość pary wodnej, która może występować w powietrzu, jest funkcją temperatu-
ry powietrza. Czym cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może się w nim 
zmieścić (Wibig, Piotrowski, 2018). W cieplejszym powietrzu więcej pary wodnej po-
trzeba do zainicjowania opadu, co oznacza, że zmniejsza się częstość występowania 
dni z opadem. Jednocześnie częściej zdarzają się opady bardzo intensywne (Pińskwar 
i in., 2019). Taka sytuacja, rzadsze, ale bardziej intensywne opady, powoduje, że wię-
cej wody spływa do rzek i  jezior, a mniej pozostaje w glebie i  jest dostępne dla ro-
ślin. Do tego obrazu należy jeszcze dodać ewapotranspirację, czyli parowanie z gleby 
i akwenów wodnych oraz transpirację, czyli parowanie z szaty roślinnej (Wibig, 2012). 
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Wyższa temperatura powietrza oznacza większe straty wody na parowanie. Wszystkie 
te procesy przyczyniają się do zmniejszenia wilgotności gleby, a w latach, w których 
sumy opadów są nawet tylko nieznacznie niższe od średniej wieloletniej, deficyt opa-
dów powoduje straty w rolnictwie oraz sadownictwie i generuje procesy pustynnienia. 

Somorowska (2016) badała zmienność występowania susz w  Polsce w  okresie 
1956–2015, wykorzystując standaryzowany indeks opadu i ewapotranspiracji oblicza-
ny w okresach 3-, 6- i 12-miesięcznych. Indeks ten uwzględnia zarówno opady atmos-
feryczne, jak i parowanie (dokładnie ewapotranspirację), co odróżnia go od bardziej 
powszechnie stosowanych w polskiej literaturze klimatologicznej indeksów wykorzy-
stujących jedynie opady atmosferyczne. Obliczanie indeksu w okresach 3-, 6- i 12-mie-
sięcznych pozwala na określenie występowania suszy rolniczej i suszy hydrologicznej. 
Według Somorowskiej (2016) obserwuje się wzrost intensywność susz w południowo- 
-zachodniej i środkowej Polsce oraz zwiększenie przestrzennego zasięgu ich występo-
wania na obszarze całego kraju. Analizując osiem różnych wskaźników susz w Euro-
pie Środkowej, Hänsel i  in. (2019) pokazali, że rośnie częstość susz wiosną i słabiej 
latem, natomiast maleje jesienią i zimą. 

Tabela 4.
Zasięg suszy w wybranych uprawach w procentach uprawianej powierzchni w okresie od 11 czerwca 
do 10 sierpnia 2019 r.

Województwo
Zasięg suszy w wybranych uprawach w procentach ziemi ornej [%]

kukurydza na 
ziarno

zboża jare ziemniaki
rośliny 

strączkowe
krzewy 

owocowe

lubuskie 91,34 68,90 84,61 93,76 96,78

łódzkie 75,16 4,58 37,54 72,06 77,43

wielkopolskie 84,51 25,32 63,18 83,12 90,60

opolskie 32,08 3,34 18,27 31,48 33,35

lubelskie 34,00 0,42 10,25 29,34 34,92

mazowieckie 39,43 0,14 9,44 32,06 38,89

śląskie 34,27 – 5,81 30,29 40,97

świętokrzyskie 22,11 – 1,61 12,84 16,85

zachodniopomorskie 33,48 1,61 6,52 25,78 33,51

dolnośląskie 28,63 – 20,28 28,83 31,09

kujawsko-pomorskie 23,05 – 2,69 17,83 22,33

podkarpackie 10,91 – – 3,33 6,07

podlaskie 9,12 – – 5,02 6,49

małopolskie 2,52 – – 0,35 1,17

pomorskie 1,34 – – 0,03 0,13
Źródło: IUNiG-PIB, 2019 
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Susza rolnicza jest regularnie monitorowana przez IUNG-PIB (Instytut Uprawy 
Nawożenia i  Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy). W  wielu raportach  
z ostatnich lat znajdujemy informacje o znacznym zasięgu suszy. Jedną z bardziej do-
tkliwych była ta, która wystąpiła latem 2019 r. (tab. 4.).

2.3 Zmiany frekwencji przymrozków i ich skutki

Liczba dni z przymrozkami, zdefiniowanymi jako dni z  temperaturą minimalną 
poniżej 0°C, spada (Wypych i  in. 2017b). Ostatnie dni z przymrozkiem wiosną wy-
stępują wcześniej, a pierwszy dzień z przymrozkiem jesienią opóźnia się. Oznacza to, 
że okres bezprzymrozkowy między tymi dwoma datami wydłuża się. Pozornie jest to 
bardzo korzystne. I w przypadku zbóż, i upraw warzyw, które każdego roku inicjowane 
są przez człowieka, korzyść ta jest niewątpliwa. Inaczej jest w przypadku sadownictwa. 
Cykl wegetacyjny krzewów i drzew jest inicjowany przez warunki pogodowe. Jeśli se-
zon wegetacyjny zaczyna sie wcześniej, to drzewa i krzewy owocowe zakwitają wcze-
śniej, i wcześniej pojawiają się zawiązki owoców. Niestety okazuje się, że przyspieszenie 
początku sezonu wegetacyjnego jest większe niż zmiany w występowaniu ostatnich 
wiosennych przymrozków, a to oznacza, że te przymrozki pojawiają sie w późniejszej 
fazie cyklu wegetacyjnego drzew i krzewów owocowych. Wypych i in. (2017a) poka-
zali to na przykładzie czterech regionów sadowniczych w Polsce: okolic Opola, Skier-
niewic, Sandomierza i Terespola. Silne przymrozki, ze spadkiem temperatury poniżej  

-2°C, w  fazie kwitnienia lub pojawiania się zawiązków owoców mogą zniszczyć nie 
tylko owoce, ale i drzewa owocowe. Ostatnio taka sytuacja wystąpiła w 2017 r. Poja-
wiły się dwie fale przymrozków, pierwsza między 17 a 21 kwietnia z najniższą tempe-
raturą minimalną 17 kwietnia, w okresie kwitnienia wielu drzew owocowych, i druga 
10 maja, w czasie zawiązywania owoców. 

Rys. 6. Przebieg średniej dobowej (linia ciągła) i  minimalnej (słupki) temperatury w  kwietniu 
i maju 2017 r. w Skierniewicach

Źródło: Wypych i in., 2017a
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Rysunek 6. przedstawia przebieg średniej dobowej i  minimalnej temperatury 
w  kwietniu oraz maju 2017 r. w  Skierniewicach. Temperatura minimalna w  klatce 
meteorologicznej na wysokości 2 m spadła poniżej -5°C 17 kwietnia i poniżej -4°C 
10 maja. Przy gruncie była jeszcze o 1–2°C niższa. To spowodowało ogromne straty 
w zbiorach. W tabeli 5. porównano zbiory owoców w latach 2016 i 2017. Zbiory jabłek 
i gruszek w 2017 spadły o 1/3. Najsilniejsze szkody poczyniły przymrozki wśród wi-
śni i czereśni, których zbiory w 2017 r. spadły o 2/3. W przyszłości takie sytuacje mogą 
zdarzać się częściej. 

Tabela 5.
Zbiory owoców z drzew owocowych w sadach

Wyszczególnienie 2016 r. w tys. ton 2017 r. w tys. ton 2016 r.=100%

Jabłonie 3604,3 2441,4 67,7

Grusze 81,5 55,1 67,7

Śliwy 109,5 58,4 53,3

Wiśnie 194,8 71,6 36,8

Czereśnie 53,8 19,7 36,6

Brzoskwinie 10,6 4,8 45,6

Morele 3,1 1,3 43,4

Orzechy włoskie 7,2 3,7 51,5

Ogółem 4064,7 2656,1 65,3

Źródło: GUS, 2018

2.4 Wpływ rosnącego stężenia CO2 na produktywność upraw i efektywność 
wykorzystania zasobów wodnych

O tym, że zawartość CO2 w atmosferze wpływa na efektywność procesu fotosynte-
zy wiadomo już od dawna (Dahlman, 1993). Wpływ ten jest znacznie słabszy u roślin, 
u których zachodzi fotosynteza typu C4 (należy do nich np. kukurydza), niż u tych, 
u których przebiega fotosynteza C3, czyli u większości roślin klimatu umiarkowanego 
(Allen, 1990). Zwiększona zawartość dwutlenku węgla w atmosferze zmniejsza rów-
nież liczbę, rozmiar i zagęszczenie aparatów szparkowych w roślinach naczyniowych, 
przez co ogranicza parowanie. Efekt ten działa w równym stopniu u roślin C3 i C4. Po-
dobnie w warunkach wyższego stężenia CO2 spowalnia proces oddychania nocą, nie-
związany z fotosyntezą. Sumarycznie, przy podwojeniu zawartości CO2 w atmosferze, 
parowanie może zmniejszyć się o 20% (Drake i in. 1997). Zwiększone stężenie CO2 
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w  atmosferze wpływa zatem na znacząco lepsze wykorzystanie wody przez rośliny, 
redukując nieco negatywne skutki zwiększonego parowania potencjalnego. Downing 
i in. (2000) pokazali, że w przypadku pszenicy efektywność wykorzystania wody może 
wzrosnąć nawet o 50%.

3. Wpływ zmian klimatu na energetykę

Współczesne ocieplenie powoduje, że zmienia się zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania budynków w chłodnej porze roku i rośnie zapotrzebowanie na energię do 
chłodzenia w ciepłej porze roku. Zapotrzebowanie na ogrzewanie szacowane jest przy 
pomocy wskaźnika HDD (tzw. stopniodni grzewczych – heating degree days), który 
jest sumą stopni brakujących do 18°C, ze wszystkich dni od 1 września do 31 maja, 
w których średnia temperatura dobowa jest niższa od 18°C. Liczba tych stopniodni 
spada na obszarze całej Polski w tempie ok. 30 stopniodni na 10 lat. Dodatkowo na 
terenach miejskich jest zdecydowanie niższa niż poza miastami (Wibig, 2003). Jed-
nocześnie, wraz z postępującym ociepleniem i wzrostem częstości fal upałów, rośnie 
zapotrzebowanie na energię do chłodzenia pomieszczeń. Wzrost ten jest podobnego 
rzędu i zapotrzebowanie na klimatyzację latem jest zdecydowanie większe na obsza-
rach miejskich niż pozamiejskich (Wibig, 2003). To powoduje, że zapotrzebowanie 
na energię w celu ogrzewania i chłodzenia rozkłada się bardziej równomiernie w cią-
gu roku. 

Rys. 7. Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w 2018 r.
Źródło: GUS, 2019
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Wyższe temperatury, a zwłaszcza fale upałów, zwiększają jednak zapotrzebowanie 
na chłodzenie w przemyśle. W Polsce przemysł pochłania ponad 70% całkowitego po-
boru wody w kraju (rys. 7.), z czego większość na potrzeby energetyki węglowej. Szo-
kująco wysokie jest zapotrzebowanie przemysłu węglowego, kopalnie i  elektrownie 
węglowe potrzebują ogromnych ilości wody do chłodzenia bloków. To staje się poważ-
nym problemem w okresach fal upałów i długotrwałych susz. Poziom wody w rzekach 
i zbiornikach wodnych, z których pobierają go elektrownie obniża się, a jednocześnie 
rośnie zapotrzebowanie na prąd w związku ze wzmożonym korzystaniem z urządzeń 
klimatyzacyjnych. 

Polski system energetyczny boleśnie odczuł upały w  sierpniu 2015 roku. Aby 
uniknąć ryzyka blackoutu, operatorzy Polskich Sieci Elektroenergetycznych ogłosili 
20 stopień zasilania, ograniczając dostawy energii dla największych odbiorców. Spo-
wodowało to poważne straty dla przedsiębiorstw. Raport Greenpeace International 
(2016) przypomina, że w sierpniu 2015 r. wyraźnie spowolniło tempo wzrostu prze-
mysłu i można je przypisać ograniczeniom w dostawach prądu dla dużych odbiorców.

Rys. 8. Zasoby wodne na 1 mieszkańca w m3 w wybranych krajach 

Źródło: Statista, 2010 
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4. Podsumowanie

Podsumowując poprzednie rozważania, bezpośredni lub pośredni efekt zmian 
klimatu widoczny jest w rolnictwie, sadownictwie, energetyce i  innych dziedzinach 
działalności człowieka. Bezpośredni efekt w rolnictwie przejawia się na kilka sposo-
bów (Olesen i Bindi, 2002, Kundzewicz i Kozyra, 2011). Wśród nich można wymienić 
wzrost zawartości CO2 w atmosferze (rozdział 2.4). Powoduje on intensyfikację foto-
syntezy, a więc większą produkcję biomasy. Dodatkowo, ze względu na zmiany, jakie 
wywołuje w aparatach szparkowych roślin naczyniowych, zmniejsza się transpiracja 
i rośnie efektywność wykorzystania wody. Bezpośredni efekt wzrostu zawartości CO2 
w atmosferze jest korzystny dla rozwoju roślin.

Wzrost zawartości CO2 w  atmosferze jest jednak główną przyczyną współcze-
snego ocieplenia (IPCC, 2014), a  ocieplenie przynosi całą gamę skutków: wydłuża 
sezon wegetacyjny i przyspiesza jego początek, skraca sezon występowania przymroz-
ków, powoduje częstsze fale upałów i przyczynia sie do braku stałej pokrywy śnieżnej 
zimą. Część z nich jest korzystna dla rolnictwa: dłuższy sezon wegetacyjny pozwala na 
wprowadzenie nowych upraw, np. kukurydzy na ziarno czy winorośli na wino, zwięk-
sza plony większości korzeniowych roślin uprawnych (rozdział 2.1). Inne są nieko-
rzystne. Wyższe temperatury skracają okres dojrzewania wielu zbóż, zmniejszając ich 
plony. W sadownictwie przymrozki pojawiające się w późniejszej fazie cyklu rozwo-
jowego, szczególnie w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców, powodują znaczne 
zmniejszenie zbiorów (rozdział 2.3). Łagodne zimy i dłuższy sezon wegetacyjny zna-
cząco zwiększają populacje szkodników, zarówno owadów, jak i  chwastów. Wyższe 
temperatury zwiększają parowanie i  transpirację, przyczyniając się do ograniczenia 
zasobów wodnych, i tak już szczupłych na obszarze Polski (rys. 8.). 

Zmiany opadu i  wilgotności są raczej niekorzystne dla rolnictwa i  sadownic-
twa. Brak istotnych zmian rocznych sum opadu, tendencja do wzrostu opadów 
zimą i  spadku latem, brak stałej pokrywy śnieżnej zimą, która zwiększałaby zaso-
by wodne w glebie wiosną, tuż przed początkiem sezonu wegetacyjnego, a także ro-
snące zróżnicowanie opadów z  tendencja do częstszego występowania okresów 
suchych i  bardzo wysokich dobowych sum opadu oraz zwiększone parowanie  
w  warunkach cieplejszego klimatu powodują zmniejszenie zasobów wodnych  
i generalnie niekorzystnie oddziałują zarówno na produkcję rolną, jak i zbiory owo-
ców (rozdział 2.2). 

Ocieplenie modyfikuje roczny cykl zapotrzebowania na energię. Mniej energii jest 
zużywane zimą na ogrzewanie, rośnie natomiast zużycie latem – na klimatyzację. To 
spłaszczenie zimowego maksimum jest z pewnością korzystne. Jednak latem pojawia-
ją się poważne kłopoty, gdy podczas coraz częstszych fal upałów i towarzyszących im 
okresów suchych zapotrzebowanie na energię wzrasta, a możliwości jej produkcji spa-
dają, ponieważ brakuje wody niezbędnej do chłodzenia bloków energetycznych. 
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To opracowanie nie wyczerpuje tematu. Skutki zmiany klimatu widoczne są też 
w lasach. Susze i upały stwarzają dogodne warunki do rozprzestrzeniania się pożarów 
leśnych. Ocieplenie źle jest znoszone przez te gatunki drzew, np. świerki, które wyma-
gają do prawidłowego rozwoju wyraźnego sezonu zimowego. Z kolei gatunki ciepło-
lubne znajdują lepsze warunki do rozwoju. Zdecydowanie lepiej ze zmianami klimatu 
radzą sobie wielogatunkowe zbiorowiska leśne. O monokulturach należałoby powo-
li zapominać.

Ocieplenie klimatu będzie postępować. W Polsce nizinnej śnieżne i mroźne zimy 
będą już rzadkością (ale ciągle będą się zdarzać). Trzeba się przyzwyczaić do powta-
rzających się fal upału latem. Roczne sumy opadów prawdopodobnie nieznacznie 
wzrosną, jednak zmieni się ich sezonowy rozkład. Więcej opadów będzie notowa-
nych zimą i  to będą głównie opady deszczu, latem sumy opadów prawdopodobnie 
nieco się zmniejszą (Mezghani i in., 2017, Kundzewicz i in., 2018). Nie powinien to 
być znaczący spadek, ale ze względu na wzrost temperatury straty na parowanie będą 
znacząco większe i to woda stanie się czynnikiem ograniczającym produkcję biomasy. 
Opady będą mniej równomierne, okresy posuchy mogą być rozdzielane okresami in-
tensywnych opadów. Dodatkowo częstsze będą ekstremalne zjawiska pogodowe: fale 
upałów, posuchy, powodzie itp. (Mezghani i  in., 2017, Kundzewicz i  in., 2018). Pol-
ska leży w regionie, w którym obserwuje się zarówno korzystne, jak i niekorzystne 
skutki zmiany klimatu. Dlatego niezbędna jest adaptacja wielu sektorów gospodar-
ki: rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, energetyki, transportu, ale też wielu innych do 
zmieniajacych się warunków klimatycznych, optymalnie, tak aby wykorzystać szanse 
i złagodzić straty. 
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Abstrakt

Praca omawia zagadnienia związane z dwoma poważnymi problemami współczesnego świata: za-
nieczyszczeniem wód i  gospodarką odpadami w  kontekście bezpieczeństwa Polski. W  związku  
z niewystarczającymi stosowanymi obecnie procedurami i  rozwiązaniami technicznymi obu ob-
szarów (gospodarka odpadami oraz niska jakość wód powierzchniowych) powstaje niebezpieczeń-
stwo powstania deficytu wód zdatnych do użytku oraz zagrożenia epidemicznego. Oba zagadnienia 
wymagają pilnego rozwiązania, tym bardziej, że odpady i zdegradowane osady denne stanowią jed-
no z łatwiej dostępnych źródeł energii wpisujących się w strategię OZE. 

Słowa kluczowe: osady denne, odpady, ścieki, rekultywacja, OZE

Wprowadzenie

Podstawowym zagadnieniem poruszanym na konferencji NUP2X35 były tematy 
związane z bezpieczeństwem państwa w kontekście globalnego ocieplenia i przewi-
dywaniami dotyczącymi skutków zmian klimatu. Do niedawna (do czasu pandemii 
koronawirusa) jednym z najczęściej pojawiąjących się tematów medialnych były in-
formacje związane z kurczącymi się zasobami paliw kopalnych z jednej strony i emisją 
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CO2 oraz globalnym ociepleniem klimatu z  drugiej. Jednak niezależnie od kierun-
ku zmian klimatu oraz mogących nastąpić nieprzewidywalnych katastrof naturalnych 
bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo państwa, w tym ludno-
ści, jest stan środowiska naturalnego. Prognozowane zmiany klimatu mogą również 
potęgować skutki antropopresji i przyspieszać tempo degradacji środowiska natural-
nego.

Publikacja powstała w oparciu o m.in. dwa referaty wygłoszone na konferencjach 
NUP 2X35 we wrześniu 2019 r. (Toruń) i w listopadzie 2019 r. (Bydgoszcz). Jednym 
z  poruszanych tematów prezentacji dotyczących strategii związanych z  bezpieczeń-
stwem narodowym był problem związany z  zagrożeniem epidemicznym. W  czasie 
wygłaszania referatów temat wydawał się nierealny i  poruszany być może bezcelo-
wo. Jednak obecnie, pisząc artykuł (marzec–kwiecień 2020 r.), sytuacja jest zgoła 
odmienna. Obowiązuje szereg ograniczeń, ogłoszony jest stan zagrożenia epidemicz-
nego, a także coraz większa liczba państw zmaga się z epidemią, której skutki i koniec 
trudno obecnie prognozować. Tym bardziej analiza zagadnienia podatności na za-
grożenie epidemią w kontekście strategii związanej z bezpieczeństwem państwa jest 
aktualna, a podjęcie właściwych działań w zakresie zarządzania państwem i gospodar-
ki staje się wręcz priorytetowe. W referatach poruszono w szerokim kontekście dwa 
bardzo ważne problemy: 1) zanieczyszczenia wód powierzchniowych wraz z istotnym 
niedostatkiem procedur pozwalających na ich skuteczną rekultywację, a tym samym 
gospodarkę cyrkularną zasobami wody, oraz 2) nierozwiązane problemy z gospodar-
ką odpadami. Oba te zagadnienia omówiono w kontekście produkcji taniej energii, 
a także zmiany w podejściu do plastików i zdegradowanych osadów dennych, w tym 
w odstojnikach, na które to coraz większe zasoby należy spojrzeć jak na łatwo dostęp-
ne i odnawialne źródło energii, a nie jak na problem środowiskowy. 

1. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

Zarządzanie środowiskiem wodnym należy do działań Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie wraz z podległymi jednostkami Regionalnymi Za-
rządami Gospodarki Wodnej oraz Zarządami Zlewni. Monitoring prowadzony jest 
w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne obejmujące zakres monitoringu, meto-
dykę oraz czas powtarzania badań. Szczegółowe wytyczne zawarte są m.in. w ramowej 
dyrektywie wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23.10.2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wod-
nej), gdzie w pkt. 1 stwierdzono: „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każ-
dy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako 
takie” (www.geoportal.pgi.gov.pl; data wglądu 30.03.2020). Obowiązek badania i oce-
ny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
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wynika z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2268, z późn zm). Zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu badania jakości wód 
powierzchniowych w  zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i  biolo-
gicznych należą do kompetencji właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska  
(www.gios.gov.pl). Sytuacja związana z jakością wód powierzchniowych jest systema-
tycznie monitorowana i raportowana przez różne instytucje państwowe jak Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz podległe jednostki Wojewódzkie In-
spektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), a także różne wyższe uczelnie w ramach dzia-
łalności statutowej wybranych jednostek badawczych oraz w ramach prowadzonych 
grantów badawczych. Pomimo szeroko zaplanowanych i  realizowanych wg wytycz-
nych zawartych w poszczególnych aktach prawnych badań stanu wód powierzchnio-
wych, a także bogatego zbioru danych, trudno znaleźć w nich odpowiedź dotyczącą 
poszczególnych pytań dotyczących jakości i dostępności wody, a mianowicie:

1. Skąd wziąć czystą wodę, jeśli będzie awaria wodociągów?
2. Czy dostępne wody powierzchniowe nadają się do spożycia bezpośrednio lub 

po przegotowaniu?
3. Czy dostępne wody powierzchniowe nadają się do celów technicznych?
4. Co zrobić z wodą zanieczyszczoną, jeśli nastąpi awaria systemu odbioru wody 

zanieczyszczonej (kanalizacji) i/lub zanieczyszczonej wody przemysłowej?
5. Czy wystarczy wody dobrej jakości dla wszystkich (ludzie, zwierzęta, rolnictwo, 

przemysł)?
Odpowiedzi na powyższe podstawowe pytania są niezwykle ważne w sytuacji kry-

zysu, gdy wypracowane systemy dystrybucji wodny (sieć wodociągów w miastach i na 
niektórych obszarach wiejskich) mogą okazać się niesprawne lub niewystarczające, 
a także gdy sieć odbioru wody zanieczyszczonej może nie działać. Niewielka liczba 
rzek i  jezior posiada wodę zdatną do bezpośredniego użytku. W przypadku zakwi-
tów sinic lub zanieczyszczeń chemicznych woda nawet po przegotowaniu nie nadaje 
się do spożycia. 

Typowy dla wielu dużych polskich jezior i rzek jest urozmaicony sposób zagospo-
darowania strefy brzegowej. Nad jeziorami i rzekami były zakładane miasta, a obszary 
rolnicze bardzo często przylegały do linii brzegowej. Z czasem pojawiał się i rozbu-
dowywał przemysł. Tereny leśne z czasem zaczęły stanowić miejsca, w których zakła-
dane były ośrodki wczasowe oraz pojawiała się zabudowa letniskowa jednorodzinna 
(rys. 1.). Wszystkie wymienione elementy zagospodarowania linii brzegowej w  od-
mienny sposób oddziaływały na zbiorniki wodne i rzeki. Jednak wspólnym elemen-
tem wszystkich użytkowników zbiorników wodnych było korzystanie z czystej wody 
i nieograniczone zrzuty różnego typu zanieczyszczeń. Taka sytuacja trwała do czasu, 
gdy wyczerpała się pojemność ekologiczna zbiorników, czyli zbiornik nie mógł przy-
jąć więcej zanieczyszczeń przy równoczesnym zachowaniu dobrej jakości wody oraz 
zatracił możliwość samoodnowy. Stawał się zbiornikiem zdegradowanym. Ta sytuacja 

http://www.gios.gov.pl
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wymusiła konieczność weryfikacji dotychczasowego podejścia do jezior jako nieogra-
niczonego i niewyczerpanego zapasu wody czystej oraz odbiornika nieczystości. Dłu-
gotrwałe dostawy zanieczyszczeń do strefy brzegowej jeziora powodują odkładanie 
się zanieczyszczeń w jego głębszych partiach. Tworzą się coraz grubsze pokłady zde-
gradowanych osadów dennych. Jezioro przechodzi stopniowo w stan trwałej degra-
dacji. Najczęściej dopiero w tym stadium degradacji jezioro zaczyna być postrzegane 
przez władze jako problem. Konsekwencje doprowadzenia jeziora do stanu degrada-
cji są różnorodne. Okoliczna ludność nie może korzystać z jeziora (sport i rekreacja), 
ryby cenne gospodarczo zastępowane są przez gatunki odporne na zanieczyszczenia, 
nieatrakcyjne dla wędkarzy i rybaków. Jeziora dotychczas przyciągające turystów tra-
cą swoją funkcję, co odbija się na możliwości zarobku mieszkańców i prestiżu gmi-
ny. W  takiej sytuacji podejmowane są niejednokrotnie chaotyczne próby poprawy 
stanu jakości wód jeziora. Przy czym, pomimo wieloletniego zanieczyszczania jezio-
ra, poprawa wg oczekiwań powinna nastąpić szybko, natychmiast po wprowadzeniu 
wytypowanej metody rekultywacji. Jeśli tak się nie dzieje, co jest dość powszechne, 
następuje rozczarowanie i porzucenie tematu, czyli pozostawienie zdegradowanego 
jeziora własnemu losowi. Przeprowadzenie skutecznej rekultywacji jest procesem zło-
żonym i wymaga wszechstronnej wiedzy, szczególnie jeśli oczekiwana jest szybka po-
prawa stanu ekologicznego.

Rys. 1. Przykład zagospodarowania linii brzegowej jeziora wraz z oddziaływaniem historycznym 
przy braku procedur oczyszczania ścieków i ochrony zbiornika wodnego

Źródło: opracowanie własne
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W przypadku uporządkowania strefy brzegowej jeziora (zamknięcie dopływu za-
nieczyszczeń, usunięcie zalegających w jeziorze i na brzegu odpadów, uporządkowa-
nie kąpielisk) następuje częściowa poprawa jakości wody. Jednak jeśli występuje duża 
ilość zdegradowanych osadów dennych, nie jest możliwe osiągnięcie trwałego efektu 
poprawy stanu ekologicznego i dobrej jakości wody z uwagi na proces zasilania we-
wnętrznego wód jeziornych ze zdegradowanych osadów (Wojtasik, 2014, 2015, 2018, 
Wojtasik i in. 2016). 

Zdegradowane osady denne zalegają w głębszych strefach jeziora, tworząc niejed-
nokrotnie warstwy o miąższości kilku do kilkudziesięciu metrów. Proporcja pomię-
dzy objętością zdegradowanych osadów dennych i objętością wody w jeziorze (przy 
założeniu tej samej powierzchni kontaktu wody z  osadem dla różnych analizowa-
nych zbiorników) jest jednym z elementów, który determinuje intensywność zasila-
nia wewnętrznego wody w różnego typu zanieczyszczenia pochodzące ze zalegających 
osadów. Im więcej jest zgromadzonych zdegradowanych osadów dennych i płytszy 
zbiornik wodny, tym szybciej dochodzi do degradacji jeziora. Natomiast im więk-
sza jest głębokość i powierzchnia zdegradowanego jeziora, a także kubatura zdegra-
dowanych osadów dennych, tym większy problem z szybką i skuteczną rekultywacją. 
Procesy poprawy jakości wód należy zacząć od dokładnej oceny stanu ekologicznego 
jeziora. W przypadku rzek sytuacja jest dość podobna w dolnym ich biegu, w zależ-
ności od sposobu zagospodarowania linii brzegowej wzdłuż rzeki oraz oddalenia od 
źródeł.

W celu dokładniejszego określenia jakości wód oraz potrzeby i zakresu prac rekul-
tywacyjnych niezbędna jest, wykraczająca poza zakres obowiązującego monitoringu 
państwowego, analiza stanu ekologicznego dla poszczególnych rejonów dużych zbior-
ników wodnych i rzek oraz ocena potencjału biologicznego osadów dennych. Pierw-
sze wymienione zagadnienie rozwiązano za pomocą meiobentosowej metody oceny 
stanu ekologicznego (MeioEco) zbiorników wodnych i rzek (Wojtasik, 2010, 2013abc, 
2014, 2017, Wojtasik i Wiśniewski 2014, Wojtasik i in. 2016), a drugie poprzez opra-
cowanie testu (CrecTest) do oceny potencjału biologicznego osadów dennych (Wojta-
sik 2012, 2013b, 2014, 2015a, 2017, Wojtasik i Wiśniewski 2014). Traktowanie dużych 
zbiorników wodnych i  rzek jako jednolitych obszarów powoduje trudności w reali-
zacji zadań związanych z rekultywacją. W wielu przypadkach poprawę stanu ekolo-
gicznego można uzyskać poprzez działania dotyczące obszarów krytycznych, a nie dla 
całego zbiornika. Jednak aby to osiągnąć, potrzebny jest szybki i nowoczesny monito-
ring. Szczegóły związane ze sposobem zagospodarowania linii brzegowej i wpływem 
na powstające zanieczyszczenia oraz oceną stanu ekologicznego na podstawie ana-
liz meiobentosu przedstawione są w pracach Wojtasik (2013abc, 2014, 2015ab, 2017, 
2018ab), Wojtasik i Wiśniewski (2104), Wojtasik i Burska (2015), Wojtasik i in. (2016, 
2018, 2019).
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Rekultywacja zbiorników wodnych i rzek

Termin „rekultywacja wód” oznacza przywracanie zbiornikom wodnym cech zbli-
żonych do naturalnych w celu podniesienia ich walorów przyrodniczych, rekreacyj-
nych i gospodarczych (Żmudziński i in. 2002).

Sposoby rekultywacji zbiorników wodnych można podzielić na trzy główne gru-
py: metody mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Metod rekultywacji jest coraz wię-
cej, ponieważ pojawiają się nowe technologie i  urządzenia. W  celu poprawy stanu 
zbiorników wodnych stosowane są różne metody m.in.: usuwanie wód hipolimnio-
nu do odpływu, sztuczne napowietrzanie (z  zachowaniem lub zaburzeniem straty-
fikacji termicznej), przepłukiwanie jezior, inaktywacja fosforu, usuwanie osadów ze 
zbiornika, budowa barier denitryfikacyjnych (Gawrońska i Lossow, 2003, Gołdyn i in. 
2010, Kostecki, 2012, Jurczak i in. 2013, Oleksińska i in. 2013, Osuch i in. 2013, Bed-
narek i in. 2014, Dunalska, 2014). W części procedur głównym celem jest unieszkodli-
wienie zdegradowanych osadów dennych za pomocą wiązania ich w nowe substraty 
(nadal pozostają w  zbiorniku) lub usunięcia ich poza obszar zbiornika. Odwadnia-
nie osadów w geotubach może dotyczyć wyłącznie osadów niezwierających nadmia-
ru metali ciężkich i toksycznych zanieczyszczeń organicznych, ponieważ w przypadku 
zanieczyszczeń związki toksyczne mogą przedostawać się do atmosfery, co spowoduje 
dodatkowe obciążenie środowiskowe i zagrożenie dla ludności. Przeniesienie osadów 
poza zbiornik stanowi nie tylko dodatkowy nakład finansowy, ale w efekcie powodu-
je przesunięcie problemu zanieczyszczonych osadów do innego obszaru poza zbiorni-
kiem wodnym. Generuje to kolejne koszty finansowe i środowiskowe, nie rozwiązując 
problemu. Przy obecnie przeprowadzanych procedurach oczyszczania zbiorników ze 
zdegradowanych osadów jedną z metod jest mechaniczne bagrowanie po uprzednim 
obniżeniu poziomu wody w jeziorze. Bagrowanie po uprzednim wypuszczeniu wody 
(całkowitym lub częściowym) w zbiorniku jest procesem niezwykle szkodliwym dla 
ekosystemu jezior. Proces ten powoduje zakończenie dotychczasowego życia zbior-
nika, ponieważ zniszczeniu ulega cały ekosystem, w  tym strefa przybrzeżna o  naj-
większej bioróżnorodności – litoral. Ponowne napełnienie wodą wybagrowanej misy 
jeziornej powoduje utworzenie nowego zbiornika w tym samym miejscu oraz nowe-
go ekosystemu, który może różnić się znacznie od poprzedniego występującego przed 
degradacją. Litoral stanowi rezerwuar bioróżnorodności nawet dla zdegradowanego 
zbiornika i właśnie ta strefa podczas bagrowania jest niszczona. Bagrowanie jest więc 
metodą niezgodną z definicją rekultywacji (Żmudziński i in. 2002). 

Istotnym elementem wpływającym na skuteczność i trwałość rekultywacji jest wy-
bór metody w  przypadku jednorodnych zanieczyszczeń lub metod dla zróżnicowa-
nych rodzajów zanieczyszczeń i  ich strefowości w zbiorniku. W przypadku mocno 
zdegradowanych osadów dennych, gdzie poza nadmiarem substancji biogenicznych 
występują związki toksyczne (m.in. metale ciężkie, toksyczne związki organiczne), 
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nie wszystkie dostępne obecnie metody rekultywacji mogą być zastosowane. Zago-
spodarowanie w rolnictwie osadów dennych jest możliwe jedynie w przypadku, gdy 
degradacja jezior związana jest z nadmiarem substancji biogennych. Natomiast jeśli 
w skład osadów wchodzą również nadmierne ilości metali śladowych i toksycznych 
zanieczyszczeń organicznych, zagospodarowanie osadów jako nawozu przestaje być 
możliwe. Podobnie inaktywacja nadmiaru fosforu nie rozwiąże problemów związa-
nych z  nadmiarem zanieczyszczeń metalami ciężkimi i  toksycznymi zanieczyszcze-
niami organicznymi.

Dotychczasowe procedury rekultywacji zakładają zysk ekologiczny kosztem du-
żych nakładów finansowych i w wielu przypadkach ryzykownych dla ekosystemów 
metod. W przypadku aplikacji preparatu Phoslock® (modyfikowana glina bentonito-
wa) efekty mogą okazać się odwrotne w stosunku do oczekiwanych. Glin w formie 
rozpuszczonej jest toksyczny dla hydrobiontów, przy czym rozpuszczalność glinu za-
leży od odczynu wody (Dunalska, 2014 za Cooke i  in. 1993). W  przypadku jezior, 
dla których zastosowano ten preparat (m.in. j. Jelonek, j. Winiary, j. Klasztorne Małe) 
brakuje dostępnych danych literaturowych dotyczących biomonitoringu przed- i po-
rekultywacyjnego na poziomie meio- i makrobentosu, czyli typowych organizmów 
mających bezpośredni kontakt z osadem dennym, którego powierzchniowa warstwa 
stanowi nową jakość poprzez inaktywowanie preparatem Phoslock® związków fosfo-
ru. Koszy procesów rekultywacji niejednokrotnie są również środowiskowe, ponieważ 
procesowi podlega cały zbiornik bez ograniczenia podjętych działań jedynie do stref 
najsilniej zanieczyszczonych (brak procedury oceny stanu ekologicznego dla poszcze-
gólnych obszarów zbiornika i potencjału biologicznego osadów). Dodatkowy problem 
stanowi uzyskanie trwałych efektów poprawy, nie chwilowych jak przykładowo dla  
j. Klasztornego Małego po aplikacji preparatów PIX i Phoslock® (Tylmann i in. 2013).

Rekultywacja powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów, a mianowicie: 
1. Bezpieczeństwo – stosowane procedury nie mogą powodować zagrożenia dla 

ludności ani środowiska naturalnego. 
2. Skuteczność – w  wyniku podjętych działań powinna nastąpić zdecydowana 

poprawa jakości wody i  stanu ekologicznego; bioróżnorodność powinna 
osiągnąć poziom sprzed stanu degradacji (jeśli jest udokumentowana) bądź 
analogiczny do podobnych hydrologicznie i  czystych jezior z  tego samego 
rejonu. 

3. Trwałość poprawy stanu ekologicznego – rekultywacja nie może być tylko 
chwilową poprawą jakości wody i  stanu ekologicznego, która powróci do 
poprzedniego poziomu degradacji w kolejnym roku lub kilku latach albo po 
zakończeniu prac rekultywacyjnych. Trwałości efektów nie można osiągnąć, 
koncentrując się wyłącznie na poprawie jakości wody przy pomijaniu 
zanieczyszczeń występujących w  osadach dennych. Trwałość efektów jest 
możliwa do uzyskania w  przypadku rozwiązania problemu zdegradowanych 
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osadów, w szczególności ich usunięciu (bez niszczenia strefy litoralu). Powoduje 
to zwiększenie kubatury jeziora, a  co się z  tym wiąże, następuje zwiększenie 
pojemności ekologicznej, w  efekcie trwałość poprawy stanu ekologicznego 
w dłuższej perspektywie czasowej.

W celu osiągnięcia wymienionych kryteriów ważne jest przeprowadzenie następu-
jących działań (Wojtasik i Wiśniewski 2014):

1. Ocena: określenie zróżnicowania stanu ekologicznego zbiorników wodnych i/
lub rzek z uwzględnieniem stref zróżnicowania w obrębie danego zbiornika, od 
silnej degradacji do rejonów o względnie dużej bioróżnorodności. 

2. Diagnoza: określenie zakresu potrzebnych działań rekultywacyjnych i dobranie 
najskuteczniejszych metod rekultywacji dla poszczególnych jezior w  całości 
bądź stref jezior w przypadku dużego zróżnicowania zanieczyszczenia pomiędzy 
rejonami zbiornika.

3. Przygotowanie planu rekultywacji: opracowanie procedury działań 
rekultywacyjnych minimalizujących uciążliwość prac dla mieszkańców oraz 
minimalizujących ingerencję w naturalny charakter jezior, chroniących strefy 
jezior o  względnie dużej bioróżnorodności, pozwalających na oszczędność 
energii w procesie rekultywacji oraz przywracających w sposób trwały dobry 
stan ekologiczny i jakość wody.

Rekultywacja poprzez pirolityczną utylizację osadów dennych

W przypadku silnie zdegradowanych osadów dennych najmniej inwazyjna dla śro-
dowiska, a  jednocześnie bezpieczna dla okolicznej ludności może się okazać inno-
wacyjna metoda pirolitycznej utylizacji osadów dennych (rozwiązanie innowacyjne: 
Wiśniewski W. i  Wojtasik B. 2015. Wyprażacz zanieczyszczonych osadów półpłyn-
nych. Patent nr 218690, Urząd patentowy RP). Pirolityczna utylizacja osadów den-
nych pozwala na wydobycie zanieczyszczonych osadów i bezpośrednie dostarczenie 
ich do pirolizatora umieszczonego w obrębie jeziora lub strefie brzegowej. Wydobycie 
i utylizacja osadów dennych wraz z wcześniejszą oceną stanu ekologicznego zbiornika 
oraz potencjału biologicznego osadów dennych pozwala na zabezpieczenie zdrowej 
części litoralu i  profundalu oraz na zachowanie bioróżnorodności w  celu odrodze-
nia gatunków po zakończonym procesie rekultywacji. Poza zyskiem ekologicznym 
możliwe jest również obniżenie kosztów rekultywacji, czyli pewien zysk ekonomicz-
ny. Głównym produktem pirolizy są gazy palne stanowiące źródło energii, w mniej-
szym stopniu węgiel aktywny i popioły. Gazy palne można tak jak w przypadku innych 
odnawialnych źródeł energii (m.in. biogazownie) zagospodarować, obniżając kosz-
ty rekultywacji. W przypadku pirolitycznej utylizacji osadów dennych możliwa jest 
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zdecydowana poprawa jakości zbiornika wodnego, nawet przy braku całkowitej eli-
minacji dopływu zanieczyszczeń. 

Przewidywane efekty zastosowania pirolitycznej utylizacji zdegradowanych 
osadów: 

• powiększenie pojemności wodnej jezior, przez co ekosystem będzie bardziej 
stabilny; 

• sterylizacja (sanityzacja) w  procesie pirolizy zanieczyszczonych wód 
interstycjalnych, które powracając do jeziora, będą stanowiły źródło czystej 
wody; 

• zlikwidowanie problemu związanego z transportem, składowaniem, kosztowną 
utylizacją w spalarniach zdegradowanych osadów dennych. 

Na schemacie (rys. 2.) przedstawiono główne korzyści płynące z rekultywacji po-
przez pirolityczną utylizację zdegradowanych osadów dennych.

Rys. 2. Schemat działań związanych z  rekultywacją przy zastosowaniu pirolitycznej utylizacji 
osadów dennych

Źródło: opracowanie własne

Zdegradowane osady denne, z  różnych zbiorników wodnych, rzek oraz Zalewu 
Wiślanego mogą stanowić potencjalne źródło energii. Przyjmując dla jezior, że war-
stwa osadów dennych średnio posiada miąższość 1 m oraz znając powierzchnię je-
zior, otrzymujemy objętość osadów. Założenie to opiera się na dużym przybliżeniu, 
ponieważ osady nie są równomiernie rozłożone na dnie zbiorników (wyjątek mogą 
stanowić niewielkie zbiorniki). W związku z tym ich miąższość, w zależności od stre-
fy jeziora i jego stanu ekologicznego, może wahać się od wartości bliskiej 0 do kilku – 
kilkunastu metrów miąższości. Na rys. 3. znajdują się przykłady zbiorników wod-
nych o różnej powierzchni i różnej miąższości osadów dennych. Znając obie wartości 
można obliczyć jaka będzie objętość osadów dennych. Przykładem zbiornika o po-
wierzchni 1 ha może być staw rybny, jeziora o powierzchni około 10 ha może być 
Mielenko w Kartuzach, jezioro Białe (gmina Chmielno) posiada powierzchnię 96 ha, 



258 BARBARA woJtASIK

a  sąsiadujące z  nim jezioro Kłodno 128 ha (Borowiak, 2007). Jezioro Wdzydze po-
siada powierzchnię około 1450 ha, natomiast największe w Polsce jezioro Śniardwy 
około 101 km2 (Chróst, 2012). Wartości w  tabeli oraz rys. 4. pozwalają zrozumieć 
skalę problemu – ilość zdegradowanych osadów dennych zalegających na dnie zbior-
ników wodnych pod mniej lub bardziej czystą wodą. Nieliczne z jezior są w bardzo do-
brym stanie ekologicznym i nie wymagają rekultywacji, natomiast w innych zalegają 
wielometrowej miąższości warstwy zdegradowanych osadów dennych. Całkowita po-
wierzchnia jezior w Polsce wynosi około 3169 km2 (Opuszański, 1997). Jeśli przyjmie-
my, że średnia miąższość osadów dennych wynosi 1 m, to całkowita objętość osadów 
dennych wynosi 3169 km3, czyli 3 169 000 000 000 m3.

Rys. 3. Przykładowa objętość osadów dennych dla zbiorników wodnych o różnej powierzchni

Źródło: Wojtasik, 2018a

Rys. 4. Skalę problemu z  nagromadzonymi zdegradowanymi osadami dennymi pokazuje 
porównanie: osady o objętości 0,5 km3 i wieżowiec „żagiel” o wysokości 321 m w Dubaju

Źródło: opracowanie własne
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Pirolityczny utylizator do osadów półpłynnych może mieć zastosowanie, poza 
wykorzystaniem w  celu rekultywacji jezior (rys. 5.), również w  usuwaniu osadów 
w oczyszczalniach ścieków (rys. 6.) i pofermentów w biogazowniach (rys. 7.). W obu 
wymienionych przypadkach stanowią dodatkowe źródło energii i obniżają koszty pra-
cy oczyszczalni ścieków i biogazowni. Ponadto w oczyszczalni ścieków w zależności 
od jakości osadów (podobnie jak w przypadku osadów jeziornych i rzecznych) osady 
mogłyby być utylizowane – piroliza (obciążenie metalami ciężkimi i toksycznymi za-
nieczyszczeniami organicznymi) lub sanityzowane przez to samo urządzenie pracują-
ce w zakresie temperatury do około 160oC (do zastosowania w rolnictwie jako nawóz 
w przypadku dobrej jakości osadów i  likwidacji jedynie zagrożenia epidemiologicz-
nego). Dodatkowo z mokrych osadów odzyskiwana byłaby czysta (sterylna) woda, co 
stanowi w obecnych czasach coraz większego jej deficytu, jedną z ważniejszych zalet 
omawianego innowacyjnego procesu technologicznego.

Rys. 5. Przykład zastosowania utylizatora pirolitycznego w procesie rekultywacji jezior (utylizacja 
zdegradowanych osadów dennych i sanityzacja wody)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Schemat ideowy działania oczyszczalni ścieków z odzyskiem energii (utylizacja pirolityczna) 
i z sanityzacją wody

Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Schemat ideowy działania biogazowni z  odzyskiem energii z  pofermentów (utylizacja 
pirolityczna) i z odzyskiem wody z pofermentów

Źródło: opracowanie własne
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Pirolityczna utylizacja osadów dennych: 
• umożliwia oczyszczenie zbiornika przy jednoczesnej ochronie 

niezdegradowanych obszarów – zysk ekologiczny;
• odbywa się w miejscu powstania, nie wymaga transportu osadów poza zbiornik/

zlewnię – zysk finansowy;
• pozwala na zagospodarowanie zdegradowanych osadów dennych poprzez 

ich utylizację i odzysk znaczącej ilości energii w postaci gazów palnych – zysk 
finansowy;

• umożliwia zdecydowaną poprawę jakości zbiornika wodnego nawet przy braku 
całkowitej eliminacji dopływu zanieczyszczeń, co nie jest osiągalne w dotychczas 
stosowanych metodach – brak ograniczeń w stosowaniu metody;

• zdegradowany osad denny stanowi w  takim przypadku odnawialne źródło 
energii, które wymaga w oszacowanym czasie (przyrost masy osadów i ich wpływ 
na warunki ekologiczne) wykorzystania poprzez jego pirolityczną utylizację;

• może mieć również zastosowanie w  usuwaniu osadów w  oczyszczaniach 
ścieków i pofermentów w biogazowniach – zysk finansowy i ekologiczny.

Przedstawione rozwiązanie innowacyjne wpisuje się w trendy dotyczące ochrony 
środowiska i uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł, a mianowicie:

• wspieranie platform technologicznych i  ekoinnowacyjności w  ochronie 
środowiska: wykorzystanie innowacyjnych metod oceny stanu ekologicznego: 
MeioEco (Wojtasik, 2013a), diagnozy dotyczącej wyboru metody rekultywacji 
(CrecTest, Wojtasik, 2015a), wykorzystanie innowacyjnej technologii 
pirolitycznej utylizacji osadów dennych (Wiśniewski i  Wojtasik 2015) 
oraz opracowanej kompleksowej metody ochrony, diagnozy i  rekultywacji 
zbiorników wodnych (Wojtasik, 2013, Wojtasik i Wiśniewski 2014);

• promocja wykorzystania metanu z  pokładu węgla: wykorzystanie gazów 
palnych (metan, etan, propan, butan) powstałych w  procesie pirolitycznej 
utylizacji zdegradowanych osadów dennych, stanowiących m.in. źródło węgla 
w obiegu materii w środowisku (Wiśniewski i Wojtasik 2015);

• ochrona atmosfery: poprzez zastosowanie w  rekultywacji utylizatora 
pirolitycznego do osadów półpłynnych (Wiśniewski i Wojtasik 2015) ochrona 
atmosfery przed odorami i  możliwością przedostania się do atmosfery 
toksycznych zanieczyszczeń organicznych i metali śladowych;

• ochrona wód: przywrócenie, w wyniku podjęcia przedstawionych w projekcie 
działań, dobrego stanu ekologicznego (dobrej jakości wód i osadów dennych) 
jezior z zachowaniem w strefach względnie dobrej jakości i przywróceniem na 
obszarach zdegradowanych bioróżnorodności;

• gospodarka odpadami: zagospodarowanie zdegradowanych osadów dennych 
w  celu wytworzenia energii (piroliza) oraz w  rolnictwie (osady o  niskiej/
nieprzekraczających norm zawartości toksycznych zanieczyszczeń organicznych 
i metali ciężkich).
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Obecnie pracujące oczyszczalnie ścieków nie są wystarczającym rozwiązaniem 
technicznym, ponieważ nie umożliwiają racjonalnej (cyrkularnej) gospodarki zaso-
bami wodnymi z uwagi na nierozwiązane problemy z sanityzacją wody, zabezpiecze-
niem przed awariami oraz zagospodarowaniem lub utylizacją osadów pościekowych. 
Przykładem kumulacji wymienionych problemów jest awaria oczyszczalni „Czajka” 
w 2019 roku. Należy zmienić podejście do gospodarki związanej z odzyskiem wody 
(ścieki komunalne i przemysłowe), wprowadzić jako powszechną zasadę odzysk wody – 
gospodarkę cyrkularną zasobami wody.

Przy postępującym zagrożeniu suszą wdrożenie precyzyjnych procedur i technolo-
gii związanych z odzyskiem wody jest bardzo pilną potrzebą. Nieracjonalne podejście 
do zasobów wody może doprowadzić do jej niedostatku i racjonowania, a w dalszej 
perspektywie do głodu z powodu obniżenia plonów wywołanych suszą.

Przedstawione rozwiązanie techniczne – pirolityczna utylizacja osadów dennych 
wraz z sanityzacją wody umożliwia także wyłącznie sanityzację osadów i wody, gdy 
jakość osadów (brak lub dopuszczalne stężenie metali ciężkich i  toksycznych zanie-
czyszczeń organicznych) nie wymaga utylizacji. Jest to niezwykle ważne w przypadku 
zagrożenia epidemicznego, gdy podstawowy problem stanowią patogeny. Pozwala to 
na szybki i ciągły dostęp ludności do nieskażonej wody i nie wymaga tworzenia dodat-
kowych urządzeń technicznych.

Podsumowując część 1., w kontekście bezpieczeństwa państwa należy stwierdzić, że 
istnieje pilna potrzeba rozwiązania kwestii związanych z dostępem do dobrej jakości 
wód powierzchniowych, co wiąże się z koniecznością rekultywacji zbiorników wod-
nych i rzek, a także usunięcia zdegradowanych osadów dennych i zalegających śmieci, 
co z kolei może przyczynić się do możliwości wytworzenia energii. Wszystkie wymie-
nione procesy wiążą się z dywersyfikacją procesów rekultywacji i uzyskiwania energii, 
a ponadto powszechnego dostępu do korzystania z czystych wód powierzchniowych 
(poza dostępnymi obecnie, a także wodami głębinowymi). Decentralizacji procesów 
wytworzenia energii w połączeniu z oczyszczaniem zbiorników wodnych i sanityza-
cją wody (powrót do obiegu, gospodarka cyrkularna, przeciwdziałanie suszy) może 
w efekcie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w sytuacji kryzysu, ale również 
poprawy jakości życia w sytuacji bezpieczeństwa poprzez udostępnienie do użytku ob-
szarów wodnych obecnie niezdatnych do tego celu z powodu zanieczyszczeń. 

2. Gospodarka odpadami

Odpady wg art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE zdefiniowano jako „każdą substan-
cję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia został zobowiązany” (Statistics Explained, 2019). Oznacza to, że wszyst-
kie substancje, które stają się niepotrzebne w  danym miejscu m.in. gospodarstwie 
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domowym, urzędach, usługach, przemyśle, rolnictwie itd. można uznać za odpad. 
Skutkuje to z  kolei potrzebą zdefiniowania substancji, które powinny podlegać po-
nownemu zastosowaniu w innym miejscu lub sektorze, a nie zasilać grupę odpadów. 
W przeciwnym przypadku następują straty zarówno w surowcach, energii, jak i ko-
nieczności składowania i/lub utylizacji substancji, które powinny wchodzić do go-
spodarki cyrkularnej. Gospodarowanie odpadami i ich unieszkodliwianie mogą mieć 
również poważne skutki dla środowiska. Przykładowo składowiska odpadów zajmu-
ją duże powierzchnie i mogą powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, 
natomiast spalanie odpadów może skutkować emisją zanieczyszczeń powietrza. Pro-
blem związany z powstającymi odpadami jest bardzo poważny. Biorąc pod uwagę do-
stępne dane, w Polsce zebrano 12 mln ton odpadów komunalnych (2017 r.). Nastąpił 
wzrost o 2,7% wytworzonych odpadów w porównaniu z rokiem wcześniejszym, co 
oznacza zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego miesz-
kańca Polski z 303 kg w 2016 roku do 311 kg w 2017 roku (opracowanie Departamen-
tu gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska), co stanowi jeden z najniższych 
wskaźników wśród krajów Unii Europejskiej, gdzie średnia ilość wytworzonych odpa-
dów komunalnych na jednego mieszkańca UE w 2016 roku wyniosła 483 kg. Zgod-
nie z wymaganiami Unii Europejskiej Polska, a  także pozostałe kraje UE, powinna 
ograniczyć składowanie odpadów komunalnych (Statistics Explained 2019, https:// 
www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ data wglądu 30.03.2020 r.). 
Wysypiska odpadów stanowią zagrożenie pożarowe będące przyczyną powstawania 
trujących chmur dymu. Stopień toksyczności gzów zależy od ilości i rodzaju składo-
wanych odpadów oraz od intensywności (temperatura spalania) i czasu pożaru. 

Odpadami, którym w  ostatnich latach poświęca się szczególnie dużo uwa-
gi, są plastiki. Od lat 50. XX wieku, gdy powstały odpowiednie technologie do ma-
sowej produkcji plastików, wyprodukowano ich około 10 mld ton. W  Polsce 
zużywa się około 3,5 mln ton plastików rocznie, z  czego około 1/3 wykorzystywa-
na jest do produkcji opakowań. Poziom recyklingu opakowań wynosi około 40%  
(http://www.strefabiznesu.pl, 21.01.2019). Jest to ciągle zbyt mało, a plastiki traktowa-
ne są jak problem środowiskowy. Poważną przyczyną takiego podejścia do odpadów 
plastikowych jest niewłaściwy sposób ich utylizacji.

W latach 20. i 30. XX wieku rozwinęły się prace związane z zastosowaniem proce-
su pirolizy w różnych gałęziach przemysłu (piroliza – beztlenowe wyprażanie w tem-
peraturze, w zależności od zastosowania procesu, od około 250oC do około 1200oC). 
Jednak w celu utylizacji odpadów proces ten zaczęto wykorzystywać znacznie później, 
w latach 80. XX w. (Oleniacz, 1999). Badania naukowe nad możliwością pirolitycznej 
utylizacji różnego typu odpadów prowadzono m.in. na Politechnice Koszalińskiej na 
przełomie XX i XXI w. (m.in.: Piecuch i in. 1996, 1999, 2002, 2008abcd, Piecuch 1998, 
1999, Dąbrowski i in. 1999, Dąbrowski, Piecuch 2006). Utylizacja priolityczna odpa-
dów wpisuje się w zagadnienia związane z ochroną środowiska poprzez poszukiwanie 

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/
http://www.strefabiznesu.pl
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nowych rozwiązań technicznych, które ograniczą negatywny wpływ 1) składowania 
odpadów (odory i podsiąkanie toksycznych związków do wód gruntowych oraz zajmo-
wanie coraz większych obszarów przez wysypiska śmieci), 2) spalania śmieci (powsta-
wanie toksycznych związków w procesie spalania przedostających się do atmosfery, 
których neutralizacja niejednokrotnie jest kosztowna), 3) zagrożenia epidemicznego 
związanego z gromadzeniem się odpadów medycznych (szpitale, przychodnie, gabi-
nety dentystyczne i weterynaryjne). W ostatnich czasach proces utylizacji pirolitycz-
nej odpadów postrzegany jest, także jako możliwość uzyskania energii, czyli element 
gospodarki cyrkularnej (Wojtasik, 2015b, 2018, Wojtasik i Wiśniewski 2014). 

Kolejnym bardzo istotnym problemem w  gospodarce odpadami jest ich se-
gregacja. Pomimo coraz ostrzejszych przepisów dotyczących segregacji odpadów  
(http://www.naszesmieci.mos.gov.pl, 30.03.2020). W  informacjach zawartych 
w Dzienniku Ustaw z dnia 28.10.2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2028) w paragrafie 3. po-
dano, że „selektywnie zbiera się: 1) papier, 2) szkło, 3) metale, 4) tworzywa sztuczne,  
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. 
Pozostaje więc pytanie: w jakim pojemniku należałoby umieścić odpady zawierające 
patogeny: bakterie, grzyby, pasożyty i wirusy chorobotwórcze, stanowiące potencjalne 
źródło zakażeń i epidemii? Schemat problemu przedstawiono na rys. 8. i 9.

Rys. 8. Schemat przedstawiający problem z  właściwym umieszczeniem w  odpowiedniej grupie 
odpadów środków higieny, pielęgnacji osób chorych, a także odpadów weterynaryjnych

Źródło: opracowanie własne

http://www.naszesmieci.mos.gov.pl
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Rys. 9. Rodzaje odpadów potencjalnie niebezpiecznych z  uwagi na możliwość wystąpienia 
zagrożenia epidemiologicznego

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowym problemem związanym z składowaniem i gromadzeniem odpadów 
komunalnych jest ich łatwy dostęp dla ludzi i zwierząt. Na rys. 10. przedstawiono ty-
powy widok z jednego z osiedli mieszkaniowych.

Rys. 10. Widok składowanych i  segregowanych odpadów na wyznaczonym miejscu w  jednym 
z osiedli mieszkaniowych

Źródło: opracowanie własne
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Na problem związany z wadliwym składowaniem odpadów komunalnych, brakiem 
wydzielenia miejsca składowania odpadów z patogenami nakłada się coraz dotkliwiej 
pojawiająca się plaga gryzoni, w szczególności szczurów. Wynika to z dużej dostępno-
ści pokarmu (marnowanie żywności i wyrzucanie niezabezpieczonej do śmietników) 
oraz trwającej od około 2012 roku powszechnej sterylizacji kotów wolnożyjących 
skutkującej ich wytępieniem. Jedyny naturalny wróg gryzoni – kot wolnożyjący (Felis 
catus L.) został prawie całkowicie usunięty z przestrzeni miejskiej (Kaszubski i Sako-
wicz 2018). Wytępienie kotów wolnożyjących dodatkowo stanowi ułatwienie dla osie-
dlania się w miastach gatunków inwazyjnych, takich jak szop pracz. Niesie to ze sobą 
kolejne zagrożenia, jak chociażby groźną dla ludzi chorobę pasożytniczą wywoływaną 
przez Baylisascaris procynis (Popiołek i in. 2011) przenoszoną przez coraz powszech-
niej występującego na terenie Polski szopa pracza (Okrama i  in. 2012). Sytuacja ta 
dodatkowo potęguje zagrożenie epidemiczne o trudnych do przewidzenia skutkach 
(rys. 11.).

Rys. 11. Konsekwencje wadliwej procedury składowania odpadów oraz powszechnego wytępienia 
kotów wolnożyjących na terenie Polski (m.in.: Kaszubski i Sakowicz 2018), potencjalne zagrożenie 
epidemiologiczne

Źródło: opracowanie własne

Rozwiązaniem problemu utylizacji i składowania odpadów niebezpiecznych mógł-
by być niewielkich rozmiarów utylizator pirolityczny. Prekursorem proponowanego 
urządzenia był utylizator do odpadów szpitalnych, którego budowa oparta była o opa-
tentowane projekty racjonalizatorskie (Wiśniewski, Piotrowski 1998). Urządzenie to 
otrzymało Złoty Medal na Targach Poznańskich w  1997 r. i  produkowane było do 



267ReKULtYwACJA ZDeGRADowAneGo ŚRoDowISKA...

roku 2002, a w szpitalach na terenie Polski pracowało kilkadziesiąt utylizatorów (je-
den z modeli przedstawiono na rys. 12.). Utylizator i jego zalety omawiane były w róż-
nych publikacjach (m.in.: Piecuch 1999, Piecuch i  in. 1999, Dąbrowski i  in. 1999). 
Konstrukcja ta stała się wyjściową i wzorcową dla grupy utylizatorów WPS (skróto-
wiec pochodzi od nazwisk głównych twórców: Wiśniewski, Piotrowski, Szewczyk). 

Obecne rozwiązania techniczne (Wiśniewski, Wojtasik 2014 oraz Barański, Wojta-
sik 2020) pozwalają na utylizację odpadów, w szczególności plastików i odzysk ener-
gii, w tym w najprostszej postaci – energii cieplnej. Pozwala to na zamianę uciążliwych 
składowisk odpadów, w  tym stanowiących zagrożenie epidemiologiczne, na ciepło 
niezbędne w  codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych (ciepła woda) 
oraz uzyskanie w przypadku potrzeby energii elektrycznej.

Rys. 12. Utylizator konwekcyjny typu WPS (prekursor obecnego) do odpadów szpitalnych 
był produkowany przez firmę Ekoforma Sp. z  o.o. Wdrożono ponad 50 szt. (lata 1995–2002). 
Współtwórcą rozwiązania innowacyjnego i konsultantem na etapie budowy i eksploatacji prototypu 
i  urządzeń wdrożonych był inż. W. Wiśniewski (kategoria, numer i  data zgłoszenia: WYN:  
(21) 304322, (22) 14-07-1994, kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 173648)

Źródło: opracowanie własne

Upowszechnienie utylizatorów priolitycznych i  wykorzystanie jako brakującego 
sprzętu w  laboratoriach, przy domach, osiedlach, szpitalach itd. pozwoliłoby na dy-
wersyfikację utylizacji odpadów i faktyczną ochronę środowiska naturalnego poprzez 
następujące działania:

• ograniczenie transportu substancji szkodliwych po drogach, niejednokrotnie 
w  centrach aglomeracji miejskich, utylizacja w  miejscu powstania odpadów 
(szpitale, laboratoria, osiedla, domy itd.);

• zapobieganie sytuacji zagrożenia epidemiologicznego;
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• odciążenie spalarni z  materiałów niebezpiecznych, w  tym różnego rodzaju 
plastików, których spalanie powoduje powstawanie szkodliwych gazów 
zawierających toksyczne zanieczyszczenia organiczne, jak m.in. dioksyny, 
PCDD, PCDF (w procesie utylizacji zachodzącym poprzez pirolizę związki te 
nie powstają);

• rozwiązanie problemu utylizacji różnorodnych odpadów z tworzyw sztucznych 
z pozostałością odczynników chemicznych i/lub materiału biologicznego; 

• utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych na statkach, w szczególności podczas 
długich rejsów, co pozwoliłoby na znaczna oszczędność miejsca, ponieważ 
składowane odpady musza być magazynowane, przez co stanowią uciążliwy 
i dotychczas nierozwiązany problem;

• odpady przestałyby być materiałem niepożądanym, zyskałyby nową jakość jako 
cenne źródło energii pozyskane z utylizacji pirolitycznej.

Ponadto odpady stanowiłyby kolejny materiał OZE (odnawialne źródło energii), 
co przy obecnej liczbie produkowanych odpadów i  poszukiwaniu nowych źródeł 
energii jest innowacyjnym kierunkiem, który pozwala pogodzić dotąd przeciwstaw-
ne działania: ochronę środowiska i pozyskiwanie energii, dodatkowo nie wykluczając 
produkcji powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych.

Czysta energia

Występuje jeszcze jeden ważny aspekt związany z  wytworzeniem i  wykorzysta-
niem energii, w tym z energią odnawialną, a mianowicie nie każdy sposób uzyskania 
tzw. czystej energii jest ekologicznie uzasadniony. Przy tworzeniu i reklamie różnych 
urządzeń do uzyskiwania energii podawane są rozmaite parametry (m.in.: wydajność 
urządzenia, emisje różnych gazów, pozostałości po wytworzeniu energii itd.). nato-
miast nie jest podawany bilans ekologiczny, który jest w stanie określić, czy urządze-
nie produkuje bądź jest w stanie wyprodukować czystą energię.

Czysta energia – przy stosowaniu tego pojęcia należy uwzględnić bilans ekolo-
giczny, czyli zanieczyszczenie środowiska powstałe przy produkcji urządzeń mających 
służyć produkcji czystej energii (w tym wykorzystaną do tego celu energię oraz pra-
ce naprawcze/serwisowe, niezbędne elementy eksploatacyjne i  transport) oraz ener-
gię, która powstaje w wyniku pracy urządzenia. Przeprowadzone obliczenia powinny 
dać odpowiedź na pytanie, po jakim czasie eksploatacji urządzenia bilans pozwala na 
stwierdzenie, że produkowana jest czysta energia bez zanieczyszczania środowiska lub 
że takiej energii nie można uzyskać (schemat przedstawiono na rys. 13.).
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Rys. 13. Schemat przedstawiający ekologiczny bilans energetyczny

Źródło: opracowanie własne

Proponowane rozwiązania techniczne dotyczące uzyskania energii z  osadów po-
ściekowych, pofermentów, zdegradowanych osadów jeziornych przy jednoczesnej 
sanityzacji wody oraz uzyskania energii z  odpadów, w  szczególności plastikowych, 
wpisują się zarówno w  gospodarowanie energią odnawialną OZE, gospodarkę cyr-
kularną dostępnymi zasobami naturalnymi i wytworzonymi, jak i produkcję czystej 
energii. Ten ostatni aspekt wyraża się przez następującą zależność: uzyskanie czystej 
energii w tym przypadku powoduje redukcję zanieczyszczenia środowiska. Schemat 
wytworzenia czystej energii przedstawiono na rys. 14.

Rys. 14. Schemat przedstawiający uzyskiwanie czystej energii przy zastosowaniu utylizacji 
zdegradowanych osadów dennych i odpadów

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przedstawione w dużym skrócie problemy związane z bardzo obszernymi zagad-
nieniami związanymi z: gospodarką odpadami, w tym ich niewłaściwą segregacją, za-
nieczyszczeniem wód powierzchniowych, wytępieniem kotów wolnożyjących, które 
stanowiły przeciwwagę dla plagi gryzoni, stanowią silnie ze sobą powiązane dziedziny. 
Przy dalszym braku właściwej oceny sytuacji ze strony decydentów oraz niewdraża-
niem nowych rozwiązań omówione problemy mogą w sposób dramatyczny wpłynąć 
na obniżenie bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa ludności. W przypadku 
sytuacji kryzysowej brak powszechnego dostępu do czystej wody (wody powierzch-
niowe), brak powszechnie dostępnych urządzeń do pirolitycznej utylizacji odpadów 
z  możliwością odzysku energii, rabunkowa gospodarka dobrostanem zwierząt (kot 
wolnożyjący) w  skrajnym przypadku może doprowadzić do szerzącej się epidemii 
(o wiele groźniejszej od obecnie występującej koronawirusa). 

Podstawowym strategicznym zabezpieczeniem państwa powinna być niezwłoczna 
zmiana w sposobie gromadzenia i utylizacji odpadów, wydzielenie grupy odpadów nie-
bezpiecznych epidemiologicznie i ich utylizacja w miejscu powstania (osiedla, dom-
ki jednorodzinne, szpitale, przychodnie itd.), powszechna dostępność do utylizatorów 
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pirolitycznych (podobnie jak innych sprzętów AGD), rekultywacja zbiorników wod-
nych i  sanityzacja wody, tak aby woda mogła powrócić jako czysta do obiegu (go-
spodarka cyrkularna, przeciwdziałanie suszy), a także właściwe podejście do ochrony 
środowiska i zwierząt (ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków obcych i  inwa-
zyjnych, które stanowią wektory dla patogenów obcych dla środowiska Polski i  za-
grożenie dla rodzimej fauny oraz ludności). Dodatkowym aspektem powinno być 
dostrzeżenie możliwości uzyskania energii z odpadów, w tym plastików i zdegrado-
wanych osadów dennych (jeziornych, rzecznych, Zalewu Wiślanego). Pozwoliłoby to 
na oszczędności w procesach utylizacji i  rekultywacji oraz zmianę podejścia do od-
padów, nie jako problemu ekologicznego, ale łatwo dostępnego źródła energii (OZE).
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Wojtasik, B. (2010). Meiobentos jako wskaźnik zmian środowiskowych w zbiornikach słodkowodnych 
[Meiobenthos as an environmental changeability conditions indicator in freshwater 
reservoirs]. W: R. Wiśniewski [red.] Ochrona i  rekultywacja jezior. Toruń: Salus: 
 185–203.

Wojtasik, B. (2012). Candona rectangulata Alm, 1914 jako wskaźnik w badaniach klimatycznych 
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Abstrakt

Cel: artykuł ma na celu przybliżyć problematykę złośliwego sterowania ludźmi i maszynami, co 
umożliwia kompleksowe i innowacyjne podejście do problemu dezinformacji. Tego typu spojrze-
nie jest oryginalną propozycją autora, niespotykaną dotychczas nie tylko w kraju, ale i na świecie. 
Tymczasem w kontekście powszechnego dostępu do internetu, obszar sterowania ludźmi i sterowa-
nia maszynami wraz z rozwojem technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, coraz bardziej 
się przenikają. W artykule omówiono ewolucję internetu oraz pojęcie dezinformacji. Następnie 
w  sposób syntetyczny przedstawiono zasadnicze podejścia do budowy „inteligentnych” maszyn 
oraz zwrócono uwagę na pojawiające się w tego typu rozwiązaniach podatności, możliwe do wy-
korzystania przez przeciwnika. Zasadniczą częścią artykułu jest omówienie modelu procesu zło-
śliwego sterowania ludźmi i  maszynami będącego adaptacją teorii sterowania refleksyjnego do 
modelowania problemu dezinformacji obiektów funkcjonujących w oparciu o „obrazy” rzeczywi-
stości.

Projekt/metodologia/podejście: artykuł bazuje na wiedzy autora zdobytej w  oparciu o  udział 
w licznych pracach badawczo-rozwojowych z obszaru systemów wspomagania decyzji, w szczegól-
ności prowadzonych w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, a także dogłęb-
nej analizie bogatej literatury.

Wyniki: wraz z  rozwojem technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, obszar sterowania 
ludźmi i sterowania maszynami coraz bardziej się przenikają. Teoria sterowania refleksyjnego uła-
twia modelowanie procesu złośliwego sterowania ludźmi i maszynami. Możliwość złośliwego ste-
rowania ludźmi jest bardzo niepokojąca, tymczasem możliwość złośliwego sterowania maszynami 
jest wręcz przerażająca.

Badania i  praktyczne ograniczenia/implikacje: proponowane podejście do modelowania zło-
śliwego sterowania ludźmi i maszynami wymaga szeregu prac eksperymentalnych, których prze-
prowadzenie ze względów prawno-etycznych możliwe jest jedynie w  warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych.

Oryginalność/wartość: artykuł dotyczy oryginalnego ujęcia problemu dezinformacji.
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Typ artykułu: artykuł przeglądowy z elementami autorskimi.

Słowa kluczowe: dezinformacja, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, antagonistyczne ucze-
nie maszynowe, sterowanie refleksyjne, wojny przyszłości, cyberprzestrzeń

1. Wprowadzenie 

Ludzie tworzą coraz bardziej zaawansowane technologie, a technologia coraz bar-
dziej zmienia codzienne życie człowieka i samego człowieka. Obecnie jak nigdy w hi-
storii niemalże „wszystko jest ze wszystkim” połączone za sprawą technologii i tworzy 
tzw. cyberprzestrzeń. Co więcej, ta wzajemna wydawać by się mogło symbioza powo-
duje jednak zagrożenia związane właśnie z możliwością złośliwego sterowania ludźmi 
i maszynam w skali nigdy dotąd niespotykanej. Złośliwe sterowanie to celowe wpro-
wadzanie w błąd ludzi lub maszyny, czyli dezinformacja rozumiana jako proces 
manipulacji. 

W ramach rozdziału przedstawione zostaną założenia tzw. wojny przyszłości. Na-
stępnie w sposób syntetyczny omówione zostaną kluczowe dla poruszanej tematyki 
pojęcia, takie jak: sztuczne inteligencja i cyberprzestrzeń. Przybliżona również zosta-
nie ewolucja internetu będącego fundamentem cyberprzestrzeni. W końcu szczegó-
łowo zdefiniowane zostanie pojęcie dezinformacji stanowiące rdzeń rozdziału, wokół 
którego prowadzone będą rozważania. Dla lepszego zrozumienia zagrożeń związa-
nych z  możliwością złośliwego sterowania ludźmi i  maszynami zostanie przeanali-
zowane zagadnienie budowy „inteligentnych” maszyn. Rozdział zamyka zagadnienie 
modelowania procesu złośliwego sterowania ludźmi i maszynami z wykorzystaniem 
teorii sterowania refleksyjnego oraz teorii dezinformacji.

2. Wojny przyszłości oraz kluczowe spostrzeżenia i pojęcia

Ocena zmian środowiska bezpieczeństwa jest jednym z procesów prowadzonych 
na poziomie strategicznym państwa, mającym kluczowe znaczenie dla kierunku roz-
woju systemu bezpieczeństwa narodowego. Istotą tego procesu jest identyfikacja 
przyszłych uwarunkowań prowadzenia operacji, w tym wojny, tak aby podsystem mi-
litarny i pozamilitarny przygotowywać na przyszłe wyzwania. Zmiany zachodzące we 
współczesnym świecie, związane z  rozwojem nowoczesnych technologii i  jej wpły-
wem na życie niemalże każdego człowieka, są kluczowe właśnie w kontekście przy-
szłych wyzwań.



279SZtUCZnA InteLIGenCJA I CYBeRpRZeStRZeŃ...

Wojny przyszłości, a  tym samym największe wyzwania, jakie stoją przed siłami 
zbrojnymi, w wielu opracowaniach (Maj i in., 2017a; William i in., 1986; TRADOC, 
2017) definiowane są przez pryzmat przyszłych uwarunkowań prowadzenia operacji:

• rozróżnienie pomiędzy stanem „P” i „W” będzie trudne lub niemożliwe;
• brak linii frontu w  tradycyjnym rozumieniu tego słowa oraz coraz większa 

asymetryczność konfliktów i wojen;
• trudność w  rozróżnieniu podsystemu militarnego i  pozamilitarnego, a  tym 

samym żołnierz coraz bardziej „podobny” do cywila;
• działania niekinetyczne, w  szczególności operacje w  cyberprzestrzeni będą 

istotnie (być może wręcz fundamentalnie) wpływać na przebieg konfliktów 
oraz wojen; 

• w końcu rozwój sztucznej inteligencji (w  tym robotyki) będzie prowadził do 
powstania systemów zdolnych do funkcjonowania w  sposób coraz bardziej 
autonomicznych, co w  konsekwencji może doprowadzić do konieczności 
zdefiniowania na nowo roli człowieka w przebiegu konfliktów i wojen.

Problematyka wojen przyszłości od zawsze zajmowała teoretyków i  praktyków 
sztuki wojennej. Współcześnie dynamika zmian technologii powoduje, że trudno 
mówić o założeniach wojny przyszłości, nie rozumiejąc istoty i kierunków rozwoju 
właśnie technologii. O  ile w przeszłości, mówiąc o  tzw. technologiach podwójnego 
zastosowania, mieliśmy na myśli technologie, które pojawiły się na potrzeby wojska 
i  mogły zostać wykorzystane na rynku cywilnym, tak obecnie kierunek „transferu 
technologii” wydaje się być odwrócony, tj. z rynku cywilnego rozwiązania trafiają do 
wojska. Taki stan rzeczy wymaga od sił zbrojnych olbrzymiej „czujności”, kreatyw-
ności, zdolności identyfikowania przyszłych technologii przełomowych (ang. future 
disruptive technologies) i kształtujących się rewolucyjnych pomysłów zmieniających 

„zasady gry” (ang. emerging game-changers ideas). W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na dynamicznie rozwijającą się gałąź informatyki, jaką jest sztuczna inteligen-
cja (ang. Artificial Intelligence) (Allen, 2020; Gengio, 2016; Launchbury, 2017; Lecun, 
2015; McCarthy, 2007).

Współcześnie brakuje powszechnie uznanej definicji sztucznej inteligencji. Co wię-
cej, istniejące definicje kładą większy nacisk na wyjaśnienie słowa „sztuczna”, mniej 
uwagi poświęcając słowu „inteligencja”. Jako pierwszy sztuczną inteligencję zdefinio-
wał w 1956 roku John McCarthy jako „gałąź informatyki, która umożliwia budową 
maszyn zdolnych do wykonywania zadań będących domeną ludzi, szczególnie zadań 
wymagających ludzkiej inteligencji” (Veisdal, 2019). Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
maszyna, o której mowa w definicji sztucznej inteligencji, to w  języku informatyki 
przede wszystkim algorytm, a  więc program (ang. software), który oczywiście uru-
chamiany jest na określonym sprzęcie (ang. hardware). Maszyny mogą funkcjonować 
w świecie fizycznym jako mniej lub bardziej autonomiczne obiekty np. roboty, statki 
powietrzne, samochody lub być bytami bardziej abstrakcyjnymi, czyli wspomnianymi 
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algorytmami niewchodzącymi bezpośrednio w interakcje ze światem fizycznym, ale 
pośrednio wpływające na procesy w świecie fizycznym, np. systemy rekomendacyjne, 
system nawigacyjne, systemy reklamy internetowej, cyfrowi asystenci. 

Algorytmy sztucznej inteligencji to przyszłość niemalże każdej dziedziny życia. 
Przyszłe konflikty zbrojne to również prawdopodobnie wojny maszyn (wojny na algo-
rytmy, i to już nie tylko z obszaru kryptologii!!!). W wielu krajach (m.in. USA, Rosja, 
Chiny) daje się zauważyć niebywałe zainteresowanie pracami nad rozwojem sztucz-
nej inteligencji w obszarze zastosowań militarnych (Masuhr, 2019; Waltzman, 2020; 
Wong, 2020; Congressional Research Service, 2019). W tym kontekście warto zwró-
cić uwagę na ciekawe zjawisko napędzające rozwój sztucznej inteligencji, które można 
określić „szałem danych” lub „szałem na dane”. Ilość danych, jakie generuje (pozysku-
je, przetwarza i przesyła) ludzkość, rośnie w sposób wykładniczy. Jednocześnie nie-
malże wszystkie dane są gromadzone często bez określonego celu (co w nieodległej 
przeszłości było niespotykane), a po prostu dlatego, że takie możliwości daje współcze-
sna technologia. Opisane zjawisko doczekało się anglojęzycznego terminu Big Data 
i zaowocowało szczególnie intensywnym rozwojem jednej z dziedzin sztucznej inteli-
gencji zwanej uczeniem maszynowym ML (ang. Machine Learning) (Karpathy, 2017; 
Knox, 2018), inaczej uczeniem z danych, których w domyśle powinno być dużo lub 
bardzo dużo. Szczególnie ciekawym spostrzeżeniem jest jednak fakt, że jak się okaza-
ło, niekiedy nawet niezwykle zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego moż-
na dość łatwo „oszukać”. Stąd w ostatnich latach zrodził się obszar antagonistycznego 
uczenia maszynowego AML (ang. Adversarial Machine Learning) (Amodei, 2016; 
Kegelmeyer, 2019; Nguyen, 2015; Ortega i Maini, 2018). Wydaje się, że AML to począ-
tek bardzo poważnych badań nad wojnami maszyn, obszar niezwykle ciekawy i dyna-
micznie rozwijający się, ale również obszar niełatwy ze względu choćby na trudności 
w interpretowalności zaawansowanych algorytmów ML. 

Obecnie, jak nigdy w  historii ludzkości, „wszystko jest ze wszystkim połączo-
ne” za pomocą sieci i systemów teleinformatycznych, tworząc tzw. cyberprzestrzeń 
(ang. cyberspace). Pojęcie cyberprzestrzeni zostało spopularyzowane przez amerykań-
skiego pisarza science fiction Wiliama Gibsona, który poruszał problem świata zdo-
minowanego przez wszechobecną i bardzo tanią zaawansowaną technologię. Jest to 
wizja świata, w której niemożność wejścia do cyberprzestrzeni spycha człowieka na 
margines społeczeństwa. Cyberprzestrzeń opisywana jest w książkach Gibsona jako 

„przestrzeń wypełniona danymi generowana przez połączone ze sobą komputery”, do 
której mogą przedostać się bohaterowie jego opowiadań. Jest podstawową przestrze-
nią, w której funkcjonują ludzie, podczas gdy świat fizyczny jest „złem koniecznym”. 
Współcześnie trudno mówić również o obowiązującej definicji cyberprzestrzeni. Czę-
sto przytaczanymi definicjami są tłumaczenia definicji proponowanych w  publika-
cjach Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, np. „przestrzeń wytwarzania, 
gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych, informacji i wiedzy tworzona przez 
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systemy i  sieci teleinformatyczne (w tym internet) wraz z zewnętrznymi obiektami 
(np. użytkownikami) wchodzącymi w interakcje z tymi systemami” (JP 3–12, 2018; 
JP 3–13, 2014). Istotną kwestią z punktu widzenia tematyki poruszanej w niniejszym 
rozdziale jest fakt, że cyberprzestrzeń jest częścią środowiska informacyjnego współ-
czesnego człowieka, a za sprawą popularności mediów społecznościowych cyberprze-
strzeń traktowana jest jako nowa przestrzeń społeczna, w której „spotykają” się ludzie. 
Pojęcie cyberprzestrzeni spopularyzował rozwój internetu, dlatego też jest używane 
często jako synonim właśnie internetu.

Nowa przestrzeń – cyberprzestrzeń – ma istotny wpływ na potencjalne zagroże-
nia dla bezpieczeństwa państwa, istniejące zarówno na poziomie technicznym, jak 
i informacyjnym. Wojny przyszłości będą, jak już to wcześniej wspomniano, wojna-
mi maszyn (wojnami na algorytmy) prowadzonymi w głównej mierze właśnie w cy-
berprzestrzeni. Jednocześnie coraz częściej „tradycyjne” już techniczne działania 
defensywne i  ofensywne w  cyberprzestrzeni będą zsynchronizowane z  operacjami 
informacyjnymi, tworząc de facto bardzo złożoną wielowymiarową operację w  cy-
berprzestrzeni (Maj i in., 2017b). Polem walki staną się więc systemy przetwarzania 
danych i informacji, ale nie tylko twarda infrastruktura teleinformatyczna (operacje 
CyberOps), lecz wszystko co do tej infrastruktury jest „podłączone”, a więc również 
ludzie – „mózgi realizujące procesy poznawcze” (operacje InfoOps).

Wojny przyszłości oraz kluczowe spostrzeżenia i pojęcia

Internet, jak większość przełomowych technologii XX wieku, powstał w odpowie-
dzi na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych i w pierwotnym zamyśle jego twórców 
miał stanowić rozproszony system kierowania i dowodzenia (ang. command & con-
trol) zdolny przetrwać zmasowany atak fizyczny. Z armii „trafił” na uniwersytety, skąd 
do biznesu i w końcu „pod strzechy”. Historia rozwoju internetu od strony zarówno 
technicznej, jak i użytkowej jest niezwykle ciekawa.

Z  punktu widzenia tematyki rozdziału konieczne jest wskazanie kamieni milo-
wych, określanych jako – Web1.0, Web.2.0 oraz Web3.0 – które pozwalają zrozumieć, 
jaką drogę przeszliśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii i dokąd zmierzamy. W wiel-
kim skrócie i jednak pewnym uproszczeniu kolejne „wersje” internetu można scharak-
teryzować w następujący sposób: 

Web1.0 to sieć „tylko do czytania” (ang. read-only Web), gdzie istnieje stosunko-
wo wąskie grono „producentów” treści umieszczanych na portalach internetowych, 
a cała reszta użytkowników sieci to „konsumenci” mający zasadniczo możliwość prze-
glądania treści (niekiedy z  drobnymi wyjątkami np. dodawanie przez czytelników 
portalu komentarzy). Historycznie jest to najstarsza „kultura” użycia internetu, choć 
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wciąż spotykana, np. większość współczesnych portali informacyjnych (abcnews.com, 
msn.com, onet.pl) ma ten charakter.

Web2.0 to sieć „do czytania i  pisania” (ang. read-write Web), gdzie zacierają się 
granice pomiędzy rolą „producenta” a „konsumenta” treści. W miejsce portali inter-
netowych powstają platformy internetowe stanowiące przestrzeń szeroko rozumianej 
komunikacji pomiędzy użytkownikami pełniącymi jednocześnie role „producen-
tów” i „konsumentów” treści. Tego typu „kultura” użycia internetu jest współcześnie 
bardzo powszechna. W oparciu o ideę sieci Web2.0 powstały internetowe platformy 
handlowe (np. eBay, Allegro), Wikipedia, media społecznościowe (np. YouTube, Face-
book, Twitter) i wiele innych obecnie powszechnych rozwiązań.

Web3.0 to również sieć „do czytania i pisania” (ang. read-write Web) będąca roz-
szerzeniem koncepcji Web2.0 o tzw. sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence), 
której zadaniem jest coraz lepsze rozumienie potrzeb i zainteresowań użytkowników 
sieci. Platformy internetowe migrują w kierunku „kultury” inteligentnych platform, 
dzięki czemu możliwe staje się rekomendowanie użytkownikom „właściwych dla nich” 
treści, przy jak najmniejszym wysiłku ze strony owych użytkowników. Personalizowa-
nie treści odbywa się poprzez profilowanie użytkowników, co – jak się okazuje – ma 
daleko idące konsekwencje i staje się tematem wrażliwym.

Web4.0 to hipotetyczna „kultura” internetu przyszłości, gdy faktycznie wszystkie 
urządzenia zostaną dołączone do globalnej sieci Internet w wyniku upowszechnienia 
się koncepcji IoT (ang. Internet of Things), inteligentne platformy internetowe zosta-
ną scalone w „jeden organizm”, umożliwiając wymianę danych, informacji i wiedzy 
bez dotychczasowych ograniczeń (problemy integracji) przy jednoczesnym przełomie 
w zakresie możliwości tzw. sztucznej inteligencji, rozumianym jako przejście od ist-
niejącej obecnie wąskiej sztucznej inteligencji (ang. narrow artificial inteligence) do wi-
zjonerskiej koncepcji ogólnej sztucznej inteligencji (ang. general artificial intelligence). 
W końcu Web 4.0, określana mianem sieci symbiotycznej, ma spowodować, że inte-
rakcja człowiek–maszyna zostanie pozbawiona dotychczasowych barier związanych 
ze współczesnymi nienaturalnymi interfejsami, np. klawiatura, myszka. Współcześni 
wizjonerzy (m.in. Ray Kurzweil prezentujący koncepcję tzw. Sigularity) przewidują, 
że w połowie XXI wieku będziemy mogli, a być może musieli, połączyć nasze umysły 
z komputerami. Programy łączenia mózgu ludzkiego z komputerem nie są fantazją, od 
lat bowiem prowadzone są z powodzeniem prace nad wykorzystaniem m.in. elektro-
encefalografii (EEG) do komunikacji z osobami sparaliżowanymi lub do sterowania 
ruchami sztucznych kończyn. Co więcej, obecnie uruchomione zostały bardzo ambit-
ne projekty nad połączeniem komputera z mózgiem, których celem jest nie tylko ste-
rowanie urządzeniem, co zapis „myśli” na zewnętrznym nośniku danych w bardzo 
różnych celach. Projekty takie realizuje firma Neuralink Elona Muska i amerykańska 
agencja DARPA (ang. Defence Advanced Research Project Agency).
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Podsumowując, mamy sytuację coraz większego przenikania człowieka do cyber-
przestrzeni (ang. immersion), a  tym samym wpływu cyberprzestrzeni na człowieka 
w świecie fizycznym. Zmierzamy więc w kierunku zacierania granic między fizyczny-
mi bytami a ich awatarami (ang. avatars) w cyberprzestrzeni.

3. Kultura Web3.0 i jej konsekwencje

Współcześnie użytkownicy cyberprzestrzeni to blisko 60% ludzkości (ponad 
4,3 mld osób). Większość użytkowników internetu (ponad 3,4 mld) to aktywni użyt-
kownicy mediów społecznościowych, wykorzystujący jako interfejs głównie urządze-
nia mobilne (ponad 3,2 mld). Standardem obecnie stały się inteligentne platformy 
internetowe, a więc internet osiągnął poziom „kultury” Web3.0, do której wielu jej 
użytkowników jest niemal na „stałe podłączonych”. Bycie online stało się kluczową po-
trzebą, w szczególności tzw. cyfrowych tubylców (ang. digital native) – pokolenia ludzi, 
którzy nie znają świata bez internetu. Potrzeba bycia online staje się jednak również 
coraz bardziej powszechna wśród pokoleń starszych, starających się sprostać wyma-
ganiom otaczającego ich świata, tzw. cyfrowych imigrantów (ang. digital immigrant). 

Media społecznościowe, w których, jak to zostało wspomniane, „spotykają się lu-
dzie”, są zasadniczym elementem środowiska informacyjnego współczesnego człowie-
ka. Dla wielu są niemalże jedynym źródłem informacji o otaczającym ich świecie. Rola 
mediów społecznościowych jest obecnie nie do przecenienia, jeśli chodzi o kształto-
wanie opinii na niemalże każdy temat, jak również możliwość wpływania na spo-
sób postrzegania rzeczywistości i poglądy poszczególnych osób, grup społecznych czy 
niemalże całych społeczeństw (Bennett, 1977; Kramer, 2014). Problem ten staje się 
obecnie przedmiotem debaty publicznej, która wydaje się nieco spóźniona (na co już 
nie mamy wpływu), bardzo często prowadzona jedynie przez i z perspektywy „cyfro-
wych imigrantów”, w końcu w większości przypadków z wykorzystaniem jedynie ba-
dań jakościowych. 

Użytkownicy „kultury” Web3.0 generują olbrzymią ilość danych i potężny ruch 
w internecie. Wyzwaniem staje się opanowanie potężnego szumu informacyjnego oraz 
szukanie „źródła prawdy” i „źródła fałszu”. Media społecznościowe wpływają jednak 
na to, jak znaczna część społeczeństwa pozyskuje informacje, jak ją konsumuje i jak 
się tą informacją dzieli. Okazuje się, że proces ten jest bardzo szybki i w większości 
przypadków bezkrytyczny, wręcz niemalże bezmyślny. Nie ma wówczas mowy o we-
ryfikacji informacji i  jej źródeł. Media społecznościowe (ang. Social Media) przero-
dziły komunikację w internecie w interaktywny dialog, którego uczestnicy odczuwają 
potrzebę wyrażenia siebie i  wyartykułowania „swoich” przekonań i  poglądów, szu-
kając aprobaty czy wręcz aplauzu. Trudno więc o jakikolwiek merytoryczny dyskurs. 
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Komunikacja w mediach społecznościowych to przede wszystkim emocje, które potę-
gują naturalne odruchy jak np.:

• efekt potwierdzenia (ang. confirmation bias) – preferowanie treści, które 
potwierdzają dotychczasowe przekonania i poglądy;

• efekt przyciągania podobieństwa (ang. similarity attraction effect) – nawiązywanie 
kontaktów z osobami o podobnych przekonaniach i poglądach.

Powyższe skutkuje pojawianiem się w mediach społecznościowych zjawiska tzw. 
baniek społecznych (ang. social bubbles), czyli społeczności zwykle o antagonistycz-
nych przekonaniach i stąd zwykle minimalizujących wzajemne interakcje związane 
z realną komunikacją. Co więcej, „kultura” Web3.0 wykorzystująca inteligentne plat-
formy internetowe tworzy tzw. bańki filtrujące (ang. filter bubbles) dla swych użytkow-
ników, co potęguje wspomniane zjawisko „baniek społecznych”. Wolne od uprzedzeń 
(jak może się wydawać) i  nieskrępowane cenzurą interaktywne dialogi w  mediach 
społecznych nieoczekiwanie prowadzą do niespotykanej polaryzacji społecznej. Re-
asumując powyższe, kultura Web3.0 okazuje się być wyjątkowo podatnym gruntem 
dla wszelkiego rodzaju manipulacji informacją, a w konsekwencji jej użytkownikami. 

„Paliwem” do manipulacji są tzw. zaburzenia (patologie) informacji (ang. information 
disorder), które są rozprzestrzeniane w mediach społecznościowych.

4. Dezinformacja – ujęcie statyczne (klasyfikacja zaburzeń informacyjnych)

Klasyfikacją zaburzeń (patologii) informacji zajmuje się obecnie wiele ośrodków. 
Jedna z taksonomii wyróżnia wśród zaburzeń informacyjnych (Wardle, 2017):

• informację nieprawdziwą, wprowadzającą w błąd (ang. mis-information);
• informację wyrządzającą szkodę/ból (ang. mal-information);
• informację celowo wprowadzającą w błąd, mogącą wyrządzić szkodę/ból (ang. 

dis-information).
Przedmiotem dalszego zainteresowania jest właśnie tzw. dezinformacja (ang. 

dis-information). W ujęciu jakościowym dezinformacja rozumiana jest jako informa-
cja mającą zdolność kreowania zmanipulowanego obrazu rzeczywistości w określo-
nym celu. W  zależności od intencji wprowadzenia odbiorcy w  błąd (ang. intent to 
deceive) [51], dezinformację mogą stanowić: satyra/parodia (ang. satire/parody) → fał-
szywe/pokrętne połączenia (ang. false connection) np. nagłówki artykułów „pokrętnie” 
odpowiadające jego treści → wprowadzająca w błąd treść (ang. misleading content) → 
fałszywy kontekst dla prawdziwej informacji (ang. false context) → informacja o po-
zornie niesterowanych zdarzeniach (ang. imposter content) → zmanipulowana treść 
(ang. manipulated content) → w pełni sfabrykowana treść (ang. fabricated content). 

W  ujęciu ilościowym dezinformację można natomiast zdefiniować jako ustalo-
ną ilość informacji (również prawdziwej) mającej kreować obraz rzeczywistości na 
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określony temat, w tym całkowity brak informacji na ten temat lub przeciwnie – szum 
informacyjny, jak również natłok informacji prowadzący do przeciążenia informacyj-
nego odbiorcy. 

Zaburzenia informacyjne są więc różnie klasyfikowane i występują pod różnymi 
postaciami, np. tekst, grafika, nagrania dźwiękowe, wideo. W powszechnym obiegu 
tego rodzaju zaburzenia informacyjne określane są mianem fejków lub fake newsów, 
jeśli dotyczą spraw bieżących. Bardzo często fejki, wyglądają na informacje prawdziwe 
dopiero po ich analizie i weryfikacji źródła okazują się zaburzeniami informacyjny-
mi. Zupełną nowością i potężnym zagrożeniem są od niedawna deepfejki. O ile fejki są 
tworzone w całości przez ludzi, oczywiście z wykorzystaniem narzędzi, takich jak edy-
tory tekstu czy edytory graficzne, to deepfejki (Westerlund, 2019) są tworzone w spo-
sób zautomatyzowany z wykorzystaniem narzędzi i algorytmów szeroko rozumianej 
tzw. sztucznej inteligencji, w  szczególności uczenia maszynowego (ang. machine 
learning), a  precyzyjniej głębokich sieci neuronowych (ang. deep neural networks) 
(Goodfellow, 2016; Lecun, 2015), rozpoznawania obrazu i syntezy mowy. Wyjątkowo 
niepokojący jest fakt dostępności w internecie gotowych narzędzi, które umożliwia-
ją nawet laikowi przygotowanie deepfejka. Oczywiście powstają również narzędzia do 
automatyzacji identyfikacji deepfejków.

Niestety, jak zostało już to wspomniane, „kultura” Web3.0 bardzo „zniechęca” jej 
użytkowników do krytycznego myślenia. Stąd potrzeba systemowego podejścia do 
walki z fejkami, czego jednym z przejawów jest pojawienie się na różnych poziomach 
(rzetelnego dziennikarstwa, pojedynczych państw, organizacji międzynarodowych, 
również samych mediów społecznościowych) osób lub całych instytucji zajmujących 
się kontrolą faktów, tzw. pogromców mitów (ang. fact checkers). 

Dezinformacja – ujęcie dynamiczne

W poprzednim punkcie dezinformacja została zdefiniowana w ujęciu statycznym 
jako zaburzenie informacyjne. Dezinformacja w ujęciu dynamicznym to proces ma-
nipulacji, świadomego wprowadzania w  błąd, zasianie wątpliwości odbiorcy co do 
faktycznego stanu rzeczy, z  wykorzystaniem różnego rodzaju zaburzeń informacyj-
nych. Dezinformacja jako proces jest więc ofensywną operacją informacyjną, czyli in-
gerowaniem w proces osiągania świadomości sytuacyjnej, której celem jest wywołanie 
u odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości, a w konsekwencji decyzji (ewentualnie 
jej braku) w zgodzie z założeniami ośrodka planującego operację informacyjną (Basaj, 
2018). Dezinformacją jest w swojej istocie ingerencja w proces podejmowania decyzji 
odbiorcy (obiektu lub grupy obiektów), również poprzez maskowanie pewnych wyda-
rzeń i informacji o tych wydarzeniach lub generowanie szumu informacyjnego celem 
zdezorientowania odbiorcy. Tym samym w procesie dezinformacji wykorzystywana 
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jest informacja, która nie zawsze jest informacją nieprawdziwą, a cały wachlarz zabu-
rzeń informacyjnych zdefiniowanych wcześniej.

Zaawansowane operacje informacyjne opierają się na wcześniejszym rozpoznaniu 
odbiorcy (obiektu lub grupy obiektów), do których są kierowane. Efektem rozpoznania 
są profile, czyli de facto sparametryzowane modele subiektywizmu odbiorcy, w oparciu 
o które kształtuje swój obraz rzeczywistości. Budowa modeli subiektywizmu jest złożo-
nym procesem, który może polegać na „profilowaniu poprzez aktywną komunikację” 
w czasie poprzedzającym proces dezinformacji. W oparciu o zbudowane profile atakują-
cy kształtuje środowisko informacyjne obiektu atakowanego w celu wykreowania obra-
zu rzeczywistości (w pewnym sensie narzuconego przez atakującego) zbieżnego z celami 
strony atakującej. Tym samym atakujący zyskuje swego rodzaju przewagę informacyjną, 
która umożliwia rozpoczęcie wpływu na procesy decyzyjne obiektu atakowanego (Basaj, 
2018). Warto przypomnieć, że dokładnie według tego schematu odbywa się personalizo-
wanie treści w „kulturze” Web3.0 na inteligentnych platformach internetowych poprzez 
profilowanie użytkowników. W tym ujęciu bardzo wyraźnie widać istotę procesu dezin-
formacji, którą niekoniecznie jest rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji.

Intuicyjne jest spostrzeżenie, że skuteczność operacji informacyjnej jest tym więk-
sza, im dłużej realizowana jest skrycie, a więc obiekt atakowany nie jest tego świado-
my. Ciekawostką jest jednak to, że z chwilą uzyskania przez obiekt atakowany nawet 
pełnego przekonania o tym, że był przedmiotem operacji informacyjnej, nie oznacza 

„nabycia odporności” na określoną narrację. Zbudowany obraz rzeczywistości przez 
długi czas może determinować decyzje obiektu atakowanego ze względu na zjawi-
sko dysonansu poznawczego (ang. cognitive dissonance) i wspomniany już efekt po-
twierdzenia (ang. confirmation bias) lub utrudniać podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Co 
więcej, zdemaskowanie operacji informacyjnej, nawet jeśli pierwotnie niezamierzone 
przez atakującego, może być dla niego paradoksalnie stanem korzystnym, w szczegól-
ności możliwym do wykorzystania w kolejnej operacji informacyjnej. Proces dezin-
formacji należy rozpatrywać w krótkim i długim horyzoncie czasowym. W kontekście 
długoterminowym kluczowa jest próba identyfikacji celu przeciwnika, co zwykle jest 
bardzo trudne. W przypadku rozpatrywania dezinformacji w długim horyzoncie cza-
sowym istotne jest również zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystywania nawet 
zdemaskowanych produktów dezinformacji jako tła informacyjnego do budowy zma-
nipulowanego „spójnego” obrazu rzeczywistości w przyszłości (Basaj, 2018).

W  tym miejscu warto zwrócić uwagę na potrzebę opracowywania metod iden-
tyfikacji i  rozpoznania operacji informacyjnych (dezinformacji jako procesu), któ-
re to metody, aby były skuteczne, nie mogą zostać oparte wyłącznie na identyfikacji 
i rozpoznaniu informacji nieprawdziwych. Tak więc przeciwdziałanie dezinformacji 
w ujęciu dynamicznym, czyli przeciwdziałanie procesowi manipulacji, wymaga me-
chanizmów dużo bardziej zaawansowanych niż wspomniani wcześniej tzw. pogromcy 
mitów (ang. fact checkers).
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Budowa „inteligentnych” maszyn w pigułce

Budowa „inteligentnych” maszyn wymaga próby zmierzenia się z  problemem 
definicji inteligencji i  sztucznej inteligencji. Na potrzeby wyjaśnienia podstaw kon-
strukcji „inteligentnych” maszyn w rozdziale przyjęto następującą autorską definicję: 

„Inteligencja to zdolność do percepcji stanu środowiska, rozumienia znaczenia stanu 
poszczególnych elementów składowych środowiska, oraz ich analizy w celu wypraco-
wania właściwych decyzji będących podstawą podejmowanych akcji, w tym adapta-
cji”. Z kolei sztuczną inteligencję, wychodząc od propozycji John’a McCarthy’ego, autor 
rozdziału proponuje zdefiniować następująco: „Sztuczna inteligencja to gałąź infor-
matyki zajmująca się budową/konstrukcją maszyn/algorytmów zdolnych do naślado-
wania (symulowania) inteligencji lub inteligentnego zachowania”.

Istnieje wiele kierunków badań nad sztuczną inteligencją (Nicholson, 2020). Dla 
wielu zespołów celem pracy jest budowa maszyn, które naśladują proces myślenia 
typowy dla człowieka. Jest to tzw. silna sztuczna inteligencja (ang. strong artificial 
intelligence) mająca za zadanie odwzorowanie ludzkiego umysłu, a wyniki tych prac 
służą nie tylko budowie „inteligentnych” maszyn, ale również objaśniają, w jaki spo-
sób myślą ludzie. Inne zespoły po prostu budują maszyny, których zachowanie jest 
inteligentne, a  stosowane metody (np. „brutalna” moc obliczeniowa współczesnych 
komputerów) mogą mieć niewiele wspólnego z ludzkim rozumowaniem. Jest to tzw. 
słaba sztuczna inteligencja (ang. weak artificial intelligence) mająca za zadanie budo-
wę maszyn przejawiających inteligentne zachowanie, ale nieobjaśniających, jak dzia-
ła ludzki mózg. Jeszcze innym podejściem, stosowanym przez liczne zespoły badaczy, 
jest postrzeganie ludzkiego umysłu jedynie jako źródła inspiracji (np. sztuczne sieci 
neuronowe), a dokładne – naśladowanie procesu rozumowania człowieka nie jest ce-
lem. Jest to kierunek pośredni pomiędzy silną a słabą sztuczną inteligencją i w tym 
kierunku prowadzi się większość współczesnych prac nad rozwojem sztucznej inte-
ligencji.

Istnieje jeszcze rozróżnienie pomiędzy tzw. sztuczną wąską/wyspecjalizowaną in-
teligencją (ang. artificial narrow intelligence) a sztuczną szeroką/ogólną inteligencją 
(ang. artificial general intelligence). Celem sztucznej wąskiej inteligencji jest budowa 
maszyn, które są w stanie wykonywać (rozwiązywać) bardzo dobrze zdefiniowane za-
dania (problemy) na poziomie ludzi lub lepiej. Przykładem są m.in. programy grają-
ce w szachy lub go (starochińska gra planszowa). Celem sztucznej ogólnej inteligencji 
jest budowa maszyn, które są w stanie wykonywać (rozwiązywać) bardzo szeroką kla-
sę zadań (problemów), być może wszystkie, jakie realizuje człowiek na poziomie czło-
wieka. Ogólna sztuczna inteligencja zakłada również, że maszyny będą w stanie uczyć 
się wykonywać (rozwiązywać) nowe zadania (problemy) nieprzewidziane na etapie 
konstrukcji owych maszyn. Powstanie ogólnej sztucznej inteligencji, jeśli taki etap 
rozwoju sztucznej inteligencji w ogóle nastąpi, otworzyłoby zupełnie nowy rozdział 



288 RAFAł KASpRZYK

w historii ludzkości prowadzący do pojawienia się tzw. sztucznej superinteligencji 
(ang. artificial super intelligence) i prawdopodobnie zmarginalizowania roli człowieka, 
unicestwienia człowieka lub połączenia człowieka z maszyną. 

Przedstawione kierunki badań i rodzaje sztucznej inteligencji oczywiście nie wy-
czerpują możliwych taksonomii, ale oddają istotę prac nad rozwojem sztucznej inte-
ligencji. Z informatycznego, niejako technicznego punktu widzenia, można dokonać 
jeszcze jednej klasyfikacji, która zdaniem autora jest kluczowa, a mianowicie kto lub 
co jest źródłem wiedzy dziedzinowej (o czym dalej) będącej podstawą budowy tzw. 
modeli, a w konsekwencji konstrukcji inteligentnych maszyn. 

W  tym miejscu warto zdefiniować pojęcie modelu jako w  pewnym sensie „ob-
razu” lub inaczej „wyobrażenia” na temat obiektu rzeczywistego lub abstrakcyjnego 
wraz ze wszystkimi wadami i zaletami właściwymi każdemu „obrazowi” lub „wyobra-
żeniu”. Z tego punktu widzenia nie ma modeli złych! Natomiast część modeli pozwa-
la na realizację planowanego celu, a część nie. Można się jednak spotkać z modelami 
niepoprawnymi. Aby wyjaśnić, jakie warunki muszą być spełnione, by uznać mo-
del za poprawy, warto odwołać się do definicji modelu matematycznego jako pary 
uporządkowanej, w której pierwszy element stanowi zbiór wyróżnionych cech obiek-
tu, a drugi to zbiór wyróżnionych związków pomiędzy cechami obiektu (Chojnacki, 
1986). Wyróżnione cechy i związki oraz forma ich prezentacji powinny zależeć od celu, 
w jakim budowany jest model, a ich dobór jest uznaniowy (każdy postrzega inaczej). 
Każdy poprawny model przez analogię z poprawnym modelem matematycznym po-
winien spełniać następujące warunki (Chojnacki, 1986): 

1. istotność wyróżnionych cech – każda z wyróżnionych cech musi występować 
przynajmniej w jednym związku, a cechy niespełniające tego warunku są zbędne, 
gdyż nie wnoszą żadnej informacji o obiekcie; 

2. istotność wyróżnionych związków – każdy z  wyróżnionych związków 
pomiędzy cechami obiektu, który jednoznacznie wynika z  innego związku, 
powinien być pominięty, gdyż nie wnosi nowej informacji o obiekcie; 

3. spójność modelu – wyróżnione związki powinny „łączyć” pośrednio lub 
bezpośrednio wszystkie wyróżnione cechy; 

4. niesprzeczność modelu – jeśli wybrane cechy występują w pewnym związku, 
to analiz pozostałych związków nie może doprowadzić do wniosku, że 
rozpatrywany związek nie istnieje lub ma inną postać.

Większość modeli, w szczególności modeli złożonych systemów, prędzej czy póź-
niej okazuje się niepoprawnymi, co dowodzi, jak mało wiemy o świecie, w którym ży-
jemy i jak nasze „obrazy” lub „wyobrażenia” wypaczają rzeczywistość. Warto w tym 
miejscu przytoczyć słowa przypisywane jednemu z wielkich statystyków XX wieku 
George’a  Boxa, które brzmią następująco: „Wszystkie modele są niepoprawne, ale 
niektóre są użyteczne”. Słowa te pesymistyczne dla teoretyków, są optymistyczne dla 
praktyków dostarczających rozwiązań pozwalających osiągać założone cele.
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Istnieją dwa zasadnicze warianty pozyskiwania wiedzy będących podstawą budo-
wy modeli, a w konsekwencji konstrukcji inteligentnych maszyn.

Wariant nr 1 to EKSPERT. Do konstrukcji „inteligentnej” maszyny wykorzysty-
wana jest wiedza eksperta będąca podstawą budowy modelu, w oparciu o który im-
plementowane są algorytmy funkcjonowania maszyny. W tym przypadku model jest 
znany człowiekowi i  jawnie przez niego definiowany, a  tym samym możliwy do in-
terpretacji. Dzięki temu człowiek „rozumie” zbudowaną maszynę, jest w  stanie od-
tworzyć, jak również przewidzieć możliwe zachowanie maszyn. Poniżej pseudokod 
oddający idę budowy „inteligentnej” maszyn według wariantu nr 1.

…
if object contains red
 then mark is-enemy;
if object contains … then …;
if object contains … then …;

…
Wariant nr 2 to DANE, DANE, DANE. Do konstrukcji „inteligentnej” maszyny 

wykorzystywane są dane, których powinno być dużo lub bardzo dużo. Dane są pod-
stawą budowy modelu wnioskowanego przez algorytm uczenia maszynowego, wła-
śnie z dostarczonych danych. Zasadniczym zadaniem człowieka jest określenie tzw. 
metryki sukcesu, która jest wykorzystywana jako wskazówka, jak skutecznie aktual-
ny model realizuje założony cel oraz strategii walidacji (uczenia i testowania) modelu. 
Zbudowany w ten sposób model (nauczony algorytm) jest podstawą funkcjonowania 
maszyny. W tym przypadku model nie jest więc jawnie definiowany przez człowieka, 
a tym samym często bardzo trudny do interpretacji. W konsekwencji człowiek „nie 
rozumie” zbudowanej maszyny, bardzo trudno jest wówczas odtworzyć, jak również 
przewidywać możliwe zachowanie maszyny. Ten sposób budowy maszyn zyskuje na 
znaczeniu za sprawą ilości danych, jakimi dysponujemy o niemalże każdym obiekcie 
(w tym zjawisku). Poniżej pseudokod oddający idę budowy „inteligentnej” maszyny 
według wariantu nr 2.

…
try to classify some objects;
change self to reduce errors;
repeat;

…
Budując „inteligentne” maszyny według jednego z  wariantów, a  w  praktyce naj-

częściej w  wariancie będącym hybrydą dwóch zaprezentowanych skrajnych po-
dejść, należy zdawać sobie sprawę, że w maszynach pojawiają się podatności na ataki. 
W  przypadku wariantu nr 1 podatności mogą wynikać z  niepoprawności modelu 
zbudowanego przez eksperta lub pojawić się na etapie implementacji owego modelu. 
W przypadku wariantu nr 2 podatności mogą wynikać z błędnych danych, jakie zo-
stały dostarczone na wejście algorytmu uczenia maszynowego, z ograniczeń wykorzy-
stanego algorytmu uczenia maszynowego lub po prostu powstawać w skutek przyjęcia 
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złej metryki sukcesu oraz strategii walidacji (uczenia i  testowania) modelu. W obu 
wariantach dochodzi jeszcze kwestia podatności występujących w narzędziach infor-
matycznych (bibliotekach, komponenty, platformach wytwórczych, systemach opera-
cyjnych itd.) użytych do budowy „inteligentnej” maszyny. 

Największe trudności związane są z problemem identyfikacji podatności w mode-
lu powstałym według wariantu nr 2. W praktycznych przypadkach, jak już zostało to 
wspomniane, postać tego modelu jest często bardzo kłopotliwa lub wręcz niemożli-
wa do interpretacji przez człowieka. Powstaje więc pokusa wykorzystania algorytmów 
uczenia maszynowego do „zrozumienia” działania modelu „niezrozumiałego” dla 
człowieka w celu identyfikacji lub „wstrzyknięcia” podatności, co określane jest mia-
nem wspomnianego już antagonistycznego uczenia maszynowego (ang. Adversarial 
Machine Learning). Naturalną konsekwencją jest rozpoczęcie „wyścigu zbrojeń na 
algorytmy”, co prowadzi nieuchronnie do badań nad wojnami maszyn (wojnami  
na algorytmy). 

Równoległym problematycznym obszarem badawczym, który prowadzi do zacie-
rania granic pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym, jest wykorzystanie algo-
rytmów uczenia maszynowego do udoskonalania działania modeli „niezrozumiałych” 
dla człowieka. Idea uczenia się algorytmów od siebie, czyli udoskonalania modeli, jest 
bardzo obiecująca i doczekała się pierwszych praktycznych zastosowań np. do genera-
cji światów wirtualnych, z czego zasłynęły tzw. sieci GAN (ang. Generative Adversarial 
Networks) (Karpathy i  in., 2017), których historia rozpoczęła się w 2014 roku. Kwe-
stią czasu było wykorzystanie zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego 
do generowania materiałów zmanipulowanych lub całkowicie sfabrykowanych, co po 
raz pierwszy miało miejsce pod koniec 2017 roku. Materiał tego typu został wówczas 
udostępniony w serwisie Reddit przez użytkownika o nicku Deepfakes (Westerlund, 
2019). W ten sposób nazwa użytkownika stała się nazwą własną materiałów zmanipu-
lowanych lub całkowicie sfabrykowanych tworzonych z wykorzystaniem szeroko ro-
zumianej sztucznej inteligencji, najczęściej jednak tzw. głębokich sieci neuronowych 
(ang. deep neural networks) o specjalizowanej architekturze (Goodfellow, 2016; Lecun, 
2015) np. GAN, Autoencoders.

5. Modelowanie procesu złośliwego sterowania ludźmi i maszynami

Jednym z najbardziej zaawansowanych matematycznych modeli złośliwego sterowa-
nia ludźmi i maszynami jest teoria sterowania refleksyjnego (szerzej refleksywnego), 
opracowana w  Związku Radzieckim w  latach 60. ubiegłego wieku przez Vladi-
mir’a Lefebvre (Lefebvre, 1965; Lefebvre, 1969; Lefebvre, 2001; Lefebvre, 2010). Dalszy 
opis będzie odnosił się wprost do modelowaniu złośliwego sterowania ludźmi, co po-
zwala opisać istotę złośliwego sterowania od strony modelowej w sposób intuicyjny bez 
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potrzeby odwoływania się do technicznych zagadnień związanych ze złośliwym ste-
rowaniem maszynami. Omówione w poprzednim punkcie podstawy konstrukcji „in-
teligentnych” maszyn dają jednak wyobrażenie co do możliwości zastosowania teorii 
sterowania refleksyjnego do modelowania właśnie złośliwego sterowania maszynami. 

Radziecka koncepcja sterowania refleksyjnego jest zbliżona do amerykańskiej kon-
cepcji zarządzania percepcją, jednak z  istotnie mocniej rozwiniętym aparatem for-
malnym oraz prawdopodobnie bardziej zaawansowanym narzędziami z obszaru m.in. 
psychologii i socjopsychologii. Punktem wyjścia dla procesu sterowania refleksyjnego 
jest budowa specyficznego modelu obiektu mającego podlegać sterowaniu. Obiektem 
tym jest zwykle człowiek, czyli obiekt który myśli (jest refleksyjny), a w związku z tym 
tworzy subiektywne obrazy (modele) będące opisem świata, w tym swoich przekonań, 
poglądów, zasad i reguł postępowania (rys. 1.). 

Rys. 1. Budowa modelu obiektu Y przez obiekt X

Źródło: opracowanie własne

Istota budowy tegoż specyficznego modelu związana jest z pojęciem „refleksji” (ang. 
reflexion) rozumianej jako zdolność do przyjęcia perspektywy obserwatora w stosun-
ku do swoich własnych przekonań, poglądów, zasad i reguł postępowania. Tak zdefi-
niowana refleksja to refleksja pierwszego rodzaju (ang. reflexion of the first kind) lub 
autorefleksja (ang. self-reflexion), która ma charakter rekurencyjny (rys. 2.).

Rys. 2. Refleksja pierwszego rodzaju

Źródło: opracowanie własne



292 RAFAł KASpRZYK

Pojęcie refleksji zostało uogólnione przez Lefebvre i w kontekście sterowania re-
fleksyjnego rozumiane jest jako zdolność do przyjęcia perspektywy obserwatora 
w  stosunku do swoich własnych oraz innego obiektu refleksyjnego przekonań, po-
glądów, zasad i reguł postępowania. Tak zdefiniowana refleksja to refleksja drugiego 
rodzaju (ang. reflexion of the second kind), która ma również charakter rekurencyj-
ny (rys. 3.), prowadzący do konceptu drzewa hierarchii refleksji rzeczywistości (ang. 
hierarchy of realities).

Rys. 3. Refleksja drugiego rodzaju

Źródło: opracowanie własne

Konstruując model obiektu mającego podlegać sterowaniu refleksyjnemu, kluczo-
we jest uwzględnienie w  modelu owego konceptu refleksji obiektu modelowanego. 
Obiekt X chcący sterować obiektem Y, buduje model obrazu (modelu) świata zbudo-
wanego przez obiekt Y na określonym poziomie drzewa hierarchii refleksji. Na pod-
stawie tego modelu przygotowuje dedykowane dla obiektu Y zaburzenia informacji, 
mające skłonić obiekt Y do podjęcia decyzji, która jest oczekiwana przez X, a jedno-
cześnie w  taki sposób, aby Y był przekonany, że decyzję podejmuje autonomicznie 
i  jest ona dla niego najkorzystniejsza z  możliwych. Istota sterowania refleksyjnego 
to zmiana podejścia z próby przewidywania procesów decyzyjnych przeciwnika na 
wpływanie na procesy decyzyjne przeciwnika za pomocą zaburzeń informacji (Ka-
sprzyk, 2019; Thomas, 2004).

Jeśli proces sterowania refleksyjnego realizowany jest skrycie, a obiekt X właściwie 
„odczytał” subiektywny obraz świata obiektu Y, to każda porcja zaburzenia informa-
cyjnego (oznaczona przez id na rysunku nr 4) przesłana od obiektu X do obiektu Y jest 
jednocześnie dla X dodatkową informacją o obiekcie Y. Ciekawostką jest możliwość 
odwrócenia przez obiekt Y procesu, tak aby z roli obiektu sterowanego przejść do roli 
obiektu sterującego obiektem X, przy jednoczesnym utwierdzaniu obiektu X w prze-
konaniu o jego pełnej kontroli nad procesem sterowania refleksyjnego.
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Rys. 4. Szkielet procesu sterowania refleksyjnego obiektem Y przez obiekt X

Źródło: opracowanie własne

Proces sterowania refleksyjnego można uogólnić na sterowanie grupami społecz-
nymi lub całymi społeczeństwami, „splątanymi” różnego rodzaju więziami społeczny-
mi, jak również grupami powstającymi „spontanicznie” w odpowiedzi na określone 
bodźce, które to grupy „współdzielą” w pewnym sensie obraz rzeczywistości.

W przypadku modelowania złośliwego sterowania ludźmi w mediach społeczno-
ściowych, w  szczególności, kiedy obiekt poddawany sterowaniu refleksyjnemu jest 
obiektem złożonym, jakim jest grupa społeczna, podział na obiekt sterujący i obiekt 
sterowny nie jest wystarczający. Pomocna okazuje się w tym wypadku teoria dezin-
formacji opracowana przez Vladimira Volkoffa (Volkoff, 1999), w której wyróżnia się 
różnych aktorów, pełniących określone role w procesie dezinformacji (rys. 5.):

• zleceniodawca (klient) – osoba lub grupa, która zyskuje na dezinformacji;
• agent wpływu – wykonawca/y zleconej dezinformacji;
• temat przewodni – motyw będący cechą charakterystyczną dezinformacji; 
• wsporniki – wydarzenia (prawdziwe, nieprawdziwe) będące „paliwem” dla 

procesu dezinformacji;
• przekaźniki (nośniki) – media w jakimś stopniu związane z agentem wpływu;
• pudła rezonansowe – media niezwiązane zarówno ze zleceniodawcą, jak 

i agentem wpływu, nieświadomie propagujące zaburzenia informacyjne;
• grupa docelowa – osoba lub grupa, która jest celem procesu dezinformacji.
W przypadku mediów społecznościowych w procesie dezinformacji bierze udział 

wiele obiektów pełniących różne role. Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że w tym 
środowisku informacyjnym niezwykle łatwo o  dotarcie do osób, które propagują 
dezinformację na zasadzie pudła rezonansowego. Równie prosto jest o przekaźniki za 
sprawą social botów i całych social botnetów, które dość prosto można zbudować przy 
stosunkowo niewielkiej wiedzy technicznej, ewentualnie kupić na zasadzie usługi. 
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„Kultura” Web3.0 powoduje, że tzw. pudła rezonansowe z jednej strony są powszechne, 
a z drugiej mają faktycznie realny wpływ na proces dezinformacji. Co więcej, często 
z powodu ich liczby są w stanie niemalże w całości przejąć rolę przekaźników. 

Rys. 5. Rozprzestrzenianie się dezinformacji w mediach społecznościowych

Źródło: opracowanie własne

Zasadniczym problemem przy modelowaniu złośliwego sterowania ludźmi w me-
diach społecznościowych jest zrozumienie procesu rozprzestrzeniania się (dyfuzji) 
zjawisk w systemach sieciowych (Kasprzyk, 2012a; Kasprzyk, 2012b), w tym ocena 
roli i „istotności” poszczególnych „węzłów” w sieci oraz prognozowanie dynamiki dy-
fuzji i zasięgu dezinformacji.

Teoria sterowania refleksyjnego i teoria dezinformacji ułatwiają zrozumienie pro-
cesu złośliwego sterowania ludźmi i maszynami. Możliwość złośliwego sterowania 
ludźmi jest bardzo niepokojąca, tymczasem możliwość złośliwego sterowania ma-
szynami jest wręcz przerażająca, gdyż maszynom „nie można przemówić do rozsąd-
ku”. Budowany model refleksji w przypadku maszyny może być bardzo złożony i – jak 
już zostało to podkreślone – „niezrozumiały” dla człowieka, jednak jest to tylko mo-
del na pierwszym poziomie wspomnianego drzewa hierarchii rzeczywistości. Maszy-
na nie jest w stanie „wyjść” poza zdefiniowany w modelu system aksjomatów i reguł 
wnioskowania, a  następnie „spojrzeć” na nie z  perspektywy obserwatora. Oczywi-
ście współczesne algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie modyfikować swój wła-
sny model będący podstawą działania, np. algorytmy uczenia ze wzmocnieniem (ang. 
Reinforcement Learning), jednak wciąż jest to model na pierwszym poziomie drzewa 
hierarchii rzeczywistości. W konsekwencji „inteligentne” maszyny są niezwykle po-
datne na złośliwe sterowania. Co więcej, często trudno stwierdzić, czy to atak jest tak 
silny, czy obrona taka słaba, skoro model, w oparciu o który działa maszyna, jest dla 
człowieka trudny do interpretacji (wręcz „niezrozumiały”).
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6. Podsumowanie

W ostatnim czasie można dostrzec „wyścig zbrojeń w cyberprzestrzeni”, który wy-
maga nie tylko bardzo specjalistycznej wiedzy technicznej oraz doświadczenia w bu-
dowie „inteligentnych” maszyn, ale również wiedzy z obszaru badań operacyjnych. 

Teoria sterowania refleksyjnego ułatwia modelowanie procesu złośliwego sterowa-
nia ludźmi i maszynami. Teoria ta ma już bogatą historię i ugruntowaną pozycję wśród 
analityków bezpieczeństwa narodowego, zarówno w Rosji, jak i w Stanach Zjednoczo-
nych. Przez wielu matematyków zachodnich postrzegana jest jako radziecka alternaty-
wa dla teorii gier (Volkoff, 1999). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojawienie 
się w  latach 70. ubiegłego wieku teorii hipergier (ang. hipergame theory) (Bennett, 
1977; Kovach i in., 2015; Launchbury, 2017), nazywanej również teorią metagier (ang. 
metagames) lub gier wyższego rzędu (ang. higher-order games), która z kolei może być 
postrzegana jako zachodnia odpowiedź na teorię sterowania refleksyjnego. Współ-
cześnie teoria sterowania refleksyjnego jest rozwijana, w pewnym stopniu niezależnie, 
przez kilka grup badawczych proponujących inny aparat formalny do opisu i anali-
zy sterowania refleksyjnego (Novikov i in., 2003; Schreider, 1999; Taran, 1998; (Taran, 
2001; Taran, 2004; Trudolubov, 1972). Za jedną z gałęzi można uznać wspomnianą 
teorię hipergier. Równolegle budowane są modele operacji informacyjnych wykorzy-
stujące klasyczną teorię gier (Jormakka i in., 2005).

Aktualne prace prowadzone w Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni, 
która powołana została w 2018 r. w ramach Instytutu Systemów Informatycznych Wy-
działu Cybernetyki WAT, koncentrują się m.in. wokół modelowania procesu złośliwe-
go sterowania ludźmi i maszynami w oparciu o m.in. teorię sterowania refleksyjnego, 
teorię dezinformacji Volkoffa oraz modele dyfuzji zjawisk w systemach sieciowych. 
Pracownia Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni bazuje na bardzo bogatym do-
świadczeniu związanym z  konstrukcją modeli, metod i  informatycznych narzędzi 
wspomagania decyzji, jakim mogą się poszczycić badacze operacji z Wydziału Cyber-
netyki WAT (Ameljańczyk, 1984; Amaljańczyk, 1986; Amaljańczyk, 1978; Antkiewicz, 
2003; Chojnacki, 1986; Chudy, 2014; Korzan, 1978; Najgebauer, 1999; Tarapata, 2011) 
(lista publikacji świadomie subiektywna).
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Abstrakt 

Cel: celem artykułu jest przedstawienie podejścia badawczego zwanego backcastingiem partycy-
pacyjnym. Partycypacyjny backcasting to podejście badawcze w ramach studiów nad przyszłością 
i ze swej natury ukierunkowane na tak zwaną pożądaną (normatywną) przyszłość. Partycypacyjny 
backcasting służy między innymi do tworzenia strategii działania i wprowadzania głębokich zmian 
transformacyjnych. Backcasting sprawdza się w pracy nad złożonym problemem, który wymaga 
fundamentalnych zmian, co jest wynikiem zarówno czynników zewnętrznych, jak i trendów do-
minujących obecnie w środowisku, w którym zakres zagadnień i obszarów dotyczącego badanego 
problemu jest tak samo istotny jak przedział czasowy. 

Projekt/metodologia/podejście: artykuł przeglądowy.

Słowa kluczowe: backcasting, backcasting partypacyjny, planowanie, podejście planistyczne 

1. Wprowadzenie

Jednym z wyzwań dla systemu bezpieczeństwa państwa, w aspekcie zmieniającego 
się środowiska geopolitycznego, jest przygotowanie systemu i jego podsystemów do 
nadchodzących zmian. 

Od zarania dziejów ludzkość starała się poznawać i przewidywać przyszłość, by 
móc przygotować się na to, co niesie ona ze sobą. Od wyroczni delfickiej przez No-
stradamusa, teraźniejszych wróżbitów, brokerów, doradców inwestycyjnych i  rzeszy 
analityków biznesu, wywiadu czy polityki, nieustannie zadawano sobie pytanie „jaka 
będzie przyszłość?”.

Celem poniższego artykułu jest zaprezentowanie backcastingu partycypacyjne-
go, który jako podejście badawcze zaliczany jest do nurtu studiów nad przyszłością 
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zorientowanego na tzw. przyszłość pożądaną (normatywną) i jest stosowany między 
innymi do tworzenia strategii działania oraz z powodzeniem sprawdza się przy wpro-
wadzaniu głębokich zmian transformacyjnych. Backcasting dobrze zdaje egzamin 
w pracy nad złożonym problemem wymagającym zasadniczych zmian, będącym jed-
nocześnie skutkiem czynników zewnętrznych i obecnie dominujących w środowisku 
trendów, gdzie zakres zagadnień i dziedzin, których ten problem dotyczy, oraz prze-
dział czasowy są znaczące (Dreborg, 1996, s. 818–819).

2. Studia nad przyszłością

Słownik języka polskiego definiuje pojęcie przyszłości jako „czas, który nastąpi lub 
ma nastąpić; też: to, co zdarzy się w tym czasie lub co jest oczekiwane” (Słownik języka 
polskiego PWN). Opierając się na tej definicji przyszłości, można stwierdzić, że w ro-
zumieniu studiów nad przyszłością, przyszłość jest tym, co się zdarzy lub jest oczeki-
wane w czasie, który nastąpi lub ma nastąpić. 

W literaturze anglojęzycznej studia nad przyszłością funkcjonują pod nazwą futures 
studies. Zamiennie stosowane są pojęcia futures analysis, futures research, futurism, 
futuristics, a  nawet futurology. R. Slaughter (Slaughter, 1995) używa pojęć foresight, 
futures i futures studies jako synomimów. Natomiast Ziuadudin Sardar (Sardar, 2010, 
s. 180–181) przytacza inne terminy używane w tym samym sensie: conditional futu-
re contingents, social mathematics, Kondratjeff long waves, strategic management, futu-
res study, strategic foresight, visionary management, futuring. Przy czym należy zwrócić 
uwagę na liczbę mnogą używaną w większości tych terminów, która podkreśla prze-
wodnią myśl studiów nad przyszłością, a  mianowicie istnienie potencjalnie wielu 
alternatywnych wersji przyszłości. W polskiej literaturze studia nad przyszłością wy-
stępują także pod nazwami: studia prognostyczne, badania przyszłości, futurystyka, 
futurologia i prognostyka (Gołaszewski, 1975, s. 11). A. Karpiński w ten sposób wyja-
śnia różnicę między futurystyką a futurologią: „Przez futurologię rozumiemy w tym 
przypadku wiedzę o przyszłości i sposób dochodzenia do niej. Przez futurystykę z ko-
lei rozumiemy próby zastosowania wiedzy o przyszłości w praktyce życia gospodar-
czego i społecznego” (Karpiński, 2009, s. 12). Za twórcę pojęcia futurologia uważa się 
Ossipa Flechtheima, który w 1943 roku użył go w odniesieniu do „krytycznych i sys-
tematycznych badań nad przyszłością” (Kołodziej, 2017, s. 99).

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością definiuje studia nad przyszłością 
jako „transdyscyplinarne badania, których celem jest prognozowanie prawdopodob-
nych układów zdarzeń gospodarczych, społecznych i naukowych” (Futures Studies). 
A. Koch uważa, że są one opartą na socjotechnice metodą celowego uniemożliwia-
nia występowania sytuacji kryzysowych (Koch, 1968, s. 2). Schischoff twierdzi, że są 
one dyscypliną, która w swojej działalności łączy wszystkie ludzkie czynniki mogące 
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kształtować przyszłość, próbując z  wyprzedzeniem poznać skutki ich oddziaływa-
nia (Bönisch, 1980, s. 23). Natomiast Flechtheim wskazuje, że jest to nauka prognoz 
i  projekcji oraz teoria programowań, planów i  filozofia przyszłości (Bönisch, 1980, 
s. 21). Inna definicja opisuje studia nad przyszłością jako dziedzinę badań zajmują-
ca się metodyczną eksploracją możliwych wersji przyszłości (A  Glossary of Terms 
Commonly Used in Futures Studies). Z kolei S. Inayatullah (Futures Studies: Theories 
and Methods) utrzymuje, że studia nad przyszłością to proces systematycznego bada-
nia możliwych, prawdopodobnych i preferowanych wersji przyszłości, w tym leżących 
u ich podstaw mitów i światopoglądów.

Na potrzeby tego artykułu autor za obowiązującą przyjmuje definicję Karpińskiego, 
który definiuje studia nad przyszłością jako „sposób rozumowania, który dąży przy 
pomocy metod naukowych do rozpoznania możliwych kierunków przyszłych zmian 
oraz ich wpływu na kształt przyszłości” (Karpiński, 2009, s. 11). Wychodząc z poda-
nej przez siebie definicji, Karpiński stwierdza, że naukowe myślenie o przyszłości cha-
rakteryzują: naukowe podejście do rozpatrywanych problemów definiujące metodę 
dochodzenia do wniosków, identyfikacja możliwych procesów determinujących moż-
liwe przyszłości oraz przedstawienie obrazu przyszłości będące wynikiem tych stu-
diów (Karpiński, 2009, s. 11). Ludzi zajmujących się studiami nad przyszłością nazywa 
się w literaturze anglojęzycznej futurystami (ang. futurists). Według Karpińskiego naj-
bliższym polskim odpowiednikiem jest termin „specjalista futurystyki” (Karpiński, 
2009, s. 12).

Ossip Flechtheim w swojej pracy z 1972 roku pod tytułem Futurologia nakreślił 
problemy, których rozwiązaniem dla dobra ludzkości powinny zajmować się studia 
nad przyszłością: 1) zapobieganie wojnom i konfliktom zbrojnym oraz zagwaranto-
wanie pokoju; 2) zapobieganie głodowi i biedzie; 3) zapobieganie prześladowaniom; 
4) umacnianie demokracji; 5) zakończenie rabunkowej gospodarki zasobami oraz 
ochrona środowiska naturalnego; 6) walkę z alienacją jednostek i społeczności oraz 
stworzenie nowego Homo Humanus (Kuosa, 2011, s. 332).

„Biuletyn Światowej Federacji Studiów nad Przyszłością” określa cel studiów 
nad przyszłością jako „zrozumienie globalnych zmian w  demograficznych, eko-
nomicznych, energetycznych, żywnościowych, środowiskowych i  społeczno- 

-politycznych systemach” (WFSF, 2006, s. 2). Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, 
że studia te nie mają przewidywać i opisywać przyszłości w badanych systemach, lecz 
dzięki zrozumieniu zjawisk i zmian w ich obszarze zachodzących identyfikować za-
grożenia i niebezpieczeństwa, umożliwiając wykorzystanie wiedzy prognostycznej do 
ingerencji w tok zdarzeń oraz wspomagać procesy decyzyjne z tym związane (Miola, 
2008; Bibri, 2018). 

Studia nad przyszłością mają charakter multidyscyplinarny będący połączeniem 
różnych dyscyplin naukowo-przyrodniczych i społecznych odnoszących się do przy-
szłości (Bönisch, 1980, s. 33). Podstawowym celem studiów nad przyszłością według 
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Bibriego (Bibri, 2018, s. 8) jest pomoc w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu przy-
szłych szans, a ich zadaniem jest umożliwienie zbadania scenariuszy przyszłości i wy-
pracowania planów działania przy wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych 
i planistycznych. Natomiast Hojer i in. (Höjer i Mattsson, 1999, s. 1) podaje dwa po-
wody, dla których ludzie badają przyszłość. Pierwszy to chęć podejmowania we wła-
ściwym czasie odpowiednich krów i decyzji, by móc wpływać na przyszłość. Drugi 
powód to z kolei przekonanie, że za pomocą właściwego planowania można wpływać 
pozytywnie na rozwój.

W kontekście studiów nad przyszłością rozróżnia się trzy rodzaje przyszłości, tj. 
prawdopodobne przyszłości (likely futures), możliwe przyszłości (possible futures) 
i pożądane przyszłości (desirable futures) (Banister i Stead, 2004, s. 613). Dodatkowo 
w wersjach przyszłości możliwej i prawdopodobnej możemy się spodziewać wydarzeń 
lub scenariuszy nieprawdopodobnych, których zaistnienie może spowodować poważ-
ne skutki dla przyszłości analizowanego systemu – tzw. czarne łabędzie. Większość 
metod forecastingu jest projekcyjna w swojej naturze i koncentruje się na prawdopo-
dobnej przyszłości (Quist, 2007). Metody foresightu w większości zorientowane są na 
możliwej przyszłości, a tylko ich nieliczna grupa metod stosowanych w studiach nad 
przyszłością koncentruje się na pożądanej czy normatywnej przyszłości – backcasting 
i foresight normatywny zaliczają się do tych metod (Quist, 2007).

Opierając się na przedstawionej powyżej typologii rodzajów przyszłości, Börjeson 
i in. (Börjeson i in., 2006, s. 725) przedstawiają klasyfikację scenariuszy będących re-
zultatem badań przyszłości. Oparta jest ona na trzech pryncypialnych pytaniach: Co 
się wydarzy? Co może się wydarzyć? W jaki sposób osiągnąć określony cel? 

Na pytanie „co się wydarzy?” mają odpowiadać scenariusze prognostyczne dzie-
lące się na dwie kategorie: forecasty i „co jeśli?”. Kategoria forecastów zajmuje się od-
powiedziami na pytanie, co się wydarzy, gdy najbardziej prawdopodobne zdarzenia 
będą miały miejsce. Scenariusze z kategorii „co jeśli?” odpowiadają na pytanie, co się 
wydarzy, gdy nastąpi określone zdarzenie lub zdarzenia. Celem scenariuszy progno-
stycznych jest określenie, co się wydarzy w przyszłości. Przydatne są szczególnie dla 
planistów i inwestorów, którzy muszą być przygotowani na radzenie sobie z przewidy-
wanymi wyzwaniami oraz na wykorzystanie przewidywanych szans. Opierają się one 
w większości na danych historycznych (Börjeson i in., 2006, s. 726).

Na pytanie „co może się wydarzyć?” starają się odpowiadać scenariusze eksplo-
racyjne. Scenariusze te tworzy się w  celu opisania zdarzeń i  zmian uważanych za 
prawdopodobne. W tej grupie scenariuszy rozróżnia się dwie kategorie: scenariusze 
zewnętrzne oraz scenariusze strategiczne. Zewnętrzne scenariusze starają się określić, 
w jaki sposób w przyszłości zachowywać będą się czynniki zewnętrzne mające wpływ 
na badany problem, będące poza naszą kontrolą. Za pomocą scenariuszy strategicz-
nych staramy się przewidzieć, co się wydarzy na skutek naszych określonych dzia-
łań. Pomocne są przy przewidywaniu konsekwencji decyzji strategiczny. Scenariusze 
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eksploracyjne sprawdzają się najlepiej dla problemów o długim horyzoncie czasowym, 
a  ich punkt wyjściowy najczęściej umieszczony jest w przyszłości, podczas gdy sce-
nariuszy prognostycznych w teraźniejszości. Przydatne są też w sytuacjach, gdy po-
siadamy dość dobrą i wszechstronną wiedzę o tym, jak obecnie funkcjonuje badany 
system i zainteresowani jesteśmy konsekwencjami zmian czy alternatywnych rozwią-
zań (Börjeson i in., 2006, s. 728).

Do określenia, w  jaki sposób możemy osiągnąć określony cel w przyszłości, słu-
ży trzecia grupa – scenariusze normatywne. W grupie tej rozróżniamy scenariusze 
zachowawcze oraz transformacyjne. Scenariuszy zachowawczych używa się, gdy po-
szykujemy sposobu osiągnięcia celu przy dokonaniu tylko nieznacznych zmian w ist-
niejących warunkach i czynnikach bez konieczności zmian w istniejącej strukturze 
badanego systemu oraz jak najefektywniej. Natomiast scenariusze transformacyjne 
stosowane są, gdy obecne uwarunkowania strukturalne systemu lub warunki w nim 
występujące są przeszkodą w osiągnięciu pożądanego celu (Börjeson i in., 2006, s. 729). 
Backcasting i jego odmiana backcasting partycypacyjny zaliczany jest do transforma-
cyjnych scenariuszy normatywnych.

Jak zauważa Bibri (Bibri, 2018), pomimo że futuryści dążą do zachowania jak naj-
większej obiektywności, większość metod stosowanych w studiach nad przyszłością 
ma charakter ilościowy i opiera się na subiektywnych ludzkich osądach. W celu ogra-
niczenia negatywnych skutków tych subiektywnych osądów w  studiach nad przy-
szłością futuryści stosują szereg narzędzi, które jednocześnie zachęcają do osądów 
kolektywnych i swobodnego generowania pomysłów. 

3. Backcasting i backcasting partycypacyjny

W latach 70. ubiegłego wieku jako alternatywę dla tradycyjnego planowania po-
daży i popytu na energię elektryczną oraz forecastów energetycznych Amory Lovins 
(Lovins, 1977) zaproponował backcasting, pierwotnie nazywając tę metodę „anali-
zą przez spojrzenie wstecz” (ang. backward-looking analysis). Lovins, dostrzegając, że 
przyszłe zapotrzebowanie na energię wynika bezpośrednio z  teraźniejszych decyzji 
w zakresie polityki, strategii i rozwoju technologicznego, postulował, że zamiast sku-
piać się na możliwych przyszłościach, o wiele skuteczniej byłoby opisać preferowaną 
przyszłość lub przyszłości, a następnie ocenić, jak ta przyszłość mogłaby być osiągnię-
ta. Robinson zaproponował termin „backcasting energetyczny”, przypisując autorstwo 
idei backcastingu Lovinsowi (Robinson, 1982). 

W  tym miejscu należy wyjaśnić różnicę między backcastingiem a  backcastin-
giem partycypacyjnym. W przypadku backcastingu partycypacyjnego mamy do czy-
nienia z  zastosowaniem podejścia backastingowego z  wyraźnym zaangażowaniem 
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interesariuszy, funkcją edukacyjną w stosunku do zaangażowanych interesariuszy oraz 
jednoznacznie wyartykułowaną przyszłość pożądaną (normatywną) (Quist, 2007).

J.B. Robinson uważa backcasting za metodę, która jest „receptą dla tych, któ-
rzy nienawidzą przewidywać” (Robinson, 1990, s. 822). Według niego normatywny 
w swojej naturze backcasting oparty na odwróconej logice dochodzenia do rozwią-
zań problemu polega na planowaniu, rozpoczynając od pożądanego stanu końcowe-
go (przyszłości normatywnej) wstecz do teraźniejszości w celu określenia warunków 
oraz koniecznych działań wymaganych do osiągnięcia tego stanu (Robinson, 1990,  
s. 822–823). Przy czym podkreśla on, że aby przyszłość normatywna różniła się wy-
raźnie od teraźniejszości, stany końcowe powinno się planować 25–50 lat w przyszło-
ści (Robinson, 1982, s. 337).

W dostępnej literaturze backcasting jest traktowany jako podejście badawcze, me-
toda (również jako metoda wspomagania procesu decyzyjnego) (Haslauer et al., 2015) 
oraz technika. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Robinson początkowo traktował back-
casting jako metodę, która krok po kroku narzuca postępowanie badawcze (Robinson, 
1990), skłaniając się w późniejszych publikacjach do traktowania backcastingu jako 
podejścia badawczego (Robinson, 2003; Robinson i in., 2011) analizy normatywnych 
scenariuszy w ramach studiów nad przyszłością.

Podobnie jak początkowo J.B. Robinson, K.H. Robert et al. (Robert et al., 2002) 
opisują backcasting jako metodę planowania, w której za punkt wyjścia przyjmuje się 
pożądany i preferowany rezultat procesu planowania będący podstawą opracowania 
strategicznych scenariuszy. Zgodnie z  tą definicją metoda ta stosowana jest w przy-
padku złożonych systemów, gdzie aktualne zjawiska, trendy oraz procesy planistycz-
ne są jednocześnie źródłem problemu. F. Oluwarotimi (Oluwarotimi, 2014) określa 
backcasting jako metodę należącą do kategorii scenariuszy normatywnych i antycypa-
cyjnych. A. Miola (Miola, 2008, s. 15–19) w publikacji Komisji Europejskiej także de-
finiuje backcasting jako metodę planowania, w której zamiast ekstrapolacji obecnych 
trendów w przyszłość wypracowuje się przyszłe i pożądane z punktu widzenia planu-
jącego warunki, wizje przyszłości czy normatywne w swoim charakterze scenariusze, 
a następnie traktując powyższe jako punkt wyjścia i poruszając się wstecz do teraźniej-
szości, określa się niezbędne do osiągnięcia tych warunków, wizji przyszłości, norma-
tywnych scenariuszy działania. 

Weaver i  in. definiują backcasting jako narzędzie kreowania wspólnych wizji pre-
ferowanych przyszłości, podkreślając, że backcasting używany może być także do wy-
pracowywania działań krótkoterminowych, które mogą przez gwałtowną zmianę 
trendów umożliwiać realizację zakładanej wizji przyszłości. W ujęciu prezentowanym 
przez tych autorów backcasting jest traktowany zarówno jako metoda, jak i etap innych 
metod planowania (Weaver, Jansen et.al., 2000, s. 74). Dla Geursa i van Wee metoda 
backcastingu jest innowacyjnym narzędziem do tworzenia strategii i polityki zorien-
towanym na generowanie alternatywnych przyszłości (Geurs i van Wee, 2004, s. 52).
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Weaver i in. definiują backcasting jako narzędzie kreowania wspólnych wizji pre-
ferowanych przyszłości, podkreślając, że backcasting używany może być także do wy-
pracowywania działań krótkoterminowych, które mogą przez gwałtowną zmianę 
trendów umożliwiać realizację zakładanej wizji przyszłości. W ujęciu prezentowanym 
przez tych autorów backcasting jest traktowany jako metoda i etap innych metod pla-
nowania (Weaver, Jansen et al., 2000, s. 74). Dla Geursa i van Wee metoda backcastin-
gu jest innowacyjnym narzędziem do tworzenia strategii i polityki zorientowanym na 
generowanie alternatywnych przyszłości (Geurs i van Wee, 2004, s. 52).

Backcasting w ramach Framework for Strategic Sustainable Development nazywa-
ny jest procedurą ABCD i definiowany jest jako proces planowania, którego punktem 
wyjścia jest pożądany stan końcowy w przyszłości i od którego tworzy się odwróco-
ne scenariusze w celu wypracowania ścieżki dojścia do stanu końcowego w przyszło-
ści (Ronge, 2017, s. IV).

Odmiennie niż Robinson Dreborg utrzymuje, że backcasting to ogólne podejście 
badawcze kwalifikowane do badań stosowanych (aplikacyjnych według obowiązują-
cego stanu prawnego) będące jednocześnie silnie multidyscyplinarnym w swoim cha-
rakterze, szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia ze złożonym problemem 
wymagającym zasadniczych zmian, będącym jednocześnie skutkiem czynników ze-
wnętrznych i  obecnie dominujących w  środowisku trendów, których ten problem 
dotyczy oraz przedziały czasowe są znaczące (Dreborg, 1996, s. 818–819). Należy pod-
kreślić, że w dostępnej literaturze backcasting jest traktowany jako podejście badaw-
cze, metoda (również jako metoda wspomagania procesu decyzyjnego) oraz technika. 
Backcasting definiowany jest też jako technika odwróconego forecastingu, która za 
punkt wyjścia przyjmuje przyszły stan, od którego poruszając się wstecz, dochodzi się 
do obecnych warunków (Business Dictionary; Eurostat). Backcasting jako technika 
ustrukturyzowanej analizy stosowana jest między innymi do weryfikacji scenariuszy 
oraz w analizie problemów ostrzegawczych (ang. warning problems) do wyznaczania 
wskaźników w procesie ostrzegania.

Natomiast S. E. Bibri (Bibri, 2018) określa backcasting jako proces mający swój 
początek w pożądanej przyszłości będącej wizją sukcesu działania, w którym następ-
nie spoglądamy wstecz do teraźniejszości, identyfikując strategiczne kroki i  działa-
nia niezbędne do osiągnięcia preferowanej wizji przyszłości. Traktuje on backcasting 
jednocześnie jako podejście badawcze i planistyczne szczególnie przydatne w złożo-
nych problemach planistycznych oraz badawczych. Istotę backcastingu najlepiej odda-
je rada Kurta Vonneguta dla początkujących pisarzy ze wstępu do zbioru opowiadań 
pod tytułem Tabakiera z Bagombo mówiąca, aby zaczynać pracę nad dziełem możli-
wie jak najbliżej końca. Vonnegut tym samym implikuje, że mając już zakończenie, 
należy kreślić scenariusz lub scenariusze dojścia do tegoż zakończenia. S.E. Bibri (Bi-
bri, 2018, s. 8) argumentuje, że podejście backcastingowe, szczególnie w badaniach 
i  procesach planistycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju, ma za zadanie 
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pomagać uczestnikom tych badań i procesów w zrozumieniu przyszłych szans i moż-
liwości tak, aby mogli podejmować lepsze decyzje w teraźniejszości.

Esencją backcastingu jest budowanie mostów pomiędzy teraźniejszością a  pożą-
daną wersją przyszłości w sposób retrospekcyjny, identyfikując jednocześnie poszcze-
gólne kroki, które mają doprowadzić nas do tej przyszłości. Backcasting jednocześnie 
może być bardzo pomocny w angażowaniu interesariuszy (Miola, 2008). Natomiast 
K. H. Dreborg dowodzi, że istotą podejścia backcastingowego jest inicjowanie zmian 
i odkryć (Dreborg, 1996, s. 818).

Celem eksperymentu i badania backastingowego jest określenie możliwości osią-
gnięcia w przyszłości wyznaczonego punktu, tzw. przyszłości normatywnej oraz zde-
finiowania środków i  instrumentów, które pozwolą na osiągnięcie zdefiniowanego 
stanu końcowego. W tradycji szwedzkiej celem badań backcastingowych jest dostar-
czenie różnym aktorom w przestrzeni społecznej podstaw do dyskusji na temat celów 
w przyszłości, podejmowania decyzji dotyczących rozwoju lub poszukiwania dalszej 
wiedzy. Backcasting jest często łączony w badaniach i eksperymentach backastingo-
wych z technikami forecastingowymi stosowanymi są często do rozwiązywania poje-
dynczych problemów będących składową badania lub eksperymentu (Dreborg, 1996). 

Początkowo backcasting stosowano w  badaniach dotyczących energetyki. Z  bie-
giem czasu backcasting jako metodę i podejście zaczęto stosować w eksperymentach 
i badaniach nad zrównoważonym rozwojem. Natomiast począwszy od wczesnych lat 
90. w Holandii, Kanadzie i Szwecji zaczęto stosować w projektach backastingowych 
podejście partycypacyjne (Quist, 2009, s. 3), angażując w nie, oprócz ekspertów, inte-
resariuszy bez doświadczenia w badanych dziedzinach takich jak transport publiczny, 
zapotrzebowanie na usługi czy gospodarka odpadami.

W  literaturze przedmiotu można znaleźć liczne przykłady modeli prowadzenia 
projektów przy użyciu backcastingu i backcastingu partycypacyjnego. Wszystkie one 
różnią się od siebie poszczególnymi krokami, nazwami etapów czy użytymi metoda-
mi i technikami. We wszystkich tych projektach wyróżnić można następujące etapy: 
1) wypracowanie wizji przyszłości; 2) określenie stanu obecnego; 3) określenie możli-
wości i wynikających z nich proponowanych działań; 4) opracowanie planu działania – 
ścieżki wdrożenia.

4. Podsumowanie

Podsumowując, backcasting zalicza się do nurtu studiów nad przyszłością koncen-
trującego się na przyszłości normatywnej (pożądanej). Ten nurt studiów nad przy-
szłością nie jest jeszcze szeroko stosowany, lecz wraz ze wzrostem popularności idei 
zrównoważonego wzrostu należy się spodziewać wzrostu liczby projektów opar-
tych na podejściu backcastingu partycypacyjnego. Bardzo ważne jest podkreślenie 
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praktycznego charakteru backcastingu partycypacyjnego oraz różnego poziomu za-
angażowania interesariuszy w  projektach opartych na tym podejściu. Niektóre pro-
jekty angażują tylko ekspertów i nieliczną grupę pracowników danej organizacji, inne 
natomiast starają się zaangażować jak największe grono interesariuszy. 

Wyzwaniem przy stosowaniu podejścia backcastingu partycypacyjnego jest od-
powiednie włączenie do procesu interesariuszy niebędących ekspertami w badanych 
dziedzinach oraz integracja ich aktywności z ekspertami. 

Podejście backcastingowe jest nie tylko interdyscyplinarne, ale z  racji zaangażo-
wania interesariuszy także transdyscyplinarne (Quist, 2007). Przez zaangażowanie 
interesariuszy pełni też funkcję edukacyjną w  konsekwencji czego pomaga unikać 
konfliktów i oporu w trakcie wdrożenia zaplanowanej ścieżki dotarcia do wizji przy-
szłości. Van de Kerkhof (van de Kerkhof, 2004) dodatkowo argumentuje, że zaangażo-
wanie interesariuszy w proces podejmowania decyzji zwiększa legitymizacje decyzji, 
rozliczalność i odpowiedzialność za decyzję oraz skuteczność i kreatywność procesu.
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