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WPROWADZENIE

Warunkiem trwa ego i stabilnego rozwoju stosunków mi dzy Polsk  a Rosj  
jest istnienie w a ciwej atmosfery w kontaktach mi dzyludzkich obu spo ecze stw. 
Prze amywanie nieufno ci i stereotypów, tworzenie odpowiednich, przyjaznych wa-
runków dla przekraczania granicy, wyja nianie historycznych, trudnych i spornych 
problemów – to elementy, których realizacja powinna odbywa  si  na wszystkich 
szczeblach spo ecznej interakcji mi dzy obydwoma narodami.

Wzmocnienie relacji mi dzy spo ecze stwami obu pa stw wydaje si  szczegól-
nie istotne z perspektywy regionów przygranicznych i prawdopodobnie inicjowanie 
wzajemnego dialogu jest na tym obszarze u atwione. Nie zmienia to faktu, i  efek-
ty owego dialogu mog  okaza  si  widoczne i korzystne w wymiarze ogólnokrajo-
wym. Rozwijanie relacji spo ecznych staje si  zatem istotnym elementem czynienia 
z granicy polsko–rosyjskiej granicy „przyjaznej”. 

Celem publikacji jest tak e analiza prawnych i praktycznych aspektów funkcjo-
nowania granicy polsko–rosyjskiej, b d cej jednocze nie zewn trzn  granic  Unii 
Europejskiej. Fakt ten jest z polskiej perspektywy niezwykle istotny. Polska musi 
bowiem realizowa  unijn  polityk  migracyjn  i wizow  oraz zapewni  bezpiecze -
stwo w kontek cie kontroli ruchu osobowego na zewn trznej granicy UE. Fakt ten 
przynosi okre lone konsekwencje w zakresie stosunków spo ecze stw polskiego 
i rosyjskiego. 

Publikacja sk ada si  z trzech cz ci. W pierwszej omówione zosta y uwa-
runkowania wspó czesnych stosunków Polski i Rosji, w drugiej poruszone zosta-
y spo eczno–ekonomiczne aspekty zwi zane z ruchem osobowym i towarowym na 

wspólnej granicy tych pa stw, w ostatniej za  zwrócono uwag  na aspekty bezpie-
cze stwa w omawianym kontek cie.

Zaproponowane uj cie tematu – w zamy le Autorów – przybli y Czytelnikowi 
z o ono  problematyki zwi zanej ze statusem granicy i zasadami jej przekraczania 
zarówno dla ruchu osobowego, jak i towarowego oraz wska e, jakie dzia ania mog  
zosta  podj te, aby granica ta sta a si  przyjazna. 

Mieczys awa Zdanowicz
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KONCEPTUALNE PODEJ CIE DO DIALOGU O RÓ NYM IDEOLOGICZNYM 
ROZUMIENIU WARTO CI EUROPEJSKICH MI DZY ROSJ  

A UNI  EUROPEJSK

Ideologiczna debata pomi dzy Rosj  i UE to problem warto ci politycznych. 
Analizie poddano ró ne podej cia do takich warto ci jak demokracja, prawa 
cz owieka i gospodarka rynkowa. Przedstawiono równie  chronologiczn  analiz  
poszczególnych etapów tej debaty warto ci podczas kadencji prezydenckich Borisa 
Eltsina, W adimira Putina oraz Dmitrija Miedwiediewa. Wp yw zobowi za  
prawnych, nie oboj tn  (neutraln ) lecz opart  na okre lonych warto ciach polityk  
zewn trzn  UE w wietle Traktatu z Lizbony równie  stanowi przedmiot niniejszej 
analizy bada .
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A CONCEPTUAL AND PRACTICAL APPROACH TO SOLVING DIFFICULT 
PROBLEMS BETWEEN RUSSIA, THE EUROPEAN UNION 

AND ITS MEMBER STATES

The ideological debate between Russia and the European Union is a problem of 
political values. Various approaches to such values as democracy, human rights and 
the market economy were analysed in the present study. A chronological analysis 
of the particular stages of this debate regarding values during the terms of ofÞ ce of 
Presidents - Boris Yeltsin, Vladimir Putin and Dmitri Medvedev is also presented. 
The impact of legal obligations on the external policy of the European Union, which 
is neutral but based on certain values, in the light of the Treaty of Lisbon, is also a 
subject of the present study. 

Key words:

The European Union, Russia, values, external policy, democracy
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RELACJE TRAKTATOWE Z ROSJ  
PO PRZYST PIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

1. Uwagi wst pne 

Wspó czesne pa stwa zawieraj  wiele porozumie  i transakcji, wykorzystu-
j c do tego celu w do  znacznym zakresie instrumenty traktatowe. Czyni  to ze 
wzgl du na prostot  procedur, które oferuje im prawo mi dzynarodowe (zw asz-
cza w porównaniu z wieloma sposobami, za pomoc  których mo na tworzy  prawa 
i zobowi zania w ramach krajowego porz dku danego pa stwa). Umowa mi dzy-
narodowa jest wykorzystywana nie tylko do za atwienia na ogó  prostych transakcji 
handlowych, Þ nansowych czy koncesyjnych, ale i uregulowania bardziej skompli-
kowanych spraw, np. ustalenia przebiegu granicy pa stwowej, unormowania szcze-
gó owych regu  wspó pracy (zw aszcza gospodarczej), rozstrzygania sporów, okre-
lania szczególnych interesów czy zawierania sojuszy. Jak dot d nie istnieje bardziej 

bezpieczna i prostsza forma odzwierciedlania uzgodnionych celów pa stw,1 do któ-
rej ma w pe ni zastosowanie zasada pacta sunt servanda. 

Umowa mi dzynarodowa jest jedn  z najstarszych i najwa niejszych instytucji 
prawa mi dzynarodowego.2

W doktrynie prawa mi dzynarodowego przyjmuje si  najcz ciej, e o istnieniu 
umowy mi dzynarodowej decyduje zamiar stron. To w istocie od woli stron zale y, 
czy w konkretnym przypadku zostanie zawarta umowa mi dzynarodowa lub te  nie. 
Zadaniem prawa mi dzynarodowego jest zdeÞ niowanie warunków, które umo li-
wiaj  w praktyce identyÞ kacj  takiego zamiaru, który mo na przypisa  konkretne-
mu pa stwu (lub innym podmiotom prawa mi dzynarodowego). Jednak praktyka 

1 Por. M. Shaw, Prawo mi dzynarodowe, Warszawa 2000, s. 478.

2 Jednak zagadnienie, co stanowi istot  traktatu jest nadal sporne. Zderzaj  si  stanowiska przedstawicieli doktry-

ny opowiadaj cych si  b d  za subiektywn , b d  obiektywn  koncepcj  traktatu. Szczegó owe uwagi na ten te-

mat prezentuje w swojej doskona ej monograÞ i po wieconej umowie mi dzynarodowej: A. Wyrozumska, Umo-

wa mi dzynarodowa. Teoria i praktyka. Warszawa 2006, s. 31–93. Zdaniem nie tylko tej autorki przewa a jednak 

koncepcja subiektywna.
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traktatowa wymyka si  w tej mierze atwym klasyÞ kacjom. Co prawda uj cie poro-
zumienia w form  umowy dochodz cej do skutku w drodze ratyÞ kacji jednoznacz-
nie na taki zamiar wskazuje, to jednak istnieje ca y szereg porozumie  mi dzypa -
stwowych, w stosunku do których bez jednostkowej i szczegó owej kwaliÞ kacji nie 
sposób rozstrzygn  czy s  to umowy mi dzynarodowe, czy te  dokumenty niepo-
siadaj ce takiego charakteru.3

Je eli strony porozumienia nie d  do ustanowienia stosunków prawnych lub 
wi cych zobowi za  czy praw, umowa nie jest traktatem, lecz mimo to mo e 
mie  istotne znaczenie polityczne. W rzeczywisto ci nieformalne dokumenty (poza-
traktatowe) odgrywaj  coraz wi ksz  rol  w stosunkach mi dzy pa stwami przede 
wszystkim dlatego, e w porównaniu z umowami mi dzynarodowymi nie maj  wi -

cego charakteru i nie podlegaj  najcz ciej kontroli parlamentarnej. Z tego powo-
du s  dokumentami nie tylko elastycznymi, ale i dyskrecjonalnymi oraz stosunkowo 
szybko tworzonymi.4 Mog  by  one atwo i niezw ocznie zmieniane lub wypowia-
dane. To w istocie (pocz tkowy)zamiar unikania wi cych ustale  odró nia niefor-
malne instrumenty mi dzynarodowe od traktatów.5 

Doj cie mi dzy pa stwami do skutku porozumie , które nie maj  charakteru 
umowy mi dzynarodowej i nie s  prawnie wi ce, mo e czy  si  jednak z pew-
nymi konsekwencjami natury prawnej6. W ka dym razie nie mo na przyj  aprio-
rycznego twierdzenia, i by ich dotrzymanie by o ca kowicie zale ne od dobrej woli 
zainteresowanych. Pa stwa mog  czu  si  zobowi zane politycznie i moralnie i fakt, 
i  porozumienia nie s  prawnie wi ce, nie przes dza z góry negatywnie o ich sta-
bilno ci. Jak wyrazi  to trafnie K. Skubiszewski: „efektywno  dokumentów mi -

3 Warto podkre li , e podstawowym kryterium poszukiwania intencji stron jest przede wszystkim tre  aktu oraz 

jego kontekst. To, czy dane porozumienie jest w istocie traktatem, jak to podkre li  MTS w orzeczeniu w sprawie 

szelfu kontynentalnego Morza Egejskiego, „zale y w zasadniczym stopniu od natury aktu lub transakcji”. Zawsze 
ocena winna uwzgl dnia  „zastosowane okre lenia i szczególne okoliczno ci, w których powstawa  instrument”. 
Zob. ICJ Rep. 1978, s.39. 

4 Zob. A. Aust, The Theory and Practice of Informal International Instruments, „International and Comparitive Law 
Quarterly” 1986, nr 35 s. 787.

5 Potwierdza to wyrok kompetencyjny MTS z 1994 r. w sporze mi dzy Katarem a Bahrajnem w sprawie delimita-
cji obszarów morskich i kwestii terytorialnych (ICJ Rep. 1994, s. 120, para 22). MTS zajmowa  si  powy szym 
zagadnieniem w kontek cie protoko u z 25 grudnia 1990 r. podpisanego przez te pa stwa i Arabi  Saudyjsk  
(tzw. Protokó  Doha Minutes). Trybuna  podkre li , e to, czy porozumienie stanowi wi c  umow , zale y od 
„wszelkich rzeczywistych warunków”. W ocenie haskiego s du okoliczno ci sporz dzenia protoko u, jak rów-
nie  okoliczno ci badanej sprawy wskazuj , e powinien on by  interpretowany jako porozumienie mi dzynaro-
dowe ustanawiaj ce prawa i obowi zki stron, poniewa  faktycznie wymienia zobowi zania, na które strony wy-
razi y zgod . Szerzej na ten temat np. J. Klabbers, Quatar v. Bahrajn: the koncept of „treaty” in international law. 
Framework Agreement and the Seizing of the Court, “Leiden Journal of International Law” 1995, vol. 8, s. 169; 
Ch. Chinkin, A Mirage in the Sand? Distinguishing Binding and Non–binding Relations Between States, “Leiden 
Jounal of International Law” 1997, vol. 10, s. 223 i n.; M.H. Mendelson, The Curious Case of Quatar v. Bahrain in 
the International Court Justice, “British Yearbook of International Law” 2001, vol. 72, s. 192 i n.

6 W szczególno ci mo e mie  zastosowanie zasada estoppel. Por. I. C. MacGibbon, Estoppel in International Law, 
ICIQ,1958 nr 7 oraz D. Schachter, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements, AJIL 1977, 
vol. 71,  nr 2, s. 296–304.
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dzynarodowych mierzy si  nie tyle miar  sankcji, lecz gotowo ci  pa stw, by przy-

j cie postanowienia uczyni  rzeczywisto ci ”7. 

Z poj ciem „zawarcie umowy mi dzynarodowej” doktryna czy najcz ciej 

dwa znaczenia. Z jednej strony mo na je rozumie  jako ca y proces prowadz cy do 

powstania umowy b d  z drugiej – jako moment ko cz cy proces, od którego umo-

wa staje si  prawnie wi ca dla stron – na p aszczy nie mi dzynarodowej. Ten mo-

ment mo na równie  okre li  czy uzna  jako akt deÞ nitywnego wyra enia przez 

pa stwo zgody na zwi zanie si  umow .8

Na proces zawierania umowy mi dzynarodowej sk ada si  tym samym szereg 

czynno ci, które znajduj  realizacj  zarówno w sferze prawa mi dzynarodowego, 

jak i wewn trznego.9 

W doktrynie szeroko komentowany jest podzia  na umowy, które dochodz  

do skutku w trybie prostym (jednostopniowym) i w trybie z o onym (dwustopnio-

wym). Jest niesporne, i  w post powaniu jednostopniowym pa stwo staje si  stron  

umowy w drodze podpisania lub w wyniku wymiany z drug  stron  dokumentów, 

które tworz  umow  (niezmiernie rzadko w drodze parafowania). Natomiast w try-

bie z o onym podpisanie oznacza wy cznie zamiar pa stwa zwi zania si  umow 10. 

Co istotne –uprawomocnienie si  umowy w stosunku do pa stwa mo e nast pi  na 

skutek dodatkowych czynno ci, które maj  realizacj  w sferze prawa wewn trzne-

go – procedura ratyÞ kacji lub zatwierdzenia.11 Warto podkre li , e podpisanie umo-

wy w trybie z o onym nie stwarza wobec pa stwa prawnego obowi zku do dokona-

nia dodatkowych czynno ci, które uznaje si  za konieczne do uprawomocnienia si  

umowy, czyli najcz ciej ratyÞ kacji lub zatwierdzenia. Jednak podpisanie umowy 

w takim przypadku stwarza szczególny stan prawny, z którego wynika konieczno  

zaniechania dzia a  mog cych udaremni  przedmiot i cel umowy jeszcze przed jej 

7 Zob. K. Skubiszewski, Akt ko cowy KBWE w wietle prawa mi dzynarodowego. PiP, 1976, z. 12, s. 16.
8 Moment ten oddziela faz  przygotowania umowy mi dzynarodowej od fazy jej obowi zywania. Warto zazna-

czy , i  terminologia traktatowa jest niejednolita, wskutek czego przez zawarcie umowy mi dzynarodowej ro-
zumie si  niekiedy tylko jej podpisanie, przy za o eniu, e do jej uprawomocnienia si  konieczne s  dalsze 
czynno ci. Mo na jednak traktowa  te terminy to samo i wówczas zawarcie umowy jest jednoznaczne z jej upra-
womocnieniem (spe nieniem warunków, od których zale y zwi zanie si  ni  przez strony).

9 W konsekwencji ca e post powanie jest regulowane zarówno przez przepisy prawa mi dzynarodowego, jak 
i normy prawa wewn trznego (prawa konstytucyjnego) poszczególnych pa stw. Jest charakterystyczne, i  
w procesie zawierania umowy mi dzynarodowej zachodzi szczególna korelacja (komplementarno ) norm obu 
systemów prawnych, która ma miejsce faktycznie na ka dym etapie tworzenia umowy – pocz wszy od stadium 

przygotowawczego (rozpocz cie negocjacji), a  po akt deÞ nitywnego wyra enia przez pa stwo zgody na zwi -

zanie si  umow .

10 Nie wynika z niego obowi zek wyra enia przez pa stwo ostatecznej zgody na zwi zanie si  umow . W konse-

kwencji jedynie skutkuje uzyskaniem (przez to pa stwo) statusu sygnatariusza. 

11 Natomiast skutki prawnomi dzynarodowe tych procedur wyst puj  po wymianie dokumentów ratyÞ kacyjnych 

w odniesieniu do umów dwustronnych lub w przypadku umów wielostronnych z o enia dokumentu ratyÞ kacyjne-

go u depozytariusza, cho  coraz cz ciej pa stwa w praktyce odchodz  od klasycznych czy tradycyjnych formu  

ratyÞ kacji i zast puj  wspomniane czynno ci ratyÞ kacyjne – notyÞ kacj , w której zawiadamiaj  o spe nieniu wy-

maganych procedur wewn trznych (dokonaniu ratyÞ kacji lub zatwierdzenia).
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wej ciem w ycie12. Jest charakterystyczne równie , i  ratyÞ kowanie lub zatwier-

dzenie umowy w sferze wewn trznej nie stwarza prawnomi dzynarodowego obo-

wi zku do dokonania wymiany lub z o enia dokumentów ratyÞ kacyjnych b d  no-

tyÞ kacji o zatwierdzeniu.

Procedura mi dzynarodowa czy si  w wielu elementach z procedur  pra-

wa krajowego i jest w naturalny sposób od niej zale na. To szczególne powi zanie 

obu procedur charakteryzuje wspó czesny proces zawierania umów mi dzynarodo-

wych13. Jest on pochodn  przyj tych w prawie wewn trznym bardziej szczegó o-

wych regulacji w zakresie realizacji dzia alno ci traktatowej pa stwa. Ju  D. Anzi-

lotti podkre la , e procedura wewn trzna ma na celu sformu owa  wol  pa stwa, 

natomiast mi dzynarodowa – j  zadeklarowa 14. Teza ta pozostaje aktualna równie  
wspó cze nie. 

Niew tpliwie jednym z najwa niejszych wydarze  geopolitycznych ostatniej 
dekady XX wieku by  rozpad Zwi zku Radzieckiego. Jednak w nauce prawa mi -
dzynarodowego przewag  zyska  pogl d, zgodnie z którym akty secesji dokonane 
przez radzieckie republiki zwi zkowe (zw aszcza 8 i 21 grudnia 1991 r.) nie spowo-
dowa y upadku ZSRR jako podmiotu prawa mi dzynarodowego g ównie z uwagi 
na fakt, e jego kontynuatorem jest Federacja Rosyjska.15 Zauwa a si  przy tym, e 
dezintegracja Zwi zku Radzieckiego dokonana na ich podstawie stworzy a problem 
uznania mi dzynarodowego grupy pa stw postradzieckich. Nale y przypomnie , 
e ze strony Polski kluczowym dokumentem dotycz cym tego w a nie zagadnie-

nia by a uchwa a Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie uznania przez 
Rzeczpospolit  Polsk  Republiki Armenii, Republiki Azerbejd anu, Republiki Bia-

12 Por. art. 18 Konwencji wiede skiej o prawie traktatów.
13 Przyk adowo cho  negocjacje s  czynno ci  mi dzynarodow , to jednak mog  by  podj te dopiero po wyzna-

czeniu negocjatorów i okre leniu ich instrukcji negocjacyjnych, co dokonywane jest w oparciu o przepisy prawa 
wewn trznego. Analogicznie wyra enie zgody na zwi zanie si  umow  jest aktem konstytucyjnie upowa nione-
go organu pa stwa, ale wymagaj cym uzewn trznienia na p aszczy nie mi dzynarodowej (do wywo ania skut-
ków tego aktu w prawie mi dzynarodowym niezb dna jest notyÞ kacja tej czynno ci pozosta ym uczestnikom 
umowy).

14 Zob. D. Anzilotti, Cours de droit international, Paris 1929, s. 360.
15 Zob. L. Antonowicz, Upadek ZSRR ze stanowiska prawa mi dzynarodowego, „Pa stwo i Prawo” 1992, nr 9, s. 

20–29; Ch. Schmidt, Sur question de succession posées par la dissolution de l’URSS et celle de la Yougosla-

vie, «Revue Général du Droit International Public» 1992, nr 98, s. 811; G.G. Szinckareckaja, Problemy prawo-

priejemstwa i granicy Rossjskoj Fiederacii, MZMP 1995, nr 4, s.84. Odmienny pogl d w tym wzgl dzie przedsta-

wia Th. Schweisfurth, który uwa a, e by  to przypadek rozcz onkowania pa stwa; w jego rezultacie Federacja 

Rosyjska jest pa stwem sukcesyjnym, tak samo jak pozosta e pa stwa cz onkowskie Wspólnoty Niepodleg ych 

Pa stw (WNP) w relacji do nieistniej cego Zwi zku Radzieckiego. Autor ten przypisuje rozstrzygaj ce znaczenie 

w tej sprawie stanowisku przedstawicieli republik radzieckich wyra onemu w ich deklaracji na konferencji w A -

ma Acie dnia 21 grudnia 1991 r. Th. Schweisfurth podkre la, e termin „pa stwo kontynuator” nie jest przeciw-
stawny w stosunku do terminu „pa stwo sukcesyjne”, tylko oznacza ci g o  umów zawartych przez pa stwo 
poprzednika (por. Th. Schweisfurth, Vom Einheitsstaat (UdSSR) zum Staatenbund (GUS), „Zeitschrift f r Auslen-
disches Öffentliches Recht und Völkerrecht” 1992, nr 52, s. 541). Prezentowane stanowisko nie jest przekonu-
j ce w wietle prawa mi dzynarodowego. Wystarczy podnie , e to samo  i ci g o  pa stwa w prawie mi -
dzynarodowym jest eksponowana ci g o ci  jego praw i zobowi za  mi dzynarodowych, wynikaj cych przede 
wszystkim z umów mi dzynarodowych. Powoduje to, e poj cie pa stwa kontynuatora i pa stwa sukcesora nie 
s  to same.
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oru , Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgizstanu, Repub-

liki Mo dawii, Republiki Tad ykistanu, Turkmenistanu i Republiki Uzbekistanu.16

Warto zwróci  uwag , e jednym z dziesi ciu pa stw, których uznanie dekla-

rowa a powy sza uchwa a polskiego rz du, by a Federacja Rosyjska. W tej spra-

wie mo na jednak mie  do  istotne w tpliwo ci co do deklarowanego charakteru 

i skutku tego aktu. W doktrynie prawa mi dzynarodowego nie jest sporne, e obiek-

tem uznania mi dzynarodowego powinny by  pa stwa nowo powsta e (zatem jesz-

cze nie uznane), a status Federacji Rosyjskiej uzyskany w ko cu 1991 r. nie uza-

sadnia  traktowania jej jako nowego podmiotu prawa mi dzynarodowego. Równie  

prawo mi dzynarodowe nie wymaga, aby uznanie pa stwa zosta o dokonane z za-

chowaniem okre lonego trybu17. Tym samym zgodzi  si  nale y z L. Antonowi-

czem, e uznanie przez Polsk  Federacji Rosyjskiej jako pa stwa by o w wietle 

prawa mi dzynarodowego zb dne i stanowi o uznanie rz du tego pa stwa jako or-

ganu, który w oparciu o zasad  to samo ci i ci g o ci pa stw uzyska  wyra n  legi-

tymacj  do korzystania z praw i wype niania obowi zków wynikaj cych z dzia al-

no ci mi dzynarodowej ZSRR.18

Przedstawienie stanu polsko–rosyjskich relacji traktatowych nie jest zadaniem 
wdzi cznym. Utrudnia je zw aszcza fakt, e nie wszystkie zawarte i obowi zuj ce 
w relacjach dwustronnych umowy zosta y w sposób nale yty og oszone w Dzien-
niku Ustaw lub Monitorze Polskim. Przede wszystkim wiele umów zawartych 
w okresie 1992–2000 nie doczeka o si  w ogóle w a ciwej promulgacji. Wiele te  

16 Zob. Zbiór Dokumentów, PISM 1992, nr 2, s. 15–17.

17 W nauce prawa mi dzynarodowego jest niesporne, e uznanie dorozumiane w formie faktów konkludentnych 

wywo uje takie same skutki prawnomi dzynarodowe jak uznanie wyra ne. Z tego wzgl du ponowne uznanie ma 

znaczenie tylko polityczne. Zob. L. Antonowicz, Uznanie przez Polsk  pa stw postradzieckich (kilka uwag ze sta-

nowiska prawa mi dzynarodowego), (w:) Prawo mi dzynarodowe. Ksi ga pami tkowa Prof. Renaty Szafarz, 

red. nauk. J. Menkes, Warszawa 2007, s. 16.

18 L. Antonowicz, The Disentegration of the USSR from the Point of View of International Law, Polish Yearbook of 

International Law 1991–1992, nr 19, s. 7. Warto przypomnie , e stanowiska (kluczowych pa stw, trzech sta-

ych cz onków Rady Bezpiecze stwa ONZ w sprawie uznania w zwi zku z rozpadem ZSRR) by y nast puj ce: 

„ Francja (…) uwa a, e nie ma potrzeby uznawania w wietle prawa mi dzynarodowego Rosji, która podj a 

i korzysta z praw i obowi zków dawnego ZSRR (Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Fran-

cuskiej, zob. „Annuaire Français de Droit International” 1992, nr 38, s. 1146); „Prawa i odpowiedzialno  rz du–

depozytariusza traktatu o nieproliferacji zosta y odziedziczone przez Federacj  Rosyjsk , która jest kontynua-

cj  pa stwowo ci dawnego ZSRR” (wypowied  ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w odpowiedzi 

na interpelacj , która zosta a przedstawiona w Izbie Lordów 15 stycznia 1992 r., zob. „British Yearbook of Inter-

national Law” 1992, nr 62, s. 653.). Z kolei Stany Zjednoczone wystosowa y not  uznaj c  Rosj  za nowe pa -

stwo, na równi z Ukrain , Armeni , Kazachstanem, Bia orusi  i Kirgistanem (noty sygnowane s  dat  26 grud-

nia 1992 r.). Wydaje si , e Polska wzorowa a si  na stanowisku USA. W konkluzji nale y stwierdzi , i  rozpad 

ZSRR w 1991 r. doprowadzi  do ukszta towania si  15 pa stw w dawnych jego granicach: Federacja Rosyj-

ska jest kontynuatorem ZSRR, który nie uleg  rozcz onkowaniu, pomimo wielu aktów secesji; a  jedena cie 

pa stw (Armenia, Azerbejd an, Bia oru , Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mo dawia, Tad ykistan, Turkmenia, Ukra-

ina, Uzbekistan) s  sukcesorami ZSRR, przy czym Bia oru  i Ukraina s  jednocze nie kontynuatorami prawno-

mi dzynarodowymi odpowiednio bia oruskiej i ukrai skiej republiki zwi zkowej; z kolei trzy pa stwa (Litwa, o-

twa i Estonia) nie s  sukcesorami ZSRR, lecz kontynuatorami swojej pa stwowo ci. W ich przypadku przyjmuje 

si , e od 1940 r. zosta y pozbawione mo liwo ci funkcjonowania, ale zachowa y status podmiotów prawa mi -

dzynarodowego. Por. L. Antonowicz, Uznanie przez Polsk  pa stw postradzieckich (kilka uwag za stanowiska 

prawa mi dzynarodowego), (w:) Prawo mi dzynarodowe. Ksi ga pami tkowa Prof. Renaty Szafarz, red. nauk. 

J. Menkes, Warszawa 2007, s. 22.
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umów og aszanych jest z kilku, a nawet kilkunastoletnim opó nieniem (np. Umo-

wa o przej ciach granicznych, Porozumienie mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Pol-

skiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci gów dla tranzytu 

gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu ro-

syjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporz dzone w Warszawie dnia 25 sierp-

nia 1993 r.).19 Fakty te zas uguj  na krytyk  i podj cie przez polski MSZ dzia a  

w celu zmiany istniej cej sytuacji. O ile zrozumie  i usprawiedliwi  mo na nawet 

kilkumiesi czne opó nienie w og oszeniu umowy, to zupe nie niewyt umaczalna 

jest wspomniana praktyka promulgacyjna. By  mo e warto rozwa y  kwesti  for-

malnego og oszenia dwustronnych umów wi cych Polsk  i Rosj , które zosta y 

opublikowane w Zbiorze Dokumentów, wydawanym przez Polski Instytut Spraw 

Mi dzynarodowych lub nie zosta y w ogóle og oszone. Polsko–rosyjskie stosunki 
traktatowe wymagaj  szczególnej transparentno ci. Sprawa ta nie wymaga specjal-
nych uzasadnie  (zw aszcza w kontek cie tzw. umów republika skich). Przegl d 
stanu stosunków traktatowych Polski i Rosji zosta  oparty g ównie na umowach 
og oszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz publikacjach tekstów 
umów w Zbiorze Dokumentów, wydawanym przez Polski Instytut Spraw Mi dzy-
narodowych, który jednak nie ma oÞ cjalnego charakteru. Z tego wzgl du ma on jed-
nak ograniczony zakres.

2. Polska i Rosja zwi zane postanowieniami Konwencji 
wiede skiej o prawie traktatów

Konwencja wiede ska o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (KWPT lub 
Konwencja wiede ska) nale y do najwa niejszych wielostronnych umów prawa 
mi dzynarodowego o charakterze powszechnym.20 W doktrynie jest uznawana nie-
mal powszechnie za jedn  z najlepszych form kodyÞ kacji prawa mi dzynarodowe-
go.

19 M.P. z 2011 r., Nr 46, poz. 512.

20 UNTS vol.1155, s. 331. Konwencja wesz a w ycie 27 stycznia 1980 r. W dniu 30 czerwca 2011 r. jej stronami 

by o 110 pa stw. Zob. UNTC Databases, Status of Treaties, Charter XXIII/1 – http://treaties.un.org. Nie bez ra-

cji jest nazywana „super traktatem”, „traktatem traktatów” czy te  „kodeksem prawa traktatów”. Jak podkre la to 

M. Frankowska: „Uda o si  w zwi z ym dokumencie sprecyzowa  istotne regu y gry” dla pa stw kontrahuj cych 

ujednolicaj c, a wi c i u atwiaj c obrót mi dzynarodowy. Konwencja sta a si  swego rodzaju „niezb dnikiem dy-

plomatycznym”, po który si gaj  negocjatorzy, doradcy prawni rz dów, s dziowie i inni zainteresowani proce-

sem zawierania i wykonywania traktatów, niezale nie od tego, czy ich pa stwo jest, czy nie jest formalnie stron  

Konwencji. […] Konwencja wiede ska zawiera istotne dla stosunków mi dzynarodowych aksjologiczne przes a-

nia: zasad  poszanowania umów mi dzynarodowych i nakaz przestrzegania ich w dobrej wierze, zasad  wy -

szo ci prawa mi dzynarodowego nad krajowym na forum mi dzynarodowym, niewa no  umów wymuszonych 

si , niewa no  umów sprzecznych z ius cogens”. Zob. M. Frankowska, Konwencja wiede ska o prawie trak-

tatów z perspektywy 40-lecia, (w:) Z. Galicki, T. Kami ski, K. Myszora–Kostrzewa (red.), 40 lat min o – praktyka 

i perspektywy Konwencji Wiede skiej o prawie traktatów, Warszawa 2009, s. 38.
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KWPT nie okre la wi cej dla pa stw procedury zawierania umów mi dzyna-

rodowych. W zwi zku z tym tryb ich uprawomocnienia ustalaj  poszczególne pa -

stwa (strony umowy), respektuj c w tym wzgl dzie przede wszystkim przepisy pra-

wa wewn trznego (zw aszcza przepisy konstytucyjne).

W praktyce traktatowej wspó czesnych pa stw, która (co jest charakterystycz-

ne) sanuje przepisy KWPT (cho  maj  one charakter ius dispositivum) znajdujemy 

zastosowanie nast puj cych sposobów, w drodze których pa stwa wi  si  umo-

wami mi dzynarodowymi. S  nimi: podpisanie, wymiana dokumentów tworz cych 

(stanowi cych) traktat, ratyÞ kacja, zatwierdzenie, przyst pienie, przyj cie b d  te  

„jakikolwiek inny uzgodniony sposób”21.

Niew tpliwie KWPT porz dkuje procedury mi dzynarodowe, które maj  za-

stosowanie do zawarcia przez pa stwa traktatów22. Ich szeroki katalog potwierdza 

z jednej strony brak nadmiernego formalizmu w stosowaniu tych procedur, z drugiej 

stwarza do  znaczn  swobod  w zakresie okre lenia skutków prawnych tych czyn-

no ci. Wynika to z faktu, e procedury wewn trzne pozostaj  w znacznym stopniu 

zró nicowane z racji unormowa  konstytucyjnych w poszczególnych pa stwach. 

Tym samym Konwencja wiede ska stworzy a podstawy dla mi dzynarodowej 

i krajowej procedury traktatowej, wyznaczaj c generalne ramy prawne, w zakresie 

których nale y si  porusza , zawieraj c i wykonuj c umowy mi dzynarodowe.

W Konwencji wiede skiej zdeÞ niowano poj cie umowy mi dzynarodowej 

w nast puj cy sposób: „«Traktat» oznacza mi dzynarodowe porozumienie zawarte 

pomi dzy pa stwami w formie pisemnej i regulowane przez prawo mi dzynarodo-

we, niezale nie od tego, czy jest uj te w jednym dokumencie, czy dwóch lub wi cej 

powi zanych ze sob  dokumentach i bez wzgl du na jego szczególn  nazw ”.23

Za trafny nale y uzna  pogl d, e konwencja wiede ska nie sformu owa-

a wszystkich koniecznych warunków pozwalaj cych porozumienie pomi dzy 

pa stwami uzna  za umow  mi dzynarodow 24. Zabrak o w niej elementu, który 

w ocenie wielu przedstawicieli doktryny uznawany jest powszechnie i od dawna za 

21 Por. art. 11 KWPT. Warto w tym kontek cie wskaza , i  „jakikolwiek inny uzgodniony sposób” nale y traktowa  
w praktyce obrotu traktatowego pa stw – jako szczególn  procedur  zawarcia umowy stosowan  zazwyczaj 

przez pa stwa, które nie utrzymuj  ze sob  stosunków dyplomatycznych np. porozumienia w formie deklara-

cji skierowanych do pa stwa trzeciego, jak mia o to miejsce w przypadku porozumienia z Algiers za atwiaj ce-

go kryzys w stosunkach mi dzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi powsta y na skutek zatrzymania zak adników 

w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Teheranie (szerzej o tym pisze P. Siurnicki, Zawieranie umów mi dzy-

narodowych za po rednictwem pa stwa trzeciego na przyk adzie Deklaracji Algierskich, (w:) Z. Galicki, T. Kami -

ski, K. Myszona–Kostrzewa (red.), 40 lat min o–praktyka i perspektywy Konwencji Wiede skiej o prawie trakta-

tów, Warszawa 2009, s. 371– 393.

22 Ich wyliczenie w KWPT nie ma charakteru katalogu zamkni tego. Art. 11 wymienia sposoby wyra enia zgody na 

zwi zanie si  przez pa stwa traktatem, które najcz ciej stosuj  pa stwa w obrocie mi dzynarodowym. Pozo-

stawia jednak wyra n  mo liwo  do ukszta towania si  nowych, koniecznych dla wspó pracy mi dzynarodowej 

sposobów.

23 Art. 2 ust. 1 pkt a KWPT.

24 Por. M. Frankowska, Umowy mi dzynarodowe w formie uproszczonej, Warszawa 1980, s. 43.
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element konstytuuj cy umow  – intencji stron wywo ania przez porozumienie okre-
lonych skutków prawnych zarówno w postaci stworzenia uprawnie  i zobowi za  

lub ich zniesienia, jak równie  stworzenia okre lonego stosunku prawnego w sfe-
rze prawa mi dzynarodowego. Ten mankament wydaje si  oczywisty. Stwarza on 
jednak wygodne pole dla stosunkowo szerokiej interpretacji poj cia traktatu nie tyl-
ko przez doktryn , ale co wa niejsze – praktyk  pa stw oraz orzecznictwo s dowe. 
Sprawia, e odkodowanie formalnej granicy traktatu staje si  zadaniem niewdzi cz-
nym.25

DeÞ nicj  umowy mi dzynarodowej w prawie polskim formu uje art. 2 usta-
wy o umowach mi dzynarodowych.26 Poj cie umowy mi dzynarodowej w prawie 
polskim i rosyjskim odpowiada poj ciu prawa mi dzynarodowego i w du ej mierze 
jest wzorowane na deÞ nicji traktatu przyj tej w Konwencji wiede skiej, aczkolwiek 
nie jest z ni  ca kowicie to same. 

Polska i Rosja s  stronami KWPT.27 Formalne przyj cie Konwencji przez pa -
stwo rodzi skutki wykraczaj ce poza w czenie tego pa stwa do kr gu stron Kon-
wencji i stosowanie jej postanowie  wy cznie w odniesieniu do innych pa stw b -
d cych jej stronami.28 Jest charakterystyczne, e po formalnym przyj ciu Konwencji 
pa stwa dostosowuj  swoj  praktyk  do jej postanowie , cz sto przyjmuj c odpo-
wiedniej tre ci regulacje prawnowewn trzne (zarówno konstytucyjne, jak i ustawo-
we). Tak uczyni a zarówno Polska, jak i Rosja.29 

Zwraca uwag  fakt, e regulacje Konwencji zapewniaj  pa stwom daleko id c  
swobod  w kwestii wyboru formy zawarcia traktatów. Niew tpliwie jest do  osob-
liwe chwalenie Konwencji za to, e zawarte w niej regulacje pozostawiaj  stronom 
do  znaczn  swobod  dzia ania, zw aszcza w zderzeniu z trafn  sk din d tez , e 

25 Mo na uzna , i  stanowi swego rodzaju „kamuß a ” w zakresie stosowania rodków niewi cych prawnie, z któ-
rych pa stwa coraz cz ciej korzystaj . Otwiera drog  do mniej sformalizowanej wspó pracy pa stw, gdzie akty 
mi kkiego prawa w coraz szerszym zakresie wykorzystywane s  jako instrumenty wspó pracy, wype niaj c prze-
strze  prawa mi dzynarodowego.

26 Zgodnie z art. 2 ustawy „umowa mi dzynarodowa oznacza porozumienie mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a in-
nym podmiotem lub podmiotami prawa mi dzynarodowego, regulowane przez prawo mi dzynarodowe, nieza-
le nie od tego, czy jest uj te w jednym dokumencie czy w wi kszej liczbie dokumentów, bez wzgl du na jego 
nazw  oraz bez wzgl du na to, czy jest zawierane w imieniu pa stwa, rz du czy ministra kieruj cego dzia em 
administracji rz dowej w a ciwego do spraw, których dotyczy umowa mi dzynarodowa”. Zob. Dz.U. Nr 39, poz. 
443 z pó n. zm.

27 Polska zwi za a si  KWPT 2 lipca 1990 r., w nast pstwie czego wesz a ona w ycie w stosunku do Polski w dniu 
1 sierpnia 1990 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 329, za cznik). Z wyj tkiem trzech pa stw: Francji, Malty i Rumunii – pozo-

sta e pa stwa nale ce do Unii Europejskiej s  stronami Konwencji. Poza Konwencj  s  te  pa stwa o kluczo-

wym znaczeniu w stosunkach mi dzynarodowych, m.in. USA, Indie, Brazylia, Indonezja, Izrael, Iran, Pakistan, 

RPA czy Turcja. 

28 Pa stwa, podejmuj c decyzj  w sprawie formalnego zwi zania si  Konwencj , kieruj  si  ró nymi wzgl dami. 

Jednak najcz ciej bior  pod uwag  dwa elementy: zakres konstytucyjnej regulacji odnosz cej si  do zawiera-

nia, wykonywania i wypowiadania umów mi dzynarodowych oraz ocen  charakteru postanowie  Konwencji, 

a wi c na ile s  one wyrazem kodyÞ kacji prawa zwyczajowego oraz w jakim zakresie stanowi  stopniowy rozwój 

prawa traktatów.

29 Zob. W.E. Butler, The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of Independent States: text and com-

mentary, Cambridge 2002.



49

Relacje traktatowe z Rosj  po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej 

po to zawiera si  umowy, aby regulowa  zachowanie pa stw, a wi c i ogranicza  

ich swobod  dzia ania. W ten sposób Konwencja w sposób wyra ny eksponuje, e 

nie jest rol  prawa mi dzynarodowego narzucanie pa stwom formy stosunków trak-

tatowych. Jest to zasadnicza funkcja pa stwa, które poprzez swoje regulacje we-

wn trzne oraz dokonywane wybory (zw aszcza komu powierza si  w adz ), samo 

musi zadba  przede wszystkim o to, eby zaci ga  zobowi zania traktatowe w spo-

sób odpowiedzialny i zgodny z jego interesami. Mo na uzna , e dodatkowo ci -

ar odpowiedzialno ci, jaki spoczywa w tej kwestii na pa stwach wskazuj  (a na-

wet go zwi kszaj ) przepisy art. 7 Konwencji. Uznaj  one zdolno  do wyra ania 

zgody na zwi zanie si  traktatem przez g ow  pa stwa i szefa rz du oraz ministra 

spraw zagranicznych z racji pe nionych przez nich funkcji.30 Postanowienia art. 46, 

które dopuszczaj  pod pewnymi warunkami powo anie si  na pogwa cenie prawa 

wewn trznego w celu uniewa nienia zgody na zwi zanie si  traktatem, tylko w mi-

nimalnym stopniu chroni  pa stwo przed zaci gni ciem niechcianych zobowi za  

traktatowych.31 

Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 r. w art. 15 ust. 4 stanowi, e ogól-

ne zasady i normy prawa mi dzynarodowego oraz umowy mi dzynarodowe Fede-

racji Rosyjskiej stanowi  cz  jej systemu prawnego. Je li umowa mi dzynarodo-

wa Federacji Rosyjskiej ustanawia inne normy ni  okre lone w ustawach, normy 

zawarte w umowie mi dzynarodowej maj  pierwsze stwo.32 Jest charakterystycz-

ne, e ten sposób konstytucyjnej regulacji pozycji umowy w rosyjskim porz d-

ku prawnym mo e by  uznawany za przyk ad transformacji generalnej, jak i rów-

nie  za ilustracj  generalnej metody pozarecypcyjnej np. adopcji czy inkorporacji. 

W doktrynie rosyjskiej przewa a pogl d, który reprezentuje m.in. G.M. Danilen-

ko, e za drug  wyk adni  przemawia do  wyra nie ta przes anka, e art. 15 ust. 4 

Konstytucji obejmuje swym zakresem regulacji nie tylko umowy mi dzynarodowe 

podlegaj ce ratyÞ kacji, lecz wszystkie umowy zawarte przez Federacj  Rosyjsk .33 

W konsekwencji akt ratyÞ kacji umowy nie ma tu jakiego  szczególnego znacze-

nia prawotwórczego (w wietle rosyjskiej ustawy zasadniczej), pomimo i  ratyÞ ka-

cji umów mi dzynarodowych w Rosji dokonuje parlament (art. 106). Tym samym 

30 Równie , w wietle Konwencji, mog  bez adnych pe nomocnictw zobowi zywa  pa stwo inne osoby (np. mini-

ster w a ciwy w danych sprawach), je eli z praktyki zainteresowanych pa stw wynika taki zamiar. 

31 Por. J. Sandorski, Niewa no  umów mi dzynarodowych, Pozna  1978, s. 63. Warto podkre li  przy tym, e 

do tej pory brak jest w orzecznictwie s dów mi dzynarodowych rozstrzygni cia uznaj cego niewa no  trakta-

tu z przyczyny pogwa cenia prawa wewn trznego przy jego zawieraniu. Por. wyrok MTS w sporze mi dzy Kata-

rem a Bahrajnem z 1994 r. w sprawie delimitacji granicy morskiej i kwestii terytorialnych (ICJ Reports, 1994, para 

27) oraz wyrok MTS w sporze mi dzy Kamerunem a Nigeri  z 2002 r. w sprawie granicy morskiej i l dowej (ICJ 

Reports, 2002, para 196). Zob. równie  A. Wyrozumska, Umowa mi dzynarodowa. Teoria i praktyka, Warszawa 

2006, s. 389–395 oraz Th. Meron, Article 46 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (ultra vires trea-
ties): some recent cases, “British Yearbook of International Law” 1978, vol. 49, s. 175 i n.

32 Zob. G. M. Danilenko, The New Russian constitution and international law, AJIL 1994, vol. 88, s. 451.

33 Ibidem, s. 470.
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mo na uzna , e umowy mi dzynarodowe s  inkorporowane przez prawo rosyjskie, 

przy czym normy umowne maj  wy sz  pozycj  ni  ustawa.34

Ponadto Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r. w art. 86 wska-

zuje, e prezydent prowadzi rokowania i podpisuje umowy mi dzynarodowe oraz 

podpisuje dokumenty ratyÞ kacyjne. Natomiast art. 106 ustala w sposób wyra ny, 

e „Obowi zkowemu rozpatrzeniu przez Rad  Federacji podlegaj  przyj te przez 

Dum  Pa stwow  ustawy w kwestii: […] ratyÞ kacji i wypowiedzenia umów mi -

dzynarodowych Federacji Rosyjskiej”. Oznacza to, e kompetencja odno nie do 

ratyÞ kacji umów mi dzynarodowych nale y do parlamentu a nie g owy pa stwa. 

Równie  Rada Ministrów Federacji Rosyjskiej i poszczególne ministerstwa i urz dy 

centralne posiadaj  kompetencje do zawierania umów w zakresie uprawnie  przy-

znanych im przez prawo wewn trzne.

Natomiast w Polsce umowy mi dzynarodowe posiadaj  zró nicowany status 

w prawie krajowym w zale no ci od tego, czy poddano je ratyÞ kacji i od tego, w ja-

kim trybie ratyÞ kacja dosz a do skutku. Tylko umowom ratyÞ kowanym za uprzed-

ni  zgod  wyra on  w ustawie (lub referendum) Konstytucja przyznaje pierwsze -

stwo przed ustawami, je eli ustawy nie da si  pogodzi  z umow  (art. 91 ust. 2).

Rosja przyj a Konwencj  jeszcze jako Zwi zek Radziecki. Uczyni a to wraz 

z Ukrain  i Bia orusi  w drugiej po owie lat 80-tych.35 Rosja opatrzy a swój doku-

ment przyst pienia zastrze eniem wy czaj cym zastosowanie postanowie  doty-

cz cych przymusowego rozwi zywania sporów w zwi zku z niewa no ci  i wyga -

ni ciem traktatów. Wy czy a w ten sposób stosowanie ca ej cz ci V Konwencji 

w stosunkach z pa stwami, które taki skutek nada y swoim sprzeciwom wobec tego 

zastrze enia (lub nie wnios y sprzeciwów).

Jest charakterystyczne, e Rosja podtrzymuje nadal swoje zastrze enie do sy-

stemu rozstrzygania sporów, a wraz z nim równie  deklaracj , w której „zastrzega 

sobie prawo do przedsi wzi cia jakichkolwiek rodków dla zabezpieczenia swoich 

interesów w przypadku nieprzestrzegania przez inne pa stwa Konwencji Wiede -

skiej o prawie traktatów”36. Wielka Brytania w odpowiedzi na wspomnian  deklara-

cj  jednoznacznie stwierdzi a, e jej cel i zakres jest niezrozumia y, bowiem do spo-

rów dotycz cych naruszenia samej Konwencji zastosowanie b d  mia y nie normy 

wyra one w jej artykule 60, ale normy prawa zwyczajowego, nakazuj ce w ka dym 

34 M.N. Shaw, International Law, Cambridge 1997, s. 126. Zob. I.I. ukaszuk, Mie dunarodnoje prawo. Obszczaja 

czast, Moskwa 1996, s. 234–236.

35 Przyst pi y wtedy do Konwencji równie  inne ówczesne pa stwa socjalistyczne: Bu garia, Czechos owacja, Nie-

miecka Republika Demokratyczna, W gry i Mongolia.

36 W zastrze eniu Rosja stwierdza, i : “reserves the right to take any measures to safeguard its interests in the 

event of the non–observance by the other States of the provisions of the Vienna Convention on the Law of trea-

ties”. UNTC Databases, Status of Treaties, Chapter XXIII/1 – http:// treaties.un.org.
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razie, aby zastosowane rodki by y rozs dne i proporcjonalne do naruszenia Kon-

wencji.37

Polska, przyst puj c do Konwencji w 1990 r., nie z o y a adnego zastrze enia, 

jak równie  adnego sprzeciwu do zastrze e  zg oszonych przez inne pa stwa. 

Wspomniany akt przyst pienia mia  istotny wp yw na sposób i zakres regula-

cji zdolno ci traktatowej RP (szerzej prawa traktatowego) w Konstytucji przyj tej 

w dniu 2 kwietnia 1997 r. (jak równie  na wcze niejsze unormowania tej rangi za-

warte w „Ma ej konstytucji”) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W zwi z-

ku z tym polska ustawa zasadnicza musia a uwzgl dni  (odpowiednio adaptowa  do 

naszych realiów ustrojowych) szereg regulacji przyj tych w KWPT, w tym przede 

wszystkim kwestie zwi zane z ustaleniem: zakresu kompetencji organów pa stwa 

do zaci gania zobowi za  w formie traktatowej, sposobów wi zania si  przez Pol-

sk  umowami mi dzynarodowymi i regu  proceduralnych, które maj  do nich zasto-

sowanie, miejsca umów mi dzynarodowych w porz dku prawnym pa stwa.38 

Po raz pierwszy regulacje konstytucyjne odnosz ce si  do realizacji zdolno ci 

traktatowej Rzeczypospolitej Polskiej zosta y nie tylko zawarte w znacznie wi kszej 

liczbie postanowie  o bardziej szczegó owym charakterze, ale znalaz y równie  dal-

sze rozwini cie: w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodo-

wych39 (dalej ustawa), w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo-

wym40 oraz w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach mi dzynarodowych41 (zwane 

dalej rozporz dzeniem do ustawy o u.m.). Ustawa o u.m. okre la zasady oraz tryb 

zawierania, ratyÞ kowania, zatwierdzania, og aszania, wykonywania, wypowiadania 

oraz zmian zakresu wykonywania umów mi dzynarodowych.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. w prawo realizacji zdolno ci traktatowej 

wyposa a Prezydenta, Sejm i Senat, rz d oraz – co jest rozwi zaniem zastosowa-

nym po raz pierwszy w polskich ustawach zasadniczych – naród.42 

W my l konstytucji Rada Ministrów sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzi-

nie stosunków z innymi pa stwami i organizacjami mi dzynarodowymi (art. 146 

ust. 4 pkt 9), zawiera umowy mi dzynarodowe wymagaj ce ratyÞ kacji oraz zatwier-

37 Ibidem

38 W tym kontek cie zwraca szczególn  uwag  sposób konstytucjonalizacji zasady pacta sunt servanda, która 

w polskiej ustawie zasadniczej ma szersze zastosowanie ni  tylko do prawa traktatowego (art. 9). Zderza si  ona 

jednak w sposób bezpo redni (co jest charakterystyczne dla du ej cz ci wspó czesnych konstytucji) z tre ci  

normatywn  innej ustrojowej zasady – nadrz dno ci konstytucji (art.8), która limituje w sposób generalny zasa-

d  pierwsze stwa prawa mi dzynarodowego w porz dku prawnym RP.

39 Zob. Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443.

40 Zob. Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507 z pó n. zm.

41 Zob. Dz.U. z 2000 r. Nr 79, poz. 891.

42 Zob. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z pó n. zm.
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dza i wypowiada inne umowy (art. 146 ust. 4 pkt 10).43 Natomiast konstytucja nie 

wyposa a bezpo rednio w kompetencje traktatowe ministrów, co niew tpliwie nale-

y uzna  za jej powa ny mankament.

W konsekwencji przyj tej w art.146 ust. 4 pkt 10 konstytucji regulacji – ustawa 
o u.m. rozró nia dwa poj cia: „zawieranie umowy mi dzynarodowej” i „zwi zanie 
umow  mi dzynarodow ”. Pierwsze z wymienionych poj  (w wietle art. 2 pkt 2 
ustawy) nale y rozumie  jako rozpocz cie negocjacji, przyj cie (umocowanie) teks-
tu umowy, wyra enie zgody na podpisanie oraz podpisanie umowy, która dochodzi 
do skutku w procedurze z o onej44.

Natomiast czynno ci przewidziane w prawie mi dzynarodowym, przede 
wszystkim przez przepisy konwencji, w rezultacie których Polska staje si  stron  
umowy – ustawa okre la terminem „zwi zania umow  mi dzynarodow ” (art. 2 pkt 
3). Odnosi si  to zarówno do zespo u czynno ci przebiegaj cych w sferze prawa we-
wn trznego – ratyÞ kacja i zatwierdzenie, która obejmuje zgod  na wi ce podpisa-
nie umowy, czy te  wymian  not, jak i do czynno ci, których dokonuje si  na p asz-
czy nie mi dzynarodowej.

Przepisy ustawy przewiduj  równie  wi zanie si  Polski umowami mi dzyna-
rodowymi w trybie prostym (poprzez podpisanie, wymian  not lub w inny szczegól-
ny sposób, który jest znany i wyst puje w praktyce traktatowej). W takim wypadku 
zgod  na zawarcie umowy w tym trybie wyra a Rada Ministrów w formie uchwa y 
w momencie udzielenia zgody na podpisanie umowy45. Zawarte w niej wyliczenie 
(umów) ma jedynie charakter przyk adowy. Obejmuje ono umowy, które s  mniej 
istotne z punktu widzenia interesów wewn trznych i zagranicznych RP. S  to prze-
de wszystkim umowy wykonawcze, które nie maj  samodzielnego statusu prawne-
go oraz umowy zmieniaj ce obowi zuj ce umowy o takim charakterze46.

Konstytucja RP wymienia wy cznie ratyÞ kacj  i zatwierdzenie jako sposoby 
wyra enia deÞ nitywnej zgody na zwi zania si  przez Polsk  umowami mi dzyna-
rodowymi. Potwierdza to art. 12 ustawy o umowach mi dzynarodowych, który sta-

43 Spo ród dotychczasowych polskich ustaw zasadniczych obecnie obowi zuj ca konstytucja najszerzej normu-

je uprawnienia rz du w dziedzinie zawierania umów mi dzynarodowych. Przepis art. 146 ust. 1 ustala ogóln  

kompetencj  rz du, zgodnie z któr  Rada Ministrów prowadzi polityk  wewn trzn  i zagraniczn  Rzeczypospo-

litej. Przy realizacji zdolno ci traktatowej pa stwa – konstytucja przewiduje jednak cis e wspó dzia anie obu or-

ganów egzekutywy(rz du i prezydenta), jak i obowi zek kontrasygnaty przez premiera dokumentów ratyÞ kacyj-

nych podpisywanych przez Prezydenta. Wspomniany obowi zek wynika bezpo rednio z art. 144 ust. 2 ustawy 

zasadniczej.

44 Mo na zauwa y , i  w my l ustawy „zawieranie umowy mi dzynarodowej” to ca y zespó  czynno ci na skutek 

których Polska uzyskuje status pa stwa sygnatariusza umowy. Natomiast regulacje zawarte w KWPT w tym za-

kresie (zw aszcza art. 11) raczej nale y odczytywa  jako proces ko cz cy si  wyra eniem przez pa stwa deÞ ni-

tywnej zgody na zwi zanie si  umow .

45 Zob. art. 13 ust. 1 w zwi zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych.

46 W my l ustawy tryb prosty zawarcia umowy nie mo e mie  zastosowania do umów, które dotycz  spraw wyliczo-

nych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 konstytucji. Przepisy te przes dzaj  jednoznacznie o procedurze ratyÞ ka-

cji. Zob. art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych.
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nowi: „Zwi zek Rzeczypospolitej Polskiej umow  mi dzynarodow  wymaga zgody 

wyra onej w drodze ratyÞ kacji lub przez zatwierdzenie”. Jest charakterystyczne, e 

w polskim obrocie traktatowym grup  ratyÞ kowanych umów tworz : umowy mi -

dzynarodowe podlegaj ce ratyÞ kacji w my l art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1, jak 

równie  te, które zawieraj  stypulacj  o ratyÞ kacji albo zawieraj  klauzul  dopusz-

czaj c  ratyÞ kacj  (tzw. klauzul  zró nicowanego przyj cia), a szczególne okolicz-

no ci to uzasadniaj 47. Ponadto w my l ustawy umowy mi dzynarodowe, które nie 

podlegaj  ratyÞ kacji, zawierane by  mog  w trybie z o onym, w procedurze za-

twierdzenia przez Rad  Ministrów (w formie uchwa y)48.

Zgodnie z przepisami ustawy o umowach mi dzynarodowych – po podj ciu 

uchwa y przez Rad  Ministrów o ratyÞ kacji umowy – minister w a ciwy w spra-

wach zagranicznych przedk ada j  Prezydentowi wraz z uzasadnieniem oraz projek-

tem dokumentu ratyÞ kacyjnego (co wynika z tre ci art. 15 ust. 2 ustawy). W wypad-

ku, gdy umowa dotyczy spraw wskazanych w art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1 konstytucji, 

jej przed o enie Prezydentowi mo e nast pi  dopiero, gdy uzyskana zostanie zgo-

da Sejmu i Senatu wyra ona w ustawie lub zgoda taka zostanie wyra ona w referen-

dum.49. 

Jest w a ciwe tak e, e ustawa w odniesieniu do wypowiadania umów przyj-

muje w konsekwencji regulacji konstytucyjnej: zasad  aktu przeciwnego (actus 

contrarius, acte contraire)50 w stosunku do ratyÞ kacji i zatwierdzenia. W konse-

kwencji te same organy, które wyra a y zgod  na zwi zanie si  umow , s  wy cz-

nie uprawnione do decydowania o zmianie zakresu tej zgody i do dokonywania ta-

kich zmian w analogicznym trybie.

47 Zob. art. 12 ust.12 ustawy o umowach mi dzynarodowych. Por. tak e uwagi A. Wyrozumskiej i R. Kwietnia: 

A. Wyrozumska, Umowa mi dzynarodowa…, op. cit., s.193 oraz R. Kwiecie , Miejsce umów mi dzynarodo-

wych…, op. cit., s.87.

48 Zob. art. 12 ust. 3 w zwi zku z art. 15 ust.1 ustawy. 

49 W praktyce oznacza to, i  wspomniane przed o enie nast puje po og oszeniu i wej ciu w ycie ustawy ratyÞ ka-

cyjnej lub po stwierdzeniu przez S d Najwy szy wa no ci referendum ogólnokrajowego, o którym stanowi art. 

90 ust. 3 ustawy zasadniczej. Natomiast w przypadkach, kiedy rz d ustali tryb ratyÞ kacji bez udzia u parlamentu, 

minister w a ciwy w sprawach zagranicznych przedk ada umow  dopiero wówczas, gdy nast pi zawiadomienie 

Sejmu przez premiera o zamiarze przed o enia jej g owie pa stwa do samodzielnej ratyÞ kacji. W przypadku wy-

ra enia przez Sejm – w terminie 30 dni od takiego zawiadomienia – negatywnej opinii co do zasadno ci wyboru 

takiej procedury ratyÞ kacyjnej, rz d zobowi zany jest do ponownego zaj cia stanowiska w tej sprawie Zob. art. 

15 ust. 4 ustawy. 

50 W zwi zku z takim rozwi zaniem umow  skutecznie mo e wypowiedzie  wy cznie ten organ, który wyrazi  

deÞ nitywn  zgod  na zwi zanie si  ni . Ustawowa procedura wypowiedzenia przewiduje, i  organ prowadz -

cy negocjacje albo w a ciwy minister kieruje za po rednictwem ministra spraw zagranicznych do Rady Mini-

strów wniosek o wypowiedzenie umowy. Decyzj  o wypowiedzeniu umowy,Rada Ministrów podejmuje w formie 

uchwa y. Zasad  jest i  rz d wypowiada (samodzielnie) wy cznie umowy, które zatwierdzi , natomiast Prezy-

dent umowy zawarte w drodze ratyÞ kacji. Je eli umowa ratyÞ kowana zosta a poprzedzona ustawow  zgod  par-

lamentu, wówczas minister spraw zagranicznych przedk ada g owie pa stwa umow  do wypowiedzenia dopiero 

po uzyskaniu zgody Sejmu i Senatu, a ci lej po wej ciu w ycie ustawy upowa niaj cej do jej wypowiedzenia. 

Por. art. 22 ust. 2 ustawy. Zob. R. Kwiecie , Miejsce umów…, op. cit., s. 88.
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3. Dezintegracja ZSRR i jej konsekwencje 
dla polsko–rosyjskich relacji traktatowych

Istnienie Federacji Rosyjskiej zapocz tkowa o og oszenie w dniu 14 czerwca 

1990 r. suwerenno ci przez Rosyjsk  Federacyjn  Socjalistyczn  Republik  Radzie-

ck .51 Rosja nie zawar a z Polsk  umowy sukcesyjnej. W wietle prawa mi dzynaro-

dowego Federacja Rosyjska jest uznawana za kontynuatora, a nie sukcesora Zwi zku 

Radzieckiego52. Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka prokla-

mowa a wprawdzie Deklaracj  o suwerenno ci pa stwowej, ale nie og osi a deklara-

cji o niepodleg o ci i aktu wyst pienia z ZSRR.53 Po zawarciu Porozumienia o utwo-

rzeniu Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, Prezydent Federacji Rosyjskiej w nocie 

skierowanej do Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 24 grudnia 1991 r. poinformo-

wa , e Federacja Rosyjska kontynuuje wype nianie mi dzynarodowych zobowi -

za  ZSRR. Podobne stwierdzenie zosta o zawarte w nocie rosyjskiego MSZ z dnia 

27 stycznia 1992 r., w której wyra nie o wiadczono, e Rosja honoruje zobowi za-

nia i wykonuje uprawnienia przewidziane w umowach mi dzynarodowych, których 

stron  by  Zwi zek Radziecki. Wprawdzie z noty wynika o, e dotyczy ona wszyst-

kich, a nie tylko wielostronnych umów mi dzynarodowych, to jednak w praktyce 

w odniesieniu do umów dwustronnych Rosja podj a rozmowy z ich kontrahentami. 

Warto przypomnie , i  w podpisanym jeszcze w grudniu 1992 r. polsko–rosyjskim 

protokole wskazano na potrzeb  renegocjowania niektórych umów dwustronnych 

i zast pienia ich nowymi uregulowaniami. Nast pnie rozpocz y si  prace nad Pro-

toko em mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej 

w sprawie obowi zywania w stosunkach mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federa-

cj  Rosyjsk  umów dwustronnych54. Jeszcze w trakcie tych prac ponownie unor-

mowano najwa niejsze dziedziny wspó pracy. W grupie zawartych wówczas umów, 

które tworzy y podstaw  nowej infrastruktury traktatowej polsko–rosyjskich stosun-

ków, wymieni  nale y przede wszystkim: Traktat o przyjaznej i dobros siedzkiej 

wspó pracy, sporz dzony w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r.; Konwencj  konsular-

n , sporz dzon  w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.;55 Traktat o handlu i wspó pracy 

51 Faktycznie odr bnym pa stwem sta a si  ona w dniu zako czenia istnienia przez ZSRR (tj. 8 grudnia 1991 r.,) 

kiedy to przywódcy Rosji, Ukrainy i Bia orusi podpisali umowy bia owieskie o likwidacji ZSRR i utworzeniu Wspól-

noty Niepodleg ych Pa stw. W dniu 25 grudnia 1991 r. poda  si  do dymisji, ca kowicie ju  pozbawiony w adzy, 

prezydent ZSRR Michai  Gorbaczow. Akt ten ostatecznie ko czy istnienie Zwi zku Radzieckiego. 

52 W. Czapli ski, A. Wyrozumska, Prawo mi dzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2004, s. 

308–309. 

53 Ibidem

54 A.Przyborowska–Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski z pa stwami s siednimi – wybór doku-

mentów, Lublin 1998, s. 19; W. Czapli ski, Zmiany terytorialne w Europie rodkowej i Wschodniej i ich skutki 

mi dzynarodowoprawne (1990–1992), Warszawa 1998, s. 113–114 oraz W. Czapli ski, A. Wyrozumska, Prawo 

mi dzynarodowe…, op. cit., s. 308–309.

55 Konwencja konsularna mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk , sporz dzona w Moskwie dnia 22 

maja 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 140, poz.687.
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gospodarczej, sporz dzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.;56 Umow  w spra-

wie przej  granicznych, sporz dzon  w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.;57 Umow  

o wspó pracy kulturalnej, naukowej i o wiatowej, sporz dzon  w Warszawie dnia 

25 sierpnia 1993 r.;58 Umow  o wspó pracy transgranicznej, sporz dzon  w Warsza-

wie dnia 2 pa dziernika 1992 r.;59 Umow  o wspó pracy w dziedzinie ochrony ro-

dowiska, sporz dzon  w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.;60 Umow  w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj tku, 

sporz dzon  w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.61 oraz kilka innych wa nych porozu-

mie 62.

Warto podkre li , i  z umów zawartych przez Polsk  z ZSRR nadal obowi zu-

j  traktaty o kluczowym znaczeniu, m.in.: Umowa mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  

i Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko–radzieckiej granicy 

pa stwowej, podpisana w dniu 16 sierpnia 1945 r.63; Umowa mi dzy Rz dem Pol-

56 Dz.U. z 1995 r. Nr 50, poz. 266.

57 M.P. z 2003 r. nr 37, poz. 528.

58 Dz.U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133.

59 „Zbiór Dokumentów” 1992, nr 4.
60 „Zbiór Dokumentów” 1993, nr 4.
61 Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569.
62 Np. Uk ad mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej w sprawie wycofania wojsk 

Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski, sporz dzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. oraz porozumienia wy-
konawcze do tego porozumienia. Zob. J. Kuku ka, Traktaty s siedzkie Polski Odrodzonej, Wroc aw 1998, s. 83 
i dok. 33, czy Porozumienie o wczesnym powiadamianiu o awarii j drowej o wymianie informacji zwi zanej 
z obiektami j drowymi i o wspó pracy w dziedzinie bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej („Zbiór 
Dokumentów”, 1995, nr 2).

63 Dz.U. z 1946 r. Nr 2, poz. 5 i Dz.U. z 1947 r. Nr 35, poz. 167. Traktat ten wszed  w ycie w dniu 6 lutego 1946 r. 
Warto przypomnie , e obecna granica wschodnia Polski zosta a ukszta towana w wyniku umów mi dzynarodo-
wych zawartych w ko cowym okresie II wojny wiatowej i wkrótce po jej zako czeniu w Europie. W umowie ja -
ta skiej z dnia 11 lutego 1945 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Zwi zek Radziecki przyj y ustalenie, e 
wschodnia granica Polski powinna przebiega  wzd u  tzw. linii Curzona z odchyleniami na jej korzy  od pi ciu 
do o miu kilometrów (zob. L.Gelberg, Prawo mi dzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, 
t. III, Warszawa 1960, s. 117). By o to stanowisko wyra one bez udzia u Polski i tym samym niewi ce jej pod 
wzgl dem prawnomi dzynarodowym. Sta o si  tak dopiero, gdy wesz a w ycie umowa zawarta mi dzy Rz -
dem Tymczasowym Jedno ci Narodowej a rz dem ZSRR w dniu 16 sierpnia 1945 r. o polsko–radzieckiej grani-

cy pa stwowej. Granica ta faktycznie istnia a ju  od ponad roku, ale do tego czasu nie mia a nale ytej podstawy 

prawnomi dzynarodowej. Wprawdzie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zawar  z rz dem ZSRR porozu-

mienie w tej sprawie ju  27 lipca 1944 r. (zob. E. Basi ski, Stosunki polsko–radzieckie w latach 1917–1945. Do-

kumenty i materia y, Warszawa 1967, s. 399–400), jednak nie posiada  on nale ytej legitymacji prawnomi dzy-

narodowej do jego zawarcia, tym samym cesja by a niewa na. Granica ustalona w umowie z 16 sierpnia 1945 

r. zosta a zmieniona 15 lutego 1951 r. w drodze zawarcia polsko–radzieckiej umowy o zmianie terytoriów pa -

stwowych. W wyniku porozumienia z ZSRR polska naby a odcinek terytorium pa stwowego o powierzchni 480 

km2 w obwodzie drohobyckim za równej wielko ci obszar terytorium pa stwowego w woj. lubelskim. Ludno  

wymienionych obszarów zosta a przesiedlona (wymiana nast pi a bez odszkodowa  czy rekompensat). Nato-

miast cz  granicy polsko–radzieckiej na terenie by ych Prus Wschodnich zosta a ustalona w uk adzie pocz-

damskim z dnia 2 sierpnia 1945 r. (zob. K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa mi dzynarodo-

wego, Wroc aw–Warszawa 1978, s. 24 i 26). Dnia 5 marca 1957 r. Polska i Zwi zek Radziecki podpisa y uk ad 

o wytyczeniu tej cz ci granicy polsko–radzieckiej (Dz.U. Z 1958 r., Nr 37, poz. 166 i 169). Ponadto na podsta-

wie Protoko u z 18 marca 1958 r. wody terytorialne w Zatoce Gda skiej zosta y rozgraniczone lini  prostopad  

do linii brzegu, wyprowadzon  z ko cowego punktu polsko–radzieckiej granicy pa stwowej. Podpisana 17 lipca 

1985 r. umowa mi dzy Polsk  a ZSRR rozgraniczy a morze terytorialne, strefy ekonomiczne, strefy rybo ówstwa 

morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Ba tyckim. W wyniku dezintegracji Zwi zku Radzieckiego granica 

polsko–radziecka sta a si  granic  polsko–rosyjsk , polsko–litewsk , polsko–bia orusk  i polsko–ukrai sk . Nie-

naruszalno  tych granic, a tak e brak wzajemnych roszcze  terytorialnych zosta y potwierdzone w traktatach 

o przyja ni i dobrym s siedztwie zawartych przez Polsk  z tymi pa stwami w latach 90-tych. 
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skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Zwi zku Socjalistycznym Radzieckich 

o stosunkach prawnych na polsko–radzieckiej granicy pa stwowej oraz wspó pra-

cy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisana w Moskwie dnia 15 lu-

tego 1961 r.;64 Umowa mi dzy Polsk  Rzeczypospolit  Ludow  a Zwi zkiem So-

cjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód 

terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybo ówstwa morskiego i szelfu kon-

tynentalnego na Morzu Ba tyckim, podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.;65 

Umowa mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Zwi zku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpi-

sana w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r.66 czy Porozumienie mi dzy Rz dem Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Zwi zku Socjalistycznych republik Ra-

dzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 

pa dziernika 1974 r.67

4. Kluczowa rola Traktatu o przyjaznej i dobros siedzkiej 
wspó pracy z 1992 r.68

Traktat o przyjaznej i dobros siedzkiej wspó pracy mi dzy Polsk  i Rosj  zo-

sta  podpisany w Moskwie 22 maja 1992 r. przez prezydentów Lecha Wa s  i Bo-

rysa Jelcyna. Wszed  w ycie w dniu wymiany dokumentów ratyÞ kacyjnych, która 

mia a uroczysty charakter i nast pi a w Warszawie dnia 8 maja 1993 r. Traktat zo-

sta  zawarty na okres 15 lat z mo liwo ci  prolongaty na kolejne okresy 5–letnie, 

je eli adna ze Stron nie wypowie go na 6 miesi cy przed up ywem danego okre-

su obowi zywania. Stworzy  on zasadniczy fundament pod nowe stosunki oparte na 

poszanowaniu suwerenno ci, partnerstwie i dobrym s siedztwie. Traktat jest typo-

w  umow  ramow  o bardzo ogólnym charakterze. Jego postanowienia zawieraj  

charakterystyczne klauzule dotycz ce bezpiecze stwa i koncepcji dobrego s siedz-

twa. Nie odbiegaj  one od mi dzynarodowych standardów maj cych zastosowa-

nie w przypadku tego typu regulacji, chocia  postanowienia tego traktatu zawiera-

j  mniejszy standard zobowi zaniowy. W Traktacie Strony uzna y nienaruszalno  

swoich granic i wyrzek y si  roszcze  terytorialnych, zadeklarowa y pokojowe roz-

strzyganie sporów i nieagresj , zobowi zywa y si  do konsultacji w razie zagro e-

nia bezpiecze stwa, deklarowa y neutralno  w przypadku konß iktu z pa stwami 

trzecimi, zobowi zywa y si  rozwija  stosunki gospodarcze i kulturalne (w cznie 

ze zwrotem dóbr kultury), wspó prac  transgraniczn  i regionaln , ekologiczn , na-

64 Dz.U. z 1961 r. Nr 47, poz. 253.

65 Dz.U. z 1986 r. Nr 16, poz. 85.

66 Dz.U. z 1973 r. Nr 16, poz.103.

67 Dz.U. z 1975 r. Nr 4, poz. 16.

68 Traktat mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk  o przyjaznej i dobros siedzkiej wspó pracy, spo-

rz dzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 291).
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ukow , w walce z przest pczo ci , ochron  mniejszo ci narodowych czy wymia-

n  m odzie y itp. Traktat, cho  wa ny z punktu widzenia politycznego, dzi  wydaje 

si  przede wszystkim dokumentem o charakterze deklaracji, w do  znacznym za-

kresie pozbawionym mo liwo ci oceny stopnia realizacji jego postanowie . Wyda-

je si  jednak, e jego, istotny walor polega na tym, e specyÞ kuje niemal wszystkie 

mo liwe dziedziny stosunków i tworzy podstaw  do zawierania bardziej szczegó o-

wych porozumie  o charakterze wykonawczym. Znajduje to wyra ne potwierdzenie 

w szeregu zawartych umowach w pó niejszym czasie, stanowi cych konkretyzacj  

reglamentowanej sfery wspó pracy poprzez wskazanie i sprecyzowanie jej regu . 

5. Konsekwencje wynikaj ce z cz onkostwa Polski w UE 
dla relacji traktatowych z Rosj

Cz onkostwo Polski w UE czy si  z wieloma istotnymi konsekwencjami natu-

ry prawnej. Jedn  z nich jest ograniczenie ius contrahendi pa stwa cz onkowskie-

go.

Nale y podkre li , i  wyst puje zasadnicza ró nica mi dzy ograniczeniami wy-

nikaj cymi z przekazania kompetencji w traktacie akcesyjnym a ograniczeniami 

wynikaj cymi z klasycznych umów mi dzynarodowych. W przypadku tych ostat-

nich kompetencja pa stw stron ograniczona jest tylko mi dzy nimi i nie przestaje 

by  aktualna wobec pa stw trzecich. Natomiast w przypadku umów o charakterze 

integracyjnym przekazanie kompetencji na rzecz UE powoduje, e pa stwo nie wy-

konuje ich zarówno wobec pozosta ych cz onków UE, jak i wobec wszystkich po-

zosta ych pa stw (trzecich). Oznacza to, e przekazanie kompetencji na zasadzie 

wy czno ci wi e si  w szerokim zakresie z ograniczeniem zdolno ci traktatowej 

pa stwa. Dotyczy ono wielu okre lonych rzeczowo dziedzin wspó pracy i odnosi 

si  do ca o ci nie tylko stosunków wewn trznych w ramach UE, ale i stosunków ze-

wn trznych pa stw cz onkowskich z pozosta ymi pa stwami w przekazanym zakre-

sie (np. kompetencji w dziedzinie polityki handlowej czy rybo ówstwa)69. W kon-

sekwencji powoduje istotne ograniczenie ius tractatuum (zdolno ci traktatowej) 

pa stw cz onkowskich na rzecz UE.

W prawie UE umowy mi dzynarodowe spe niaj  szczególnie istotn  rol . War-

to zaznaczy , e umowy stanowi  nie tylko akty konstytuuj ce Uni , ale s  rów-

69 W art. 3 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej okre lono dziedziny, w których przys uguje wy czna 

kompetencja Unii, co oznacza, e w tych dziedzinach jedynie ona mo e stanowi  prawo oraz przyjmowa  akty 

prawnie wi ce. Natomiast pa stwa cz onkowskie mog  to czyni  wy cznie z upowa nienia UE lub w celu wy-

konania jej aktów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Unia ma tak e wy czn  kompetencj  do zawierania umów mi dzyna-

rodowych, je eli ich zawarcie zosta o przewidziane w akcie prawodawczym UE lub jest niezb dne do umo liwie-

nia wykonywania jej wewn trznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie mo e wp ywa  na wspólne 

zasady lub zmienia  ich zakres.
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nie  wa nym instrumentem prawnym, którym pos uguj  si  instytucje UE, realizu-

j c swoje zadania zewn trzne.70 Unia Europejska zawiera umowy mi dzynarodowe 

z pa stwami trzecimi i organizacjami mi dzynarodowymi w ca ym zakresie swo-

ich kompetencji (tzw. doktryna równoleg ych kompetencji zewn trznych). Wspo-

mniana kategoria umów dotyczy wielu dziedzin, m.in. handlu, wspó pracy, rozwoju, 

nauki, stowarzyszenia z pa stwami trzecimi, ce , konkurencji, transportu, rybo-

ówstwa, technologii, tekstyliów itp. Unia (wcze niej Wspólnoty) jest stron  tych 

umów, co oznacza, e ich postanowienia wi  pa stwa cz onkowskie i musz  by  

przez nie stosowane. 

Na Polsk  (jako pa stwo przyst puj ce do UE) Traktat o przyst pieniu z 16 

kwietnia 2003 r.71 na o y  zobowi zanie w zakresie dostosowania w asnych zobo-

wi za  traktatowych do cz onkostwa w UE. W my l art. 6 ust. 10 Aktu przyst pie-

nia: „[…] W zakresie, w jakim umowy mi dzy jednym lub wi ksz  liczb  nowych 

Pa stw Cz onkowskich z jednej strony a jednym lub wi ksz  liczb  pa stw trzecich 

drugiej strony, nie s  zgodne z zobowi zaniami wynikaj cymi z niniejszego aktu, 

nowe Pa stwo Cz onkowskie podejmie wszelkie w a ciwe rodki w celu wyelimi-

nowania stwierdzonych niezgodno ci. Je eli nowe Pa stwo Cz onkowskie napotyka 

na trudno ci w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub wi ksz  liczb  pa stw 

trzecich przed przyst pieniem, Pa stwo to, zgodnie z postanowieniami umowy, wy-

st pi z niej.” Sformu owanie tego przepisu jest jednoznaczne i wymaga o podj cia 

odpowiednich dzia a  zgodnie z procedur  krajow  i mi dzynarodow .72 W odnie-

sieniu do umów obowi zuj cych z Rosj  Polska wypowiedzia a przed dat  akcesji 

tylko trzy umowy: 

1) Umow  mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem 

Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podró ach 

bezwizowych obywateli obu pa stw, podpisana w Warszawie dnia 13 grud-

nia1979 r.;73

70 Generalnie rozró ni  mo na 5 kategorii umów w zwi zku z uczestnictwem w UE: traktaty za o ycielskie, umowy 

WE, umowy UE, umowy pa stw cz onkowskich oraz umowy mieszane, tj. umowy, którymi stronami s  z jednej 

strony UE i Wspólnota oraz pa stwa cz onkowskie, z drugiej za  pa stwa trzecie lub/i organizacje mi dzynaro-

dowe, a tak e umowy zawierane w ramach realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa oraz prze-

strzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci (dawniej okre lane jako tzw. umowy mi dzyÞ larowe). Zob. 

A. Wyrozumska, Stosowanie umów mi dzynarodowych po przyst pieniu Polski do UE, (w:) J. Menkes (red.), 

Prawo mi dzynarodowe. Ksi ga pami tkowa prof. Renaty Szafarz, s. 558–559.

71 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.

72 W rezultacie tych dzia a  Polsk  przesta o obowi zywa  szereg umów mi dzynarodowych. Wystarczy przypo-

mnie , i  Prezes Rady Ministrów og osi  specjalne Obwieszczenie z dnia 11 pa dziernika 2005 r. o utracie mocy 

obowi zuj cej umów normuj cych stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawieraj cych postanowienia 

odsy aj ce do umów normuj cych stosunki handlowe w zwi zku z przyst pieniem Rzeczypospolitej Polskiej do 

Unii Europejskiej.

73 Zob. Dz.U. z 1980 r. Nr 13, poz. 410. Utraci a ona moc obowi zuj c  w dniu 1 pa dziernika 2003 r. w zwi zku 

z wej ciem w ycie Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o warun-

kach podró y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 

18 wrze nia 2003 r. (M.P. Nr 51, poz. 800). Umowa ta wprowadzi a obowi zek wizowy w ruchu osobowym po-

mi dzy Polsk  i Rosj .
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2) Traktat mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk  o handlu 

i wspó pracy gospodarczej, sporz dzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 

r.74;

3) Konwencj  mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem 

Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania 

powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warsza-

wie dnia 31 marca 1965 r.75 

Kolejne trzy umowy zosta y wypowiedziane ju  po przyst pieniu Polski do 

UE.76

Dostosowania stanu zobowi za  traktatowych Polski do zgodno ci z prawem 

UE przebiegaj  w niejednolity sposób. Mog  one wymaga  w niektórych przypad-

kach wypowiedzenia umowy albo zast pienia niektórych jej postanowie  innymi re-

gulacjami. Czasami w negocjacje tego typu anga uje si  Komisja Europejska. Taka 

sytuacja wyst pi a w odniesieniu do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej 

zawartych pomi dzy pa stwami cz onkowskimi a Federacj  Rosyjsk  (np. umo-

wy mi dzy Polsk  a Federacj  Rosyjsk  z 26 lipca 2002 r. o komunikacji lotniczej). 

Niektóre jej postanowienia okaza y si  niezgodne z prawem wspólnotowym, stano-

wi c naruszenie zakazu dyskryminacji lub zawieraj c zbyt restrykcyjne przepisy, 

co wynika o przede wszystkim z wyroków open skies ETS z 19 listopada 2002 r.77 

74 Wszed  on w ycie w dniu 15 maja 1995 r. i obowi zywa  do dnia 30 kwietnia 2004. Wypowiedzenie umowy na-

st pi o 31 pa dziernika 2003 r. (Dokument wypowiedzenia Traktatu mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federacj  

Rosyjsk  o handlu i wspó pracy gospodarczej, sporz dzonego w Warszawie 1993 r. (og oszony zosta  w Dz.U. z 

2004 r. Nr 129, poz. 1361).

75 Zob. Dz.U. z 1966 r. Nr 4, poz. 19. Wyga ni cie konwencji nast pi o na podstawie Protoko u mi dzy Rz dem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach mi dzy Rzeczypospolit  

Polsk  a Federacj  Rosyjsk  Konwencji mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rz dem Zwi zku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawania przypadków podwójnego obywa-

telstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporz dzony w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 91, poz. 807).Protokó  podlega  ratyÞ kacji i wszed  w ycie 30 kwietnia 2002 r.

76 Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolit  Polsk  Porozumienia mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej a Rz dem Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowa no ci dokumentów o wy-

kszta ceniu, stopniach i tytu ach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Zwi zku Socja-

listycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 

94). Ponadto wypowiedziane zosta y 2 umowy zawarte przez Polsk  z ZSRR o mniejszym znaczeniu dla wza-

jemnych stosunków: Umowa mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rz dem Zwi zku Socjalistycz-

nych Republik Radzieckich o wspó pracy nad dalszym polepszeniem obs ugi technicznej maszyn, urz dze , 

aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1974 r. (M.P. 

2008 r. nr 70, poz. 631) oraz Porozumienie mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Zwi z-

ku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu dzia ek gruntu dla budowy o rodków tech-

nicznych wspó dzia aj cych w obs udze maszyn, urz dze , aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie 

handlowej i o warunkach budowy tych o rodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 pa dziernika 1978 r. (M.P. 

2008 r. nr 70, poz. 632).

77 Zob. C–466/98 Komisja v. Wielka Brytania, ECR (2002), s. I–9427; C–467/98 Komisja v. Dania , ECR (2002), 

s. I 9519; C–468/98 Komisja v. Szwecja, ECR (2002), s. I–9575; C–469/98, Komisja v. Finlandia, ECR (2002), 

s. 9627; C—471/98 Komisja v. Belgia, ECR (2002), s. I–9681; C–472/98 Komisja v. Luksemburg, ECR (2002), 

s. I–9741; C–475/98 Komisja v. Austria, ECR (2002), s. I–9797 oraz C–476/98 Komisja v. Niemcy, ECR (2002), 

s. I–9427.
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W konsekwencji tych orzecze , maj c na wzgl dzie naprawienie istniej cej sytu-

acji, Komisja zwróci a si  do pa stw cz onkowskich o przyj cie trzech rodków: 

udzielenia Komisji mandatu do otwarcia i prowadzenia negocjacji z pa stwami 

trzecimi; wypowiedzenia lub zmiany wi cych umów w tym zakresie przez pa -

stwa cz onkowskie oraz uregulowania w formie rozporz dzenia zasad wspó pracy 

z Komisj  przy negocjowaniu przez pa stwa cz onkowskie umów dwustronnych.78 

W dniu 5 czerwca 2003 r. Rada udzieli a Komisji mandatu do rozpocz cia negocja-

cji z pa stwami trzecimi w sprawie zast pienia niektórych postanowie  istniej cych 

dwustronnych umów o komunikacji lotniczej umow  wspólnotow , tzw. umow  ho-

ryzontaln .79 Warto podkre li , i  celem tych zmian nie jest ca kowite zast pienie 

umów dwustronnych, ale ujednolicenie ich przepisów, dostosowanie ich do prawa 

wspólnotowego. Polska od dnia przyst pienia do Unii Europejskiej jest obowi za-

na stosowa  przepisy rozporz dzenia (WE) nr 847/2004 nie tylko do zawieranych 

w przysz o ci dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, ale i równie  do obo-

wi zuj cych umów zawartych przed t  dat . Oznacza to obowi zek renegocjowania 

obowi zuj cej umowy z Rosj  i dostosowania jej regulacji do prawa UE lub w przy-

78 Communication from the Commission on the consequence of the Court judgments of 5 November 2002 for Eu-

ropean air transport policy, COM(2002)649 Þ nal (19.11.2002) oraz Communication from the Commission on re-

lations between the Community and third countries in the Þ eld of air transport, COM (2003) 94 Þ nal (26.2.2003), 

s. 8 i n. Nale y podkre li , e ostatnia propozycja sformu owana przez Komisj  zosta a zrealizowana poprzez 

wydanie Rozporz dzenia(WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-

wie negocjacji i wykonywania umów dotycz cych us ug lotniczych mi dzy pa stwami cz onkowskimi a pa stwa-

mi trzecimi (Dz. Urz. L 157 z 30 kwietnia 2004 r.). Przyj te w rozporz dzeniu regulacje w sposób wyra ny ogra-

niczaj  swobod  zawierania umów o komunikacji lotniczej przez pa stwa cz onkowskie z pa stwami trzecimi, 

bowiem zgodnie z art. 1 tego aktu pa stwa mog  rozpocz  negocjacje z pa stwem trzecim dotycz ce zawarcia 

nowej lub zmiany dotychczasowej umowy tylko pod warunkiem, e dope ni  wskazane w rozporz dzeniu obo-

wi zki: notyÞ kowania Komisji umowy oraz zastosowania w niej wy cznie uzgodnionych z Komisj  klauzul. Po-

nadto w art. 4 i 5 rozporz dzenia zosta  wprowadzony zakaz ograniczania w drodze umów wspólnotowych praw 

przewozowych, które maj  zastosowanie do przewo ników lotniczych. W zwi zku z tym w 2005 r. Komisja wyda-

a Decyzj  ustalaj c  dok adn  tre  klauzul, dotycz cych wyznaczenia i odwo ania wyznaczenia, odniesie  do 

narodowych przewo ników, taryf oraz obs ugi naziemnej, które pa stwa maj  obowi zek wprowadzi  do regula-

cji tych kwestii w umowie.

79 Umowy horyzontalne zawierane s  wy cznie przez Wspólnot  Europejsk  i ich stron  nie s  pa stwa cz on-

kowskie. Tym samym nie maj  one charakteru umów mieszanych. Zwraca uwag  fakt, e pa stwa cz onkowskie 

uczestnicz  w negocjacjach tego typu umów jedynie w pracach komitetu wspieraj cego negocjacje. Umowy ho-

ryzontalne zawierane s  na podstawie wzoru przyj tego przez Komisj  okre lanego „Model Horizontal Agre-
ment”. Z uwagi na to, e pa stwa cz onkowskie zachowa y nadal prawo zawierania umów dwustronnych w za-
kresie komunikacji lotniczej, umowy horyzontalne zatytu owane s  zazwyczaj „umowami w sprawie niektórych 
aspektów us ug lotniczych” (on certain aspects of air serices). Zast puj  one konkretnie wskazane klauzule 
w umowach dwustronnych i z tego wzgl du maj  form  w a ciw  dla umów zmieniaj cych (w art. 2–6 okre lo-

ne jest nowe brzmienie niektórych postanowie , przy czym konkretnie wskazane postanowienia, które s  zast -

powane tymi artyku ami umowy horyzontalnej, s  szczegó owo wymienione w za czniku do umowy). Ponadto 

zgodnie z art. 9 ust. 1 umowa wchodzi w ycie po notyÞ kowaniu drugiej stronie, e wszelkie wewn trzne proce-

dury zwi zane z zawarciem umowy zosta y spe nione, co jest obecnie najcz ciej stosowan  klauzul  wej cia 

w ycie umowy. Komisja, przygotowuj c opisywany model zaproponowa a tak e tymczasowe stosowanie umo-

wy (do czasu ostatecznego wyra enia przez strony zgody na zwi zanie si  umow ). Jednak w my l art. 9 ust. 3 

wspomnianego wzorca umowa horyzontalna nie jest tymczasowo stosowana, jak równie  nie wchodzi w ycie 

w stosunku do tych umów dwustronnych okre lonych w za czniku, które nie wesz y jeszcze w ycie b d  nie 

s  tymczasowo stosowane. Natomiast zgodnie z art. 10, umowa horyzontalna nie wp ywa na dat  rozwi zania 

umowy dwustronnej. Wskazuje to w sposób wyra ny na akcesoryjny charakter tych umów. Do maja 2011 r. Ko-

misja zawar a umowy horyzontalne z 41 pa stwami i jedn  organizacj  mi dzynarodow . Komisja szacuje licz-

b  dostosowanych umów na ponad 800. Jednak do chwili obecnej taka umowa nie zosta a zawarta mi dzy UE 

i Rosj .
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padku negatywnego wyniku – do wypowiedzenia umowy. Mo na te  oczekiwa , e 

tak jak w przypadku niektórych umów dwustronnych o komunikacji lotniczej za-

wartych przez Polsk  z pa stwami trzecimi (przed dat  akcesji) zostanie ona zmo-

dyÞ kowana w drodze umowy zawartej bezpo rednio przez UE z Rosj  (na podsta-

wie mandatu horyzontalnego przyznanego Komisji przez Rad ).

Jeszcze inny rodzaj zobowi zania przewidywa  w stosunku do Polski art. 6 ust. 

6 Aktu przyst pienia z 2003 r. Zgodnie z tym przepisem „pocz wszy od dnia przy-

st pienia, oraz do czasu zawarcia niezb dnych protoko ów, o których mowa w ust. 

2, nowe Pa stwa Cz onkowskie stosuj  postanowienia umów zawartych wspólnie 

przez obecne Pa stwa Cz onkowskie oraz Wspólnot  z Algieri , Armeni , Azerbej-

d anem, Bu gari , Chorwacj , Egiptem, By  Jugos owia sk  Republik  Macedo-

nii, Gruzj , Izraelem, Jordani , Kazachstanem, Kirgistanem, Libanem, Meksykiem, 

Mo dow , Marokiem, Rumuni , Federacj  Rosyjsk , San Marino, Republik  Po u-

dniowej Afryki, Kore  Po udniow , Syri , Tunezj , Turcj , Turkmenistanem, Ukrai-

n  oraz Uzbekistanem, jak równie  innych umów zawartych wspólnie przez obecne 

Pa stwa Cz onkowskie i Wspólnot  przed przyst pieniem”.

Nale y podkre li , e istota zobowi zania wynikaj ca z art. 6 ust. 6 Aktu przy-

st pienia ustala prowizoryczne stosowanie okre lonych w nim umów od daty akce-

sji do dnia wej cia w ycie wskazanych w nim protoko ów.80

Nie ulega w tpliwo ci, e nie wszystkie sprzeczne z prawem UE zobowi zania 

mi dzynarodowe Polski uda o si  do tej pory dostosowa . 

Generalnie sprzeczno  mi dzy zobowi zaniami mi dzynarodowymi mo e by  

usuni ta w dwojaki sposób: przez wypowiedzenie jednej ze sprzecznych umów albo 

zmian  umowy. Do tego czasu pa stwo musi dokona  politycznego wyboru, któr  

umow  b dzie stosowa .81 Wydaje si , e Polska do tej pory nie by a konfrontowa-

na z jakimi  szczególnymi przypadkami w tym zakresie, cho  pewnym wyj tkiem 

mo e by  tutaj umowa o komunikacji lotniczej z Rosj .82

80 W tym wypadku tymczasowe stosowanie tych umów ma umocowanie w Traktacie Akcesyjnym. W zwi zku z tym, 

e traktat ma status umowy ratyÞ kowanej jego postanowienia mog  by  bezpo rednio stosowane pod warun-

kiem, e zawarte w nich normy wype niaj  kryteria samowykonalno ci.

81 Taki kierunek interpretacji potwierdza orzeczenie TK z 11 maja 2005 r. w sprawie zgodno ci z Konstytucj  RP 

Traktatu Akcesyjnego. Trybuna  odpowiedzia  w nim m.in. na zarzut sprzeczno ci mi dzy Traktatem o przyst -

pieniu a zawartym ze Stolic  Apostolsk  Konkordatem i odniós  si  do konsekwencji prawnych takiej sprzecz-

no ci. W ocenie Trybuna u „[…] dopóki Konkordat nie zostanie wypowiedziany przez któr kolwiek ze stron tej 

umowy mi dzynarodowej, pozostaje ona wi ca. Zgodnie z art. 9 Konstytucji, Polska ma obowi zek jej prze-

strzegania. Zasada pierwsze stwa prawa wspólnotowego nie ma wp ywu na t  sytuacj  prawn ”. Zob. pkt 18.1.

82 W zwi zku z dwustronnymi umowami lotniczymi z Rosj , Komisja Europejska (KE) otworzy a w dniu 26 lute-

go 2011 r. post powanie za naruszenie unijnych przepisów wobec Polski (wcze niej w stosunku do 16 pa stw 

cz onkowskich). W przypadku Polski KE ma trzy zastrze enia do bilateralnej umowy o komunikacji lotniczej za-

wartej z Rosj  w 2002 r. Wspomniana umowa przewiduje, e przeloty nad Syberi  w celu wykonania po cze  

z Warszawy do miast dalekiej Azji (np. Pekinu, Seulu czy Tokio) b d  mo liwe dopiero po podpisaniu komer-

cyjnego porozumienia mi dzy polskim przewo nikiem (PLL LOT) a rosyjskim (Aerof ot), co oznacza pobiera-

nie op at za prawo do przelotów. Rosja narzuca takie op aty wszystkim przewo nikom, wykorzystuj c fakt, e 

przez Syberi  wiedzie najkrótsza trasa z Europy do pa stw Azji Po udniowo–Wschodniej. KE od ponad 20 lat 
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W konkluzji nale y stwierdzi , e cz onkostwo Polski w UE wyznacza cztery 

istotne konsekwencje dla polsko– rosyjskich relacji traktatowych:

1) ogranicza zdolno  traktatow  Polski w zakresie przekazanych kompeten-

cji na rzecz UE (co wynika ze specyÞ ki ustrojowej tej organizacji); w kon-

sekwencji wyklucza mo liwo  podj cia aktywno ci traktatowej w sferach 

podlegaj cych przekazaniu oraz w tych dziedzinach, które zosta y obj te 

kompetencjami solidarnymi oraz regulacjami prawa pochodnego;

2) ustala obowi zek zapewnienia zgodno ci zaci gni tych zobowi za  trakta-

towych przez Polsk  z pa stwami trzecimi – przed dat  akcesji – z acquis 

communautaire;

3) rozszerza o Polsk  zakres podmiotowy stosowania umów zawartych przez 

UE z Rosj  przed dat  akcesji;

4) wprowadza obowi zek zawierania umów z pa stwami trzecimi (w tym Ro-

sj ) w zakresie kompetencji konkurencyjnych, zgodnych z prawem UE.

Ponadto wypada stwierdzi , e przyst pienie Polski do UE nie spowodowa o 

jakiego  szczególnego „t pniecia” w stanie relacji traktatowych z Rosj . W sumie 
utraci o moc obowi zuj c  sze  umów (trzy umowy jeszcze przed dat  akcesji). 

Jednak w znacznie powa niejszym stopniu oddzia uje na przysz e stosunki 
traktatowe z Rosj , wy czaj c mo liwo  samodzielnego zawierania umów w wie-
lu dziedzinach wspó pracy, co w rezultacie oznacza, e ius contrahendi w tej sferze 
przys uguje UE na zasadzie wy czno ci lub jest dzielona solidarnie mi dzy pa -
stwa cz onkowskie i UE.83 W sposób zdecydowany zmniejsza to zapotrzebowanie na 
traktat jako instrument prawny wspó pracy pa stw w wymiarze bilateralnym. Znaj-
duje to odbicie w relacjach traktatowych z Rosj . Po przyst pieniu do UE Polska 

(bez powodzenia) zabiega o zniesienie takich op at argumentuj c, e s  one nielegalne z punktu widzenia pra-

wa mi dzynarodowego (konwencja chicagowska) oraz nara aj  pasa erów na wy sze koszty biletów. Ponadto 

KE wskazuje, e tego rodzaju porozumienia s  sprzeczne z prawem UE o ochronie konkurencji, gdy  linie lotni-

cze nie powinny by  zmuszane do zawierania umów lotniczych z bezpo rednimi konkurentami. LOT nie wykonu-

je obecnie po cze  z dalekowschodnimi lotniskami z przelotami nad Syberi , ale strona polska negocjuje prawo 

do takich przelotów z my l  o nowych po czeniach w przysz o ci. W ocenie KE polsko–rosyjskie porozumienie 

nie uwzgl dnia unijnej „klauzuli wyznaczania”, zgodnie z któr  wszystkie warunki umowy jednakowo stosuj  si  

do wszystkich przewo ników unijnych, nie tylko do linii lotniczych z danego pa stwa. Rosja jest jednym z nie-

licznych krajów wiata nieuznaj cych zasady, e wszyscy unijni przewo nicy musz  by  traktowani jednakowo. 

bo na tym polega istniej ce w UE „otwarte niebo”. W umowach dwustronnych Rosja nadal narzuca odmienne 

warunki unijnym liniom lotniczym, w zale no ci od kraju, w którym maj  siedzib , co skutkuje dodatkowym na-

ruszaniem zasad konkurencji wynikaj cych z prawa UE. Trzecie zastrze enie dotyczy tego, e polsko–rosyjska 

umowa zawiera anachroniczn  regulacj , e LOT i Aerof ot maj  uzgadnia  ceny biletów, np. na linii Warszawa–

Moskwa. Zdaniem KE, taki przepis powinien by  zast piony standardow  klauzul  zgodn  z zasadami konku-

rencji. 

83 Ze specyÞ ki ustrojowej UE wynika raczej jednoznacznie, e sfera kompetencji konkurencyjnych b dzie podlega-

a dalszym ograniczeniom wraz z rozwojem prawa pochodnego UE. W konsekwencji pa stwom cz onkowskim 

pozostaje niewielkie pole dla samodzielnej wspó pracy traktatowej. Nawet zawarcie umowy mi dzy Polsk  a Fe-

deracj  Rosyjsk  wymaga uzgodnienia z Komisj  Europejsk .
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zwi za a si  z Federacj  Rosyjsk  w sumie 12 traktatami.84 Cho  nie jest to liczba 

imponuj ca, to uda o si  rozwi za  kilka istotnych kwestii, cz sto spornych, d ugo 

dziel cych Polsk  i Rosj  w ich wzajemnych relacjach. Do tej grupy nale y zali-

czy : umow  o wspó pracy gospodarczej, podpisan  w Warszawie dnia 2 listopada 

2004 r.; umow  o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisan  8 lutego 

2008 r.; umow  o egludze po Zalewie Wi lanym (Kaliningradzkij Zaliw), podpisa-

n  dnia 1 wrze nia 2009 r.; umow  o transporcie morskim, podpisan  w dniu 6 grud-

nia 2010 r. czy te  Porozumienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. o rozszerzeniu zakresu 

ruchu w drogowym przej ciu granicznym Go dap–Gusiew o ruch autobusów zareje-

strowanych w pa stwach trzecich.

Nale y podkre li  przy tym, e najwi cej kontrowersji wzbudzi o jednak za-

warcie w 2010 r. dwóch porozumie .gazowych z Rosj , tj. Protoko u o wniesieniu 

zmian do Porozumienia mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Fede-

racji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez 

terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP, z 25 sierpnia 1993 r., podpisa-

ny w dniu 29 pa dziernika 2010 r. oraz Protoko u o wniesieniu zmian do Protoko u 

Dodatkowego do Porozumienia mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz -

dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci gów dla tranzytu gazu rosyj-

skiego przez terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP z dnia 25 sierpnia 

1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 r., podpisany w dniu 29 pa dziernika 2010 r. 

Przede wszystkim wzbudza w tpliwo ci fakt, e w obliczu d enia do dywersyÞ -

kacji dostaw surowców energetycznych z regionów niestabilnych politycznie, które 

wykorzystuj  swoje zasoby surowcowe jako element szanta u politycznego, Polska 

zdecydowa a si  na przed u enie porozumie  z Rosj  na dostawy gazu a  do 2037 

r. Umowy te dotycz  trzech kwestii: zwi kszenia dostaw gazu do Polski, przed u e-

nia obowi zywania wynikaj cych z nich kontraktów gazowych oraz nowych rozli-

cze  za tranzyt rosyjskiego gazu przez Polsk  (m. in. umorzenia d ugu w kwocie 1,2 

miliarda z otych, które mia  zap aci  Gazprom na podstawie wówczas obowi zuj -

cych umów).85

6. Próba charakterystyki polsko–rosyjskich relacji 
traktatowych (kilka uwag krytycznych)

Ka de pa stwo, realizuj c za o enia swojej polityki zagranicznej, prowadzi 

podporz dkowan  im polityk  traktatow . W traktatach, jak w „zwierciadle”, od-
bija si  stan stosunków wzajemnych pomi dzy pa stwami. Liczba i tre  zawie-
ranych umów pozwala oceni  ich intensywno  oraz przedmiotowy zakres wspó -

84 Szczegó ow  list  tych umów zawiera za cznik.

85 www.mg.gov.pl
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pracy (w tym normatywno  przyjmowanych regulacji). Odnosi si  to zarówno do 

bilateralnego, jak i wielostronnego jej wymiaru. W sumie Polska zwi za a si  z Ro-

sj  ponad czterdziestoma traktatami. Dotycz  one wielu dziedzin wspó pracy i two-

rz  niezb dn  infrastruktur  prawn  wzajemnych relacji. Niektóre umowy powo uj  

nawet organy traktatowe wspó pracy, które maj  wyra nie koordynacyjny charakter. 

Tkwi w nich niewykorzystany w a ciwie potencja  wspó pracy.

Nale y podkre li  przy tym, e stosunki traktatowe pomi dzy pa stwami s  za-

wsze w znacznym stopniu odzwierciedleniem rzeczywistego stanu ich wzajemnej 

wspó pracy. Szczególnie pa stwa ze sob  s siaduj ce s  w sposób niejako naturalny 

konfrontowane z potrzeb  bardziej intensywnej wspó pracy traktatowej, ujmowanej 

coraz cz ciej w ramy koncepcji (zasady) dobrego s siedztwa. Warto w tym miej-

scu zauwa y , e regu y – w odniesieniu zw aszcza do granicy pa stwowej i wy-

nikaj cego z tego faktu s siedztwa – s  w coraz wi kszym stopniu reglamentowa-

ne przez prawo mi dzynarodowe (np. u atwienia w granicznym ruchu osobowym, 

stan infrastruktury granicznej, standardy odprawy celnej, wspó praca transgranicz-

na i euroregionalna, czy wspó praca w dziedzinie ochrony rodowiska, zwalczania 

przest pczo ci transgranicznej lub skutków katastrof). W doktrynie przyjmuje si , 

e obowi zek ten si ga jednak dalej ni  w stosunku do pozosta ych pa stw i nie-

zwi zanych tym zakresem dziedzin wspó pracy. Szczególne znaczenie maj  w tym 

wzgl dzie normy odnosz ce si  do koncepcji dobrego s siedztwa. S  one efektem 

nie tylko transpozycji niektórych konstrukcji prawa prywatnego na grunt prawa 

mi dzynarodowego86, ale i równie  ukszta towania si  wspó czesnych zasad prawa 

mi dzynarodowego, m.in. nienaruszalno ci granic, integralno ci terytorialnej czy 

przestrzegania praw cz owieka. Umowa mi dzynarodowa jest tym instrumentem 

prawnym wspó pracy, który w relacjach dwustronnych pozwala rozwi za  nie tylko 

bie ce i d ugofalowe potrzeby, zabezpieczy  wa ne interesy, ale i te  cz sto uregu-

lowa  sporne problemy wynikaj ce z uk adu s siedztwa. 

Stan relacji traktatowych Polski z Federacj  Rosyjsk  nie dokumentuj  impo-

nuj ce liczby zawartych i obowi zuj cych umów. W wymiarze bilateralnym mo na 

nawet uzna , e ich lista jest skromna, a zawierane umowy nie maj  jakiego  funda-

mentalnego znaczenia dla stanu stosunków polsko–rosyjskich (nie wspominaj c ju  

o dokonaniu jakiego  wa nego prze omu w tych stosunkach). W wielu przypadkach 

charakteryzuje je ma a intensywno  normatywna, a wynikaj ce z nich wzajemne 

86 Na przyk ad zakaz nadu ywania prawa w asno ci na szkod  s siadów czy równie  zakaz podejmowania ar-

bitralnych dzia a . Zdaniem W. Czapli skiego potwierdza to orzeczenie s du arbitra owego z 17 lipca 1986 r. 

w sprawie po owów w Zatoce w. Wawrzy ca (pkt 27): „jakkolwiek poj cie s siedztwa u ywane jest powszech-
nie na okre lenie sytuacji blisko ci geograÞ cznej, w j zyku prawnym ma ono szczególne znaczenie w spra-
wie kwaliÞ kacji sytuacji blisko ci, które – w celu wyeliminowania sta ych napi  – wymagaj  ci g ej wspó pracy 

na rzecz obywateli lub s u b publicznych dwóch lub kilku pa stw, których dzia alno  prowadzona jest w tej sa-

mej przestrzeni geograÞ cznej. Dotyczy to przyk adowo korzystania z wód tego samego dorzecza, ochrony przed 

zanieczyszczeniami, re imu pracowników transgranicznych lub niektórych stref celnych”. Zob. W. Czapli ski, 

W. Wyrozumska, Prawo mi dzynarodowe…, op. cit., s. 182.
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zobowi zania mo na najcz ciej uzna  za minimalne. Ta deklaratoryjna (a nawet 

kurtuazyjno–propagandowa) cz sto tre  traktatów ujawnia co , co mo na okre li  

pewn  fasadowo ci  czy pozorno ci  lub koniecznym elementem protokolarnym na-

szych relacji. Na przyk ad znajduje to potwierdzenie w przyj tych w umowach sfor-

mu owaniach: „strony podejm  starania”, „strony podejm  wysi ki”, „strony b d  
d y y”, „strony przywi zuj  du e znaczenie”, „strony doceniaj  rol ” (czy wr cz 
w kuriozalnych formach: „strony b d  poszukiwa  na wiecie wspólnych rozwi -
za ”, „strony b d  podejmowa  dzia ania na rzecz rozwoju wspó pracy i b d  po-
szukiwa  sposobów tej wspó pracy”). Tym samym w adnym lub niewielkim stop-
niu nadaj  si  do bezpo redniego stosowania i najcz ciej wymagaj  implementacji 
w prawie krajowym lub uzgodnienia wspólnych dalszych dzia a  (w wielu wypad-
kach zawarcia nowych umów nie tylko o charakterze wykonawczym). Oznacza to, 
e zawarte umowy nie stwarzaj  stabilnych podstaw wspó pracy, czyni c j  w zbyt 

znacznym stopniu nieprzewidywaln . Polska dyplomacja powinna porzuci  w przy-
padku relacji z Rosj , realizowan  od dwudziestu prawie lat, praktyk  zawierania 
umów o bardziej deklaratoryjnym (propagandowym) znaczeniu i przyj  konieczny 
standard negocjacji pozwalaj cy na wypracowanie i uzgodnienie wyra nie skonkre-
tyzowanej struktury prawnej przepisów, tworz cych zakres bardziej jednoznacznych 
zobowi za  traktatowych, posiadaj cych cechy samowykonalno ci. Postulowane 
wzmocnienie normatywno ci tre ci traktatów i w konsekwencji bezpo redniego ich 
skutku powinno charakteryzowa  obecnie realizowan  polsk  polityk  traktatow  
wobec Rosji. Nie ma w tej chwili adnej potrzeby kontynuowania procesu zawiera-
nia umów o minimalnym (lub zerowym) standardzie zobowi zaniowym, który od-
zwierciedla w zasadzie dobrze tylko funkcj  ideologiczno–propagandow  traktatu. 
Negocjowane i zawierane umowy z Rosj  winien cechowa  wzmocniony standard 
zobowi zaniowy i samowykonalny charakter. Je eli nie jest on mo liwy do osi g-
ni cia, to nale y zrezygnowa  z zawarcia traktatu i pos u y  si  instrumentem nie-
formalnym.

W ostatnim okresie zwraca uwag  fakt zawierania coraz wi kszej liczby umów 
w trybie uproszczonym (zw aszcza w formie wymiany not) i wykorzystywania 
w wielu wypadkach instrumentów nieformalnych (np. memorandum, deklaracji po-
litycznych). rodki te mog  u atwia  w znacznym stopniu wspó prac  traktatow , 
stanowi c osnow  dla przysz ych porozumie  normatywnych. Warto podkre li , i  
po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej procedurze ratyÞ kacji zosta y podda-
ne tylko dwie umowy. 

Polsko–rosyjskie umowy pos uguj  si  typowymi klauzulami traktatowymi. Jest 
charakterystyczne, e znikn a ca kowicie klauzula ratyÞ kacyjna. Jej miejsce zaj -
a tzw. klauzula (zró nicowanego) przyj cia. Ustala ona obowi zek zastosowania 

wymaganych przez prawo wewn trzne procedur, dopuszczaj c tym samym nierów-
nowa ne formy wyra enia przez pa stwa zgody na zwi zanie si  umow . Umo li-
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wia ona Stronom samodzielne dokonanie wyboru w a ciwej procedury wewn trz-

nej w tym zakresie. Wy cza ca kowicie mo liwo  zastosowania art. 46 KWPT 

w odniesieniu do zawieranych umów (wyposa onych w tak  klauzul ). Stosunko-

wo cz ste zastosowanie znajduje klauzula prolongacyjna. Jest ona wykorzystywana 

w praktyce w sposób typowy, tj. w korelacji z klauzul  wypowiedzenia. Tylko jeden 

traktat zawiera klauzul  arbitra ow  rozstrzygania sporów.87 Najcz ciej stosowa-

n  (typow ) klauzul  w tym zakresie jest stypulacja odwo uj ca si  w sposób kla-

syczny do dyplomatycznych rodków rozwi zywania sporów powsta ych w zwi z-

ku z wykonywaniem umowy. Tylko jeden traktat zawiera klauzul  supremacyjn  

prawa UE i tylko jeden klauzul  tymczasowego stosowania.88

Najobszerniejszym traktatem w polsko–rosyjskich relacjach jest umowa o po-

mocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z 1996 r. 

Sk ada si  ona a  ze 106 rozbudowanych artyku ów.89

7. Uwagi ko cowe

1. Traktaty odgrywa y zawsze kluczow  rol  w historii stosunków mi dzyna-

rodowych. Nadal tworz  podstawowy fundament adu mi dzynarodowego opartego 

na prawie i s  g ównym ród em prawa mi dzynarodowego.

Dzi  w odniesieniu do krajów cz onkowskich UE nie jest prawdziwa ju  teza, 

e pa stwa mog  zawiera  umowy mi dzynarodowe dotycz ce ka dej interesuj -

cej je dziedziny wzajemnych stosunków, a prawo mi dzynarodowe stawia w tym 

wzgl dzie tylko jedno wymaganie, aby przedmiot umowy by  zgodny z normami po-

wszechnego prawa mi dzynarodowego o charakterze bezwzgl dnie wi cym oraz 

postanowieniami Karty NZ. W przypadku pa stw cz onkowskich UE ograniczenia 

ius tractatuum maj  wyj tkowo szeroki zakres i podkre laj  specyÞ k  ustrojow  

tej organizacji mi dzynarodowej o integracyjnym charakterze. 

2. Za spraw  Konwencji wiede skiej zawieranie umów mi dzynarodowych sta-

o si  procesem odformalizowanym. Nie oznacza to jednak, e uzale nienie skut-

ku prawnego podejmowanej czynno ci nie wymaga spe nienia okre lonych przes a-

nek formalnych i wskazania ka dorazowo odpowiedniej podstawy prawnej w sferze 

róde  prawa mi dzynarodowego. W przypadku zawieranych przez pa stwa umów 

87 Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o wspó pracy w dziedzinie 

zapobiegania awariom przemys owym, kl skom ywio owym i likwidacji ich skutków, sporz dzona w Warszawie 

dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 185, poz. 1536). Wesz a w ycie 22 maja 2002 r.

88 Klauzul  supremacyjn  prawa UE zawiera umowa o wspó pracy gospodarczej z 2004 r. Natomiast klauzul  tym-

czasowgo stosowania zawiera umowa o egludze po Zalewie Wi lanym z 2009 r. Nale y zauwa y , e instytu-

cja tymczasowego stosowania umów mi dzynarodowych nie ma nale ytego umocowania w prawie polskim. Nie 

przewiduj  jej przepisy konstytucyjne, ani postanowienia ustawy o umowach mi dzynarodowych.

89 Dz.U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750.
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mi dzynarodowych w formie pisemnej podstaw  tak  stanowi KWPT oraz normy 

prawa zwyczajowego.

Zawarcie przez pa stwo umowy mi dzynarodowej wymaga jednak ka dorazo-

wo jego zgody. Z uwagi na woluntarystyczne podstawy tworzenia i obowi zywania 

prawa mi dzynarodowego, pa stwa s  wi zane normami prawa mi dzynarodowego 

wy cznie w takim stopniu, jaki zosta  przez nie zaakceptowany.90

Konwencja wiede ska ustala ogólne domniemanie wa no ci i obowi zywania 

ka dej umowy mi dzynarodowej (art. 26 KWPT). Ponadto KWPT wyra nie statuu-

je w swych unormowaniach wymóg respektowania zasady dobrej wiary.

3. Wspó czesne pa stwo dysponuje wcale nieprzypadkowo do  szerokim kata-

logiem instrumentów (równie  nieformalnych) s u cych do realizacji jego polityki 

zagranicznej (wspó pracy mi dzynarodowej) zarówno w wymiarze dwustronnym, 

jak i wielostronnym. Nie oznacza to wcale, e kluczowa rola traktatu przede wszyst-

kim jako ród a konstytucjonalizacji wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych 

i prawa mi dzynarodowego jest jako  szczególnie zagro ona. Jednak w wielu ob-

szarach wspó pracy rola porozumie  nieformalnych stale wzrasta, (co wraz z dyna-

micznym wzrostem prawa pochodnego organizacji mi dzynarodowych), zmniejsza 

w do  znacznym zakresie zapotrzebowanie na traktat. Zw aszcza nie tylko w bila-

teralnym wymiarze wspó pracy rola traktatu ulega systematycznie pewnemu os a-

bieniu. 

wiadczy to o tym, e akty mi kkiego prawa oraz prawo pochodne organizacji 

mi dzynarodowych lepiej wkomponowuj  si  w coraz bardziej z o on  rzeczywi-

sto  spo eczno ci mi dzynarodowej i s  bardziej elastycznym narz dziem wspó -

pracy. To obudowywanie prawa traktatowego przez nieformalne porozumienia (np.

wspólne porozumienia; ustalenia zapisane w komunikacie ko cowym z rozmów 

g ów pa stw, szefów rz dów czy ministrów spraw zagranicznych lub ich politycz-

ne uzgodnienia potwierdzone w podpisywanych deklaracjach lub przedstawiane na 

konferencji prasowej) stanowi swoiste signum temporis obecnych stosunków mi -

dzynarodowych.

4. Aktualnie polsko–rosyjskie relacje traktatowe s  silnie determinowane co 

najmniej czterema, jak wydaje si , istotnymi czynnikami: konsekwencjami wynika-

j cymi z cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO, rozwojem wielostronnej 

wspó pracy na forum innych organizacji i organów mi dzynarodowych i przyjmo-

wan  w ich ramach legislacj ; rozszerzaj c  si  wspó prac  polityczno–wojskow  

oraz gospodarcz  Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwojem sytuacji we-

wn trznej w pa stwach Europy Wschodniej, co w sposób szczególny przek ada si  

na ogólny stan stosunków polsko–rosyjskich. Dla nikogo nie jest tajemnic , e sto-

90 L. Ehrlich, Prawo mi dzynarodowe. Warszawa 1958, s. 14.
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sunki polsko–rosyjskie mia y ró ne fazy i nie uzyska y do chwili obecnej stanu pe -

nej normalizacji. Zakres i intensywno  tej wspó pracy pozostawia wiele do ycze-

nia z racji nie tylko liczby nierozwi zanych dot d spraw.91 

5. Rosja jest najwi kszym s siadem Polski. U o enie z ni  dobros siedzkich 

stosunków stanowi wci  jedno z najwa niejszych wyzwa  polskiej polityki zagra-

nicznej. Niew tpliwie Rosja (po dezintegracji ZSRR) udowodni a, e jest szcze-

gólnie trudnym partnerem do wspó pracy. Do  cz sta nieprzewidywalno  jej za-

chowa  (zw aszcza w relacjach z Polsk ) stwarza uzasadnion  potrzeb  (jeszcze 

w wi kszym stopniu) oparcia wzajemnych stosunków na solidnych instrumen-

tach traktatowych. Wyra nie sformu owane zobowi zania traktatowe i o znacznie 

wi kszej intensywno ci normatywnej mog  zdecydowanie lepiej przyczyni  si  do 

ukszta towania trwa ych regu  dobrego s siedztwa, w efekcie do zminimalizowania 

ewentualnych napi  we wzajemnych stosunkach. 

Regulacje przyj te w polsko–rosyjskich traktatach cechuje zbyt cz sto nad-

mierna ogólnikowo . I cho  obejmuj  one wiele dziedzin wspó pracy, to ustala-

j  przede wszystkim zbyt ogólny, a przez to jednak ograniczony zakres unormo-

wania (dobro)s siedzkich stosunków. Oczywi cie traktaty nie rozwi  wszystkich 

trudnych problemów i nie wyeliminuj  potencjalnych napi  w relacjach polsko–

rosyjskich, ale mog  to znacznie u atwi  lub ograniczy . Okres cz onkostwa Pol-

ski w Unii Europejskiej mo e sta  si  czasem normalizacji wzajemnych stosun-

ków i zbudowania trwa ych podstaw dobrego s siedztwa. Wydaje si , e pozycja 

Polski (wzmocniona do wiadczeniami wynikaj cymi z cz onkostwa w UE i NA-

TO) zwi ksza istotnie takie szanse. Modelowy wr cz przyk ad u o enia niemiecko–

francuskich stosunków mo e stanowi  dobry wzór dla Polski, nie tylko gotowy, ale 

mo liwy do zastosowania.

6. Polska w szerokim stopniu opiera swoje stosunki mi dzynarodowe na umo-

wach mi dzynarodowych. Aktualnie Polsk  wi e ok. 4000 umów, w tym ok. 1000 

umów wielostronnych, a ka dego roku zawieranych jest ponad 100 nowych umów. 

W wietle tych liczb polsko–rosyjskie relacje traktatowe nie wypadaj  imponuj co.

W konkluzji nale y stwierdzi , e postrzeganie minionych dekad przez Rosj  

i Polsk  odbywa si  na zupe nie innych p aszczyznach i oparte jest przede wszyst-

kim na subiektywnym postrzeganiu rzeczywisto ci minionych lat. Sprawia to, i  bu-

dowanie wzajemnych, dobrych relacji polsko–rosyjskich wci  natraÞ a na istotne 

trudno ci. Wa nym kluczem do zmiany tego stanu rzeczy mo e sta  si  racjonalna 

i d ugofalowa polityka traktatowa Polski wobec Rosji oraz cierpliwy i konsekwen-

tny dialog.

91 Zw aszcza niewielki jest post p w za atwieniu tak wa nej dla Polaków sprawie: zbrodni katy skiej i uznania jej 

przez Rosj  za zbrodni  wojenn .
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Za cznik
Lista obowi zuj cych umów zawartych z Federacj  Rosyjsk  

po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej

2004

1) Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Ro-

syjskiej o wspó pracy gospodarczej, podpisana w dniu 2 listopada 2004 r. 

(M.P. z 2005 r. Nr 9, poz. 178) wesz a w ycie w dniu 14 grudnia 2004 r.

2) Protokó  o wspó pracy mi dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Pol-

skiej a Federaln  Agencj  Kultury i KinematograÞ i Federacji Rosyjskiej 

na lata 2004–2005, podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r. (M.P. 

z 2004 r. Nr 53, poz. 898).

2005 

3) Porozumienie mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rz dem Federacji 

Rosyjskiej i Rz dem Republiki Litewskiej w sprawie okre lenia styku gra-

nic pa stwowych, podpisane w Wilnie dnia 27 pa dziernika 2005 r. (M.P. 

z 2007 r. Nr 80, poz. 851).

4) Porozumienie mi dzy Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Pol-

skiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o wspó pra-

cy w dziedzinie edukacji, podpisane w dniu 28 pa dziernika 2005 r., wesz o 

w ycie w dniu podpisania; og oszone w M.P. z 2006 r. Nr 10, poz. 132).

2008

5) Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Ro-

syjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana 8 lutego 

2008 r.; wesz a w ycie 5 sierpnia 2008 r.; og oszona w M.P. z 2008 r. Nr 

217, poz. 1384).

2009

6) Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Ro-

syjskiej o egludze po Zalewie Wi lanym (Kaliningradzkij Zaliw), podpisa-

na dnia 1 wrze nia 2009 r.; wesz a w ycie 28 listopada 2009 r., og oszona 

w M.P. z 2009 r. Nr 78, poz. 975).

7) Protokó  o wspó pracy mi dzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyj-

skiej na lata 2009–2012, podpisany w dniu 1 wrze nia 2009 r.(z t  sam  dat  

wszed  w ycie; og oszony w M.P. z 2010 r. Nr 4, poz. 25).

8) Porozumienie mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Fede-

racji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przej ciu gra-

nicznym Go dap–Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w pa stwach 
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trzecich, w formie wymiany not (data podpisania 17 kwietnia 2009 r., data 

wej cia w ycie – 9 maja 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 573).

2010

9) Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Ro-

syjskiej o transporcie morskim, podpisana w dniu 6 grudnia 2010 r. (M.P. 

z 2011 r. Nr 81, poz 824. Wesz a ona w ycie w dniu 23 czerwca 2011 r.

10) Protokó  o wniesieniu zmian do Porozumienia mi dzy Rz dem Rzeczypo-

spolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazo-

ci gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach gazu 

rosyjskiego do RP, z 25 sierpnia 1993 r., podpisany w Warszawie dnia 29 

pa dziernika 2010 r. (M.P. z 2011 r. Nr 46, poz. 519). Wszed  on w ycie 

w dniu podpisania. 

11) Protokó  o wniesieniu zmian do Protoko u Dodatkowego do Porozumienia 

mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej 

o budowie systemu gazoci gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez teryto-

rium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP z dnia 25 sierpnia 1993 r., pod-

pisanego 12 lutego 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 29 pa dziernika 

2010 r.; wszed  w ycie w tym samym dniu, og oszony w M.P. z 2011 r. Nr 

46, poz. 518. 

2011

12) Porozumienie mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Fede-

racji Rosyjskiej o wniesieniu zmian do Protoko u o wprowadzeniu zmian 

i uzupe nie  do Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz -

dem Federacji Rosyjskiej o mi dzynarodowych przewozach drogowych 

oraz do Protoko u o jej stosowaniu, podpisanego w dniu 11 wrze nia 2003 r., 

w formie wymiany not (data podpisania 28 kwietnia 2011 r.; z t  sam  dat  

porozumienie wesz o w ycie).
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TREATY RELATIONS WITH RUSSIA FOLLOWING THE ACCESSION 
OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION

Treaties have always played a key role in the history of international relations. 

They continue to form the core foundation of international order based on law and 

are the main source of international law. Today, in relation to the EU Member States, 

it would be untrue to say that a state may conclude international agreements relating 

to any area of mutual relations interesting them and that the international law has 

only one requirement in this respect, namely to ensure that the subject-matter of the 

agreement is in accordance with the common, mandatory norms of international law 

and the provisions of the Charter of the United Nations. In the case of the Member 

States of the EU the limits of iustractatuum are extremely broad and emphasize the 

constitutional speciÞ city of this international organization of the integrational type. 

The result is a signiÞ cant decrease in the possibility of using treaties as instruments 

for the development of Poland’s relations with its neighbours, including the Russian 

Federation. 

Currently Polish-Russian treaty relations are strongly determined by at least four, 

apparently important factors: the consequences arising from Poland’s accession to 

the European Union and NATO, the development of multilateral cooperation within 

other international organizations and bodies and also of the legislation adopted in 

this framework; Poland’s expanding political, military and economic cooperation 

with the United States and the development of the internal situation in the countries 

of Eastern Europe. It is a well-known fact that Polish-Russian relations have been 

through different phases and have not reached the status of full normalization at the 

present time. The scope and intensity of this cooperation leaves much to be desired, 

not only due to the number of issues so far unresolved. 

Poland largely bases its international relations on international agreements. 

Currently Poland is bound by around 4000 of them, including nearly 1000 multilateral 

agreements; more than 100 treaties are entered into each year. In the light of the 

numbers involved, Polish-Russian treaty relations do not appear to be particularly 

impressive. 

Key words:

International treaties, international bilateral relations, Poland, Russia, the 

European Union
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GRANICA POLSKO–ROSYJSKA 
JAKO GRANICA ZEWN TRZNA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi wst pne 

Granice pa stwowe jako wytyczone w okre lony sposób linie wyznaczaj  za-

kres zwierzchnictwa terytorialnego pa stw1. Jako takie oddzielaj  nie tylko obsza-

ry w adztwa pa stwowego, systemy prawne, lecz równie  okre lone spo eczno ci. 

Pa stwa jako podmioty suwerenne, samodzielnie – o ile umowy mi dzynarodowe 

nie stanowi  inaczej – ustanawiaj  regu y ruchu osobowego i towarowego przez 

w asne granice2 oraz organizuj  ochron  owych granic3. Ich (granic) funkcjonowa-

nie, zasady ich przekraczania, ochrony oraz zarz dzania nimi determinuj  zatem, do 

pewnego stopnia, kszta t relacji mi dzy spo eczno ciami zamieszkuj cymi po obu 

ich stronach – tak w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym, jak i czysto ludzkim. 

Granice w sposób naturalny kojarz  si  z istnieniem pa stw. Rozpatrywanie 

problemu granic wewn trznych i zewn trznych w kontek cie organizacji mi dzyna-

rodowych jest raczej czym  rzadkim. Unia Europejska jest w tej mierze wyj tkiem. 

Dlaczego akurat w wypadku UE zagadnienie jej granic jest a  tak istotne? Odpowie-

dzi  – najkrótsz  z mo liwych – wydaje si  zakres kompetencji Unii i jej szczegól-

ny, ponadnarodowy charakter. Ukszta towanie w ramach Unii pog bionych form 

kooperacji mi dzypa stwowej w ró nych dziedzinach spowodowa o, i  koniecz-

nym sta o si  si gni cie do poj cia „granic zewn trznych” (i wewn trznych) UE. 
Niezb dnym sta o si  bowiem ustalenie zakresu obowi zywania w przestrzeni zasad 
takich jak fundamentalne swobody rynku wewn trznego (m.in. swobodny przep yw 
towarów). Podobnie koniecznym okaza o si  ustalenie granic unijnej przestrzeni 
wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci (wraz z zagwarantowan  w jej ramach 
swobod  przep ywu osób). W rezultacie poj cie „granic zewn trznych” Unii obecne 

1 W niniejszym opracowaniu odnosz  si  do granic l dowych. 

2 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo mi dzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2004, s. 187–188. 

3 Por. ustawa z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o ochronie granicy pa stwowej, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 

67. 
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jest ju  w samym unijnym prawie pierwotnym i tym samym przestaje by  wy cz-

nie skrótem my lowym. 

Fakt, i  do problemu granic zewn trznych Unii odnosz  si  okre lone regulacje 

prawa UE (pierwotnego i wtórnego), powoduje, i  konsekwencje cz onkostwa Pol-

ski w UE widoczne s  tak e w zakresie statusu polskich granic pa stwowych oraz 

zasad i regu  ich przekraczania czy ochrony. W tym obszarze nale y podkre li , 

i  funkcjonowanie polskich granic pa stwowych podlega obecnie nie tylko odpo-

wiednim regulacjom krajowym, ale i w a ciwym regulacjom unijnym. Jest to szcze-

gólnie istotne w wypadku – postrzeganych w szerokim aspekcie – stosunków pol-

sko–rosyjskich. Zauwa my, i  granica Polski z Rosj  jest granic  zewn trzn  Unii 

Europejskiej, co nadaje jej szczególny status, a jednocze nie znaczenie Rosji jako 

partnera Polski (i samej UE) jest niezwykle donios e. 

Celem niniejszego opracowania jest przybli enie – na tle specyÞ ki UE i jej 

porz dku prawnego – istoty poj cia „granic zewn trznych Unii Europejskiej” 
z uwzgl dnieniem przyk adu granicy polsko–rosyjskiej i konsekwencji, jakie w tym 
obszarze wynikaj  dla Polski z faktu cz onkostwa w UE. Szczegó owe kwestie do-
tycz ce funkcjonowania granicy z Rosj  zostan  przedstawione w innych fragmen-
tach tego tomu. W poni szych rozwa aniach granica polsko–rosyjska zostanie zatem 
potraktowana jako ilustracja pewnego fenomenu – granicy pa stwowej stanowi cej 
jednocze nie granic  zewn trzn  szczególnego typu organizacji mi dzynarodowej 
(UE). Ukazanie wskazanego zagadnienia wymaga omówienia specyÞ ki Unii Euro-
pejskiej i stanowionego przez ni  prawa, problematyki granic wewn trznych i ze-
wn trznych Unii Europejskiej wraz z podstawowymi regulacjami prawnymi w tej 
materii, kwestii granicy polsko–rosyjskiej jako granicy pa stwowej oraz podstawo-
wych konsekwencji cz onkostwa Polski w UE dla funkcjonowania owej granicy. 

2. Szczególny charakter Unii Europejskiej jako organizacji 
mi dzynarodowej a problem jej granic 

Poj cie „granic wewn trznych” i „granic zewn trznych” Unii Europejskiej nie 
jest poj ciem umownym, pozbawionym wymiaru prawnego. Zagadnienia dotycz -
ce obu kategorii uregulowane s  zarówno w traktatach stanowi cych podstaw  Unii 
(Traktat o Unii Europejskiej, dalej TUE4 oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej, dalej TFUE5), jak i w aktach unijnego prawa wtórnego. Z punktu widzenia 
pa stw cz onkowskich sytuacja ta ma powa ne implikacje. Na tym tle warto poczy-
ni  nast puj ce uwagi. 

4 Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83 z 30 marca 2010 r. (wersja skonsolidowana). 

5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83 z 30 marca 2010 r. (wersja skonsolidowana). 
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Przede wszystkim nale y wskaza , i  stopie  zaawansowania procesów inte-

gracyjnych w ramach Unii Europejskiej pozwala nazywa  j  szczególnym typem 

organizacji mi dzynarodowej – tj. organizacj  ponadnarodow 6. W ród elemen-

tów charakteryzuj cych ten typ organizacji mi dzynarodowej wymieni  nale y 

m.in. szeroki zakres ich kompetencji oraz szczególne cechy stanowionego przez nie 

prawa. W wypadku UE s  to specyÞ czne zasady stosowania prawa Unii – prymat 

wzgl dem prawa krajowego oraz skutek bezpo redni norm prawa unijnego. Obie 

zasady powoduj , i  unijna legislacja korzysta z pierwsze stwa w przypadku kolizji 

z prawem krajowym (tzw. pierwsze stwo stosowania), za  podmioty prywatne (oso-

by Þ zyczne i prawne) – przy zaistnieniu okre lonych przes anek – mog  na przepisy 

prawa UE powo ywa  si  bezpo rednio przed organami krajowymi. Warto te  do-

da , i  istota poszczególnych aktów prawa wtórnego Unii (przede wszystkim rozpo-

rz dze  i dyrektyw) powoduje, i  unijna legislacja (normy tworzone przez instytu-

cje UE) staj  si  cz ci  porz dków prawnych pa stw cz onkowskich. A poniewa  

legislacja unijna obejmuje szereg dziedzin wi cych si  z funkcjonowaniem granic 

pa stw cz onkowskich (wewn trznych i zewn trznych granic UE), dla re imu gra-

nicznego owych pa stw ma to niebagatelne znaczenie. 

Po drugie nale y podkre li , i  stopie  „ingerencji” Unii Europejskiej w po-

szczególne sfery dzia alno ci pa stw cz onkowskich wynika z zakresu przyzna-

nych jej kompetencji. Jest on, co charakterystyczne dla organizacji ponadnarodo-

wej, niezwykle szeroki. Jednocze nie, na mocy ostatniej reformy Unii7, dosz o do 

ciekawej klasyÞ kacji jej kompetencji. Ujmuj c rzecz w niezb dnym skrócie, pew-

ne dziedziny podlegaj  wy cznej kompetencji UE, co oznacza, i  w obszarach tych 

(m.in. unia celna, polityka pieni na w streÞ e euro) wy cznie Unia mo e przyj-

mowa  akty prawnie wi ce. W okre lonych dziedzinach Unia dzieli kompetencje 

z pa stwami cz onkowskimi (m.in. rynek wewn trzny, przestrze  wolno ci, bezpie-

cze stwa i sprawiedliwo ci), co oznacza, i  zarówno Unia, jak i owe pa stwa mog  

w tych obszarach stanowi  prawo i przyjmowa  akty prawnie wi ce. Jednak pa -

stwa cz onkowskie mog  z tej kompetencji skorzysta  jedynie w zakresie, w jakim 

Unia nie skorzysta a b d  postanowi a zaprzesta  wykonywania swojej kompeten-

cji. Przyj te rozwi zanie oznacza, i  w pewnych dziedzinach pa stwa cz onkowskie 

pozbawione s  w ogóle mo liwo ci stanowienia aktów prawnie wi cych (chyba 

e stanowi  je z upowa nienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii). W innych 

obszarach z kolei pa stwa mog  prawo stanowi , o ile jednak ze swych kompeten-

cji prawodawczych nie skorzysta a UE (lub postanowi a si  z ich wykonywania wy-

cofa ). Regu y te b d  znajdowa y zastosowanie równie  w materiach zwi zanych 

z funkcjonowaniem wewn trznych i zewn trznych granic Unii Europejskiej. Za-

6 Por. m.in. M.M. Kenig–Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 32. 

7 Por. Traktat z Lizbony zmieniaj cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk  

podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r. 
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uwa my m.in., i  dziedzin , której podstaw  i istot  jest problem granic zewn trz-

nych Unii, jest „przestrze  wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci” stanowi ca 

przedmiot kompetencji dzielonych mi dzy UE i pa stwa cz onkowskie. 

Wreszcie z ca  moc  nale y podkre li , i  zakres integracji pa stw cz onkow-

skich w ramach Unii Europejskiej w ostatnich dekadach znacznie wykroczy  poza 

wymiar stricte gospodarczy i ekonomiczny. Dzi  Unia zakresem swych kompeten-

cji obejmuje równie  kwestie polityki spo ecznej, rodowiska naturalnego, zdrowia 

publicznego, a nawet (jakkolwiek w ograniczonym zakresie i z ró nym skutkiem) 

polityki zagranicznej i bezpiecze stwa. W ten sposób integracja w ramach Unii ma 

obecnie wymiar gospodarczy, polityczny i spo eczny. Zauwa my, i  z punktu wi-

dzenia re imu granicznego Unii Europejskiej i pa stw cz onkowskich ów szeroki 

zakres kompetencji UE ma znaczenie fundamentalne. W tek granic – wewn trz-

nych i zewn trznych – UE obecny jest (mniej b d  bardziej bezpo rednio) w cz -

ciach Traktatów po wi conych ró nym dziedzinom. W efekcie prawo unijne mo e 

odnosi  si  do sfery granic niekoniecznie wprost, a równie  poprzez regulacje doty-

cz ce ca ej gamy obszarów aktywno ci Unii. 

Uwzgl dniaj c powy sz  charakterystyk  samej UE i jej porz dku prawne-

go, nale y stwierdzi , i  kompetencje UE mog  (równie  po rednio) i w ró nych 

wymiarach „dotyka ” kwestii granic pa stw cz onkowskich i (zale nie od katego-

rii kompetencji Unii) w ró nym stopniu ogranicza  swobod  owych pa stw w tej 

materii. Co wi cej, regulacje unijne w obszarach zwi zanych z funkcjonowaniem 

granic (traktatowe czy wtórne) staj  si  cz ci  krajowych porz dków prawnych, 

a w przypadku kolizji z normami wewn trznymi korzystaj  z atrybutu pierwsze -

stwa. Oznacza to, i  w okre lonych aspektach regulowanie re imu granicznego jest 

efektem woli „ustawodawcy” unijnego, nie krajowego. 

G ówne elementy regulacji traktatowej oraz prawa wtórnego UE odnosz ce si  

do problemu jej granic zostan  zatem przedstawione poni ej. Pozwoli to dostrzec 

zagadnienie granic wewn trznych i zewn trznych Unii Europejskiej we w a ciwym 

kontek cie. 

3. Granice wewn trzne i zewn trzne Unii Europejskiej 

We wprowadzeniu sygnalizowano ju , e analiza problemu granic zewn trz-

nych (i wewn trznych) w odniesieniu do pa stw jest rzecz  naturaln . W przypad-

ku Unii Europejskiej jako organizacji mi dzynarodowej rozpatrywanie tej kwestii 

znajduje uzasadnienie w zakresie jej kompetencji i specyÞ ce stanowionego przez 

ni  prawa. 
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Obszar UE w swym wymiarze wewn trznym i zewn trznym (bez bezpo red-

niego odwo ania do poj cia „granic”) pojawia si  dla przyk adu ju  na poziomie 

unii celnej. W art. 30 TFUE wskazano, i  c a przywozowe i wywozowe s  zakaza-

ne mi dzy Pa stwami Cz onkowskimi przy jednoczesnym postanowieniu (art. 31 

TFUE), i  Rada okre la c a wspólnej taryfy celnej, stanowi c na wniosek Komisji. 

Mimo i  w adnym z cytowanych przepisów poj cie „granica” nie pojawia si , wy-

ra nie wynika z nich, i  w zakresie op at celnych inne zasady obowi zuj  mi dzy 

pa stwami cz onkowskimi (granice wewn trzne), a inne w relacjach z pa stwami 

trzecimi (wspólna taryfa celna w wymiarze zewn trznym)8. 

Znaczenie granic zewn trznych Unii Europejskiej w sposób dobitny podkre la-

j  przepisy TFUE w zakresie wzmiankowanej wy ej przestrzeni wolno ci, bezpie-

cze stwa i sprawiedliwo ci UE (art. 3 ust. 2 TUE, Tytu  V TFUE). Temu zagadnie-

niu nale y po wi ci  wi cej miejsca. 

Przede wszystkim nale y podkre li , i  zgodnie z art. 3 ust. 2 TUE Unia za-

pewnia swoim obywatelom przestrze  wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci 

bez granic wewn trznych (wszelkie podkre lenia w tek cie pochodz  od autora), 

w której zagwarantowana jest swoboda przep ywu osób, w powi zaniu z w a ciwy-

mi rodkami w odniesieniu do kontroli granic zewn trznych, azylu, imigracji, jak 

równie  zapobiegania i zwalczania przest pczo ci. Innymi s owy, jednym z celów 

UE jest ustanowienie przestrzeni bez granic wewn trznych, której bezpiecze stwo 

(wolno  i sprawiedliwo ) chronione b dzie poprzez okre lone instrumenty kon-

troli granic zewn trznych Unii (oraz odpowiednimi rodkami w zakresie azylu, imi-

gracji czy zapobiegania przest pczo ci). 

Kompetencje Unii w zakresie przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawied-

liwo ci zosta y sprecyzowane w Tytule V TFUE. W odniesieniu do granic zewn trz-

nych UE, w art. 67 ust. 2 TFUE wskazano, i  Unia zapewnia brak kontroli osób na 

granicach wewn trznych i rozwija wspóln  polityk  w dziedzinie azylu, imigracji 

i kontroli granic zewn trznych, opart  na solidarno ci mi dzy Pa stwami Cz on-

kowskimi i sprawiedliw  wobec obywateli pa stw trzecich […]. Obszar „wewn trz” 

Unii jest zatem obszarem, na którym kontrole graniczne – co do zasady – nie obo-

wi zuj . Jednocze nie wynikaj ce z tego rozwi zania zagro enia dla wolno ci, bez-

piecze stwa i sprawiedliwo ci wewn trz UE rekompensowane s  rozwojem i reali-

zacj  unijnej polityki w zakresie azylu, imigracji i – co z naszego punktu widzenia 

najwa niejsze – kontroli granic zewn trznych. 

W ostatniej z wymienionych dziedzin dzia ania Unii Europejskiej koncentruj  

si  wokó  (art. 77 ust. 1 TFUE): 

8 Wymiar wewn trzny obszaru unijnego uwidoczniono równie  w art. 45 ust. 1 TFUE: Zapewnia si  swobod  prze-

p ywu pracowników wewn trz Unii (podkr. aut.). 
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zapewnienia braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale nie od ich obywa-

telstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewn trznych, 

zapewnienia kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic 

zewn trznych, 

stopniowego wprowadzania zintegrowanego systemu zarz dzania granica-

mi zewn trznymi. 

W powy szym zakresie instytucje Unii (Parlament Europejski i Rad ) wyposa-

ono w kompetencj  do przyjmowania regulacji dotycz cych: 

wspólnej polityki w zakresie wiz i innych dokumentów uprawniaj cych do 

krótkiego pobytu, 

kontroli, którym podlegaj  osoby przekraczaj ce granice zewn trzne, 

warunków swobodnego przemieszczania si  obywateli pa stw trzecich, 

w krótkim okresie, na terytorium Unii, 

wszelkich rodków niezb dnych dla stopniowego wprowadzania zintegro-

wanego systemu zarz dzania granicami zewn trznymi, 

braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale nie od ich obywatelstwa, przy 

przekraczaniu przez nie granic wewn trznych

Warto jednak doda , i  Unia nie ingeruje w sfer  kompetencji pa stw cz on-

kowskich w odniesieniu do geograÞ cznego wytyczania ich granic, zgodnie z prawem 

mi dzynarodowym (art. 77 ust. 4 TFUE). Warto równie  odnotowa , i  przestrze  

wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci jako obszar dzia alno ci UE mie ci si  

w ramach kompetencji dzielonych miedzy Uni  a pa stwa cz onkowskie. Oznacza 

to, przypomnijmy, i  w tej dziedzinie pa stwa cz onkowskie mog  stanowi  prawo 

i przyjmowa  akty prawnie wi ce jedynie w takim zakresie, w jakim swych kom-

petencji prawodawczych nie wykona a Unia Europejska (b d  z ich wykonywania 

si  wycofa a). Zauwa my, i  ogranicza to (czy te  mo e ogranicza ) w sposób istot-

ny swobod  pa stw w regulowaniu takich kwestii, jak m.in. polityka wizowa, za-

rz dzania granicami czy wreszcie osobowe kontrole graniczne. Je eli bowiem Unia 

w obszarze swego re imu granicznego przyjmie okre lone przepisy, pa stwa cz on-

kowskie podlegaj  im z zachowaniem zasad wskazanych w punkcie drugim (pry-

mat, skutek bezpo redni) i nie mog  podejmowa  indywidualnych rodków w tej 

mierze (chyba e takie uprawnienie wynika z norm prawa UE). 

Unia Europejska – d c do realizacji celów przewidzianych traktatowo i ko-

rzystaj c z przyznanych jej kompetencji – przyj a szereg przepisów ( cznie z za-

warciem umów mi dzynarodowych z pa stwami trzecimi) reguluj cych zagad-

–

–

–

–

–

–

–

–



80

Tomasz Dubowski 

nienia wskazane wy ej i przes dzaj cych o formule unijnego re imu granicznego. 

Wybranym regulacjom prawa wtórnego nale y przyjrze  si  bli ej, odnosz c ich 

tre  do funkcjonowania granicy polsko–rosyjskiej. Nale y równie  ukaza  sposób 

kszta towania si  obecnej granicy mi dzy Polsk  a Rosj . 

4. Od granicy Polski ze Zwi zkiem Radzieckim do granicy 
z Federacj  Rosyjsk  

Proces kszta towania si  polskiej granicy pa stwowej po drugiej wojnie wia-

towej – na ka dym w zasadzie z jej odcinków – by  procesem niezwykle ciekawym. 

Z racji istnienia dwóch pa stw niemieckich wiele kontrowersji budzi o wyznacze-

nie i uznanie polskiej granicy zachodniej9. Granica wschodnia Polski, zw aszcza 

uwzgl dniaj c do wiadczenia lat mi dzywojennych oraz trzech ostatnich dekad, 

równie  przesz a istotn  i interesuj c  ewolucj . 

Dzisiejsza granica polsko–rosyjska to fragment ukszta towanej po drugiej woj-

nie granicy Polski ze Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). 

Jej przebieg zosta  ustalony w umowie z 16 sierpnia 1945 roku10. Zgodnie z art. 2 

umowy granica ta mia a przebiega  od punktu po o onego oko o 0,6 kilometra od 

ród a rzeki San i dalej jej biegiem ( rodkiem nurtu) do punktu po o onego na po u-

dnie od miejscowo ci Solina, dalej na wschód od Przemy la do rzeki So okija i dalej 

jej biegiem i wzd u  rzeki Bug w kierunku na Niemirów–Ja ówk  do zbiegu granic 

Polski, Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Prus Wschodnich, pozo-

stawiaj c Grodno po stronie radzieckiej. Ustalony w powy szy sposób przebieg gra-

nicy polsko–radzieckiej zosta  zmodyÞ kowany w latach pi dziesi tych na mocy 

cesji wzajemnej. Otó  w roku 1951 oba pa stwa dokona y wzajemnej zamiany tery-

torium o powierzchni oko o 480 kilometrów kwadratowych11. 

Warto podkre li , i  granica polsko–radziecka to równie  granica wzd u  linii 

przebiegaj cej na odcinku od punktu na wschodnim wybrze u Zatoki Gda skiej do 

punktu wskazanego wy ej zbiegu granic RP, ZSRR i Litewskiej Socjalistycznej Re-

publiki Radzieckiej. Patrz c na map  Polski okazuje si  zatem, i  granica polsko–ra-

dziecka to zarówno wschodni, jak i pó nocny odcinek polskiej granicy pa stwowej. 

Co ciekawe, w zakresie ostatecznego przebiegu pó nocnego odcinka polskiej grani-

cy pa stwowej cytowana umowa z 1945 roku (art. 3) odwo ywa a si  do przysz ych 

uregulowa  pokojowych z Niemcami. Przebieg tego odcinka granicy polsko–ra-

dzieckiej zosta  ostatecznie wytyczony w roku 1957. Na mocy podpisanej wówczas 

9 K. Skubiszewski, Polska granica zachodnia w wietle traktatów, Pozna  1975. 

10 Umowa mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko–radzie-

ckiej granicy pa stwowej, Dz.U. z 1947 r. Nr 35, poz. 167. 

11 Umowa pomi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcin-

ków terytoriów pa stwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r., Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 63. 
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umowy dwustronnej12 wskazany w 1945 roku przebieg granicy polsko–radzieckiej 

w cz ci przylegaj cej do Morza Ba tyckiego zosta  w sposób szczegó owy ustalo-

ny i potwierdzony. 

Status ustalonej w ten sposób granicy polsko–radzieckiej od lat pi dziesi tych 

XX wieku uleg  przynajmniej dwóm istotnym zmianom. 

Przede wszystkim nale y podkre li , i  wydarzenia schy ku lat osiemdziesi -

tych i pocz tku lat dziewi dziesi tych doprowadzi y do rozpadu ZSRR. Republiki 

radzieckie uzyska y niezale no , za  nast pc  prawnym (sukcesorem) ZSRR sta a 

si  Rosja (Federacja Rosyjska). W konsekwencji granica polsko–radziecka sta a si  

– na poszczególnych jej odcinkach – granic  polsko–ukrai sk , polsko–bia orusk , 

polsko–litewsk  oraz polsko–rosyjsk . W wymiarze geograÞ cznym dzisiejsza gra-

nica Polski z Rosj  uleg a znacznemu skróceniu w porównaniu do granicy polsko–

radzieckiej i obejmuje obecnie fragment polskiej granicy pa stwowej na pó nocnym 

skraju terytorium (granica z Obwodem Kaliningradzkim o d ugo ci oko o 210 kilo-

metrów13). Trudno zatem uto samia  wschodni  granic  Polski z granic  polsko–ro-

syjsk . 

Co wi cej, wraz z rozwojem aspiracji europejskich Polski i jej bezpo red-

nich s siadów oraz ostatecznym przyst pieniem do Unii Europejskiej (1 maja 2004 

roku), zmianie uleg  status polskiej granicy pa stwowej na okre lonych jej odcin-

kach. Granica polsko–litewska (podobnie jak granica polsko–czeska, polsko–s o-

wacka i polsko–niemiecka) to granica wewn trzna UE. Granica polsko–bia oruska 

i polsko–ukrai ska (granica wschodnia) oraz polsko–rosyjska to obecnie tak e gra-

nica zewn trzna Unii Europejskiej. Konsekwencje tego faktu sygnalizowano wy-

ej. W kolejnym punkcie wskazane zostan  najwa niejsze elementy unijnego re i-

mu granicznego odnosz ce si  do funkcjonowania granicy polsko–rosyjskiej. 

5. Funkcjonowanie granicy polsko–rosyjskiej 
– wybrane aspekty 

Granica polsko–rosyjska wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej 

sta a si  granic  zewn trzn  UE. Konsekwencje prawne owego faktu przedstawiono 

w punkcie 2 i 3 niniejszego opracowania. Warto w tym miejscu przedstawi  wybra-

ne regulacje prawa wtórnego Unii, których wp yw na funkcjonowanie polsko–ro-

12 Umowa pomi dzy Polsk  Rzeczpospolit  Ludow  a Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wyty-

czeniu istniej cej polsko–radzieckiej granicy pa stwowej w cz ci przylegaj cej do Morza Ba tyckiego, podpisa-

na w Moskwie dnia 5 marca 1957 r., Dz.U. z 1958 r. nr 37, poz. 166. 

13 Na odcinku l dowym. 
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syjskiej granicy pa stwowej podkre la jej charakter jako granicy zewn trznej UE14. 

Zwrócimy uwag  na kwestie polityki wizowej oraz pewnych u atwie  w przekra-

czaniu granicy polsko–rosyjskiej jako granicy zewn trznej UE (ma y ruch granicz-

ny). 

Przede wszystkim warto zauwa y , i  pewne zasady dotycz ce funkcjonowa-

nia polskich granic pa stwowych jako przysz ych granic zewn trznych UE wpro-

wadzono jeszcze przed przyst pieniem Polski do UE. Stanowi o to element procesu 

dostosowywania prawa polskiego do standardów unijnych, warunkuj cego sam akt 

akcesji. Ju  w swym stanowisku negocjacyjnym Polska potwierdzi a, i  w obsza-

rze „Wymiar Sprawiedliwo ci i Sprawy Wewn trzne” zamierza przyj  i wdro y  
wspólnotowy dorobek prawny i nie b dzie wnosi  w tym zakresie o okresy przej-
ciowe15. W ramach dostosowywania polityki wizowej do systemu unijnego ko-

niecznym sta o si  wypowiedzenie umów o ruchu bezwizowym w stosunkach z 15 
pa stwami, których obywatele obj ci byli obowi zkiem wizowym przy przekracza-
niu zewn trznych granic Unii Europejskiej. Na mocy rozporz dzenia Rady (WE) nr 
574/1999 z 12 marca 1999 roku16 w ród pa stw tych znajdowa a si  równie  Rosja. 
Obowi zek wizowy w stosunkach ze wszystkimi pa stwami wskazanymi w rozpo-
rz dzeniu (w tym z Rosj ) Polska wprowadzi a z dniem 1 pa dziernika 2003 roku, 
prawie na rok przed akcesj . Obywatele polscy udaj cy si  do Rosji zostali obj ci 
podobnym obowi zkiem. Warto doda , i  w stosunkach z Rosj  wprowadzeniu wiz 
towarzyszy o ustanowienie – na zasadzie wzajemno ci – op at wizowych. Wska-
zane regulacje pokazuj , i  ju  na etapie przedakcesyjnych rozwi za  harmoniza-
cyjnych w zakresie polityki wizowej polska granica pa stwowa nabiera a cech ze-
wn trznej granicy Unii. W tym okresie jednak Polska dysponowa a okre lonym 
zakresem swobody w zakresie bilateralnego kszta towania relacji granicznych z Ro-
sj . Zwi zana z wprowadzeniem obowi zku wizowego umowa mi dzy Polsk  a Fe-
deracj  Rosyjsk 17 by a tego dowodem. Mieszcz c si  w ramach standardów unij-
nych (obowi zek wizowy), kwesti  samej wysoko ci op at wizowych uzale nia a od 
decyzji stron (art. 13 umowy). 

Istotne zmiany przynios o przyst pienie Polski do Unii Europejskiej oraz do 
strefy Schengen – przypomnijmy, i  nie by  to ten sam moment. 

14 Z racji na za o enia redakcyjne, poni sze przyk ady odnosz  si  g ównie do problemu ruchu osobowego na gra-

nicy polsko–rosyjskiej. 

15 A. Dudzic, Polska w obszarze wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci UE, (w:) F. Jasi ski, K. Smoter (red.), 

Obszar wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, War-

szawa 2005, s. 460–461. 

16 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 574/1999 z dnia 12 marca 1999 okre laj ce pa stwa trzecie, których obywatele 

podlegaj  obowi zkowi wizowemu przy przekraczaniu granic zewn trznych Pa stw Cz onkowskich, Dz.U. L 72 

z 18.03.1999. Rozporz dzenie to zosta o zast pione przez: Rozporz dzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 

marca 2001 r. wymieniaj ce pa stwa trzecie, których obywatele musz  posiada  wizy podczas przekraczania 

granic zewn trznych, oraz te, których obywatele s  zwolnieni z tego wymogu, Dz U. L 81 z 21.03.2001. 

17 Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o warunkach podró y obywa-

teli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, M.P. z 2003 r. Nr 51, poz. 800. 
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Wraz z wej ciem w ycie Traktatu akcesyjnego18 oraz Aktu dotycz cego wa-

runków przyst pienia19 Polska – ju  jako cz onek Unii Europejskiej – sta a si  zwi -

zana ca o ci  dorobku prawnego Unii20 w wymiarze prawa pierwotnego, wtórne-

go oraz podpisywanych przez UE umów mi dzynarodowych. w tym równie  umów 

dotycz cych ruchu osobowego na jej granicach zewn trznych. Cz onkostwo w Unii 

przynios o szereg konsekwencji dla funkcjonowania granicy polskiej na tym jej od-

cinku, który sta  si  granic  zewn trzn  UE. Warto przyjrze  si  wybranym przyk a-

dom owych konsekwencji. 

W maju 2006 roku (25 maja) Wspólnota Europejska (WE)21 podpisa a z Ro-

sj  porozumienie dotycz ce u atwie  wizowych22. Porozumienie to jednak – wobec 

wzmiankowanych wy ej regu  w stosunkach polsko–rosyjskich – oznacza o de fac-

to utrudnienia w ruchu osobowym mi dzy Polsk  a Federacja Rosyjsk . Zauwa -

my bowiem, i  umowa zawarta przez WE z Rosj  – poza przepisami dotycz cymi 

dokumentów potwierdzaj cych cel podró y, zasad wydawania wiz wielokrotnego 

wjazdu, czasu rozpatrywania wniosku wizowego czy przed u ania wiz w okolicz-

no ciach wyj tkowych – w art. 6 ust. 1 ustala a wysoko  op aty wizowej na pozio-

mie 35 euro. By a to op ata wy sza od op aty obowi zuj cej w relacjach z Rosj  na 

mocy, przywo ywanej wy ej, umowy dwustronnej podpisanej w 2003 roku. War-

to tak e wskaza  na tre  art. 14 umowy mi dzy UE i Rosj : Od momentu wej cia 

w ycie niniejsza umowa ma pierwsze stwo wobec postanowie  umów lub ustale  

dwustronnych lub wielostronnych zawartych mi dzy pa stwami cz onkowskimi a Fe-

deracj  Rosyjsk  w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustale  dotycz  

zagadnie  obj tych niniejsz  umow . Postanowienie to potwierdza pierwsze stwo 

regulacji przyj tej na „poziomie unijnym” przed ewentualnymi porozumieniami (bi-
lateralnymi czy multilateralnymi) zawartymi przez pa stwa cz onkowskie z Rosj  
w zakresie spraw obj tych umow  mi dzy Uni  a Federacj  Rosyjsk . W ten sposób 

18 Traktat mi dzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republik  Federaln  Niemiec, Republik  Greck , Kró-

lestwem Hiszpanii, Republik  Francusk , Irlandi , Republik  W osk , Wielkim Ksi stwem Luksemburga, Kró-

lestwem Niderlandów, Republik  Austrii, Republik  Portugalsk , Republik  Finlandii, Królestwem Szwecji, 

Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej (Pa stwami Cz onkowskimi Unii Europejskiej) 

a Republik  Czesk , Republik  Esto sk , Republik  Cypryjsk , Republik  otewsk , Republik  Litewsk , Re-

publik  W giersk , Republik  Malty, Rzeczpospolit  Polsk , Republik  S owenii, Republik  S owack  dotycz -

cego przyst pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki otewskiej, Repub-

liki Litewskiej, Republiki W gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S owenii, Republiki 

S owackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 roku, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864. 

19 Akt dotycz cy warunków przyst pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto skiej, Republiki Cypryjskiej, Republi-

ki otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

S owenii i Republiki S owackiej oraz dostosowa  w Traktatach stanowi cych podstaw  Unii Europejskiej, Dz.U. 

z 2004 r. Nr 90, poz. 864. 

20 Z racji na ograniczon  obj to  opracowania pomijam tu kwestie okresów przej ciowych w okre lonych obsza-

rach. 

21 Przed wej ciem w ycie Traktatu z Lizbony Unia Europejska funkcjonowa a jako konstrukcja trójÞ larowa. Pod-

miotem formalnie upowa nionym do podpisywania umów mi dzynarodowych by a wówczas Wspólnota Europej-

ska wyposa ona w podmiotowo  prawa mi dzynarodowego. 

22 Umowa mi dzy Wspólnot  Europejsk  a Federacj  Rosyjsk  o u atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii 

Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Dz.U. L 129 z 17.05.2007. 
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prymat prawa UE zosta  podkre lony. Polska granica z Rosj  w coraz pe niejszym 

stopniu stawa a si  natomiast granic  zewn trzn  Unii Europejskiej. 

W grudniu 2007 roku, na mocy decyzji Rady, Polska zosta a obj ta w pe ni 

dorobkiem Schengen23. Z polskiej perspektywy by  to moment niezwykle wa ny 

– wraz z wej ciem decyzji w ycie Polska sta a si  beneÞ cjentem otwarcia granic 

mi dzy pa stwami cz onkowskimi. W aspekcie granic zewn trznych Polski – na od-

cinkach, które sta y si  granic  zewn trzn  UE – decyzja Rady oznacza a koniecz-

no  ich uszczelnienia24. Wi za o si  to m.in. ze zniesieniem ogranicze  w stosowa-

niu systemu informacyjnego Schengen (SIS) czy zasadami wydawania wiz. W tej 

kwestii – poza wymogami Þ nansowymi – uzyskanie wiz przez obywateli Rosji (lecz 

równie  Bia orusi i Ukrainy) obj te zosta o nowymi, bardziej skomplikowanymi 

procedurami, co wp yn o równie  na czas oczekiwania na wiz . 

Obecnie problem przekraczania granic zewn trznych Unii Europejskiej oraz 

kwestie wizowe podlegaj  regulacjom dwóch aktów prawa wtórnego UE – odpo-

wiednio: rozporz dzeniu nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 marca 2006 r. (tzw. kodeks graniczny Schengen)25 oraz rozporz dzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 roku26. 

Rozporz dzenie ustanawiaj ce kodeks graniczny Schengen jest aktem wpro-

wadzaj cym brak kontroli granicznych osób przekraczaj cych granice wewn trzne 

pa stw cz onkowskich UE oraz ustanawiaj cym zasady podobnej kontroli w odnie-

sieniu do osób przekraczaj cych granice zewn trzne pa stw cz onkowskich. Roz-

porz dzenie deÞ niuje sam  granic  zewn trzn  UE27. Okre la równie  zasady prze-

kraczania granic zewn trznych Unii oraz zasady wjazdu na jej terytorium. Precyzuje 

kwestie kontroli granic zewn trznych, w tym równie  proces odprawy granicznej. 

W tym aspekcie rozporz dzenie zawiera szereg regulacji szczegó owych dotycz -

cych m.in. oddzielnych pasów ruchu czy stemplowania dokumentów podró y. Roz-

porz dzenie zawiera równie  regulacje dotycz ce funkcjonowania granic wewn trz-

nych UE (deÞ niuje równie  to poj cie28). Warto w tym miejscu przypomnie , i  

Polska jako cz onek Unii oraz pa stwo obj te tzw. dorobkiem Schengen, zwi zana 

23 Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie pe nego stosowania przepisów dorobku Schengen w Re-

publice Czeskiej, Republice Esto skiej, Republice otewskiej, Republice Litewskiej, Republice W gierskiej, Re-

publice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice S owenii i Republice S owackiej, Dz. U. L 323 z 08.12.2007. 

24 W uproszczeniu jest to jedn  z regu  obowi zuj cych na obszarze Schengen – liberalizacji przep ywu osób na 

granicach wewn trznych towarzyszy jednoczesne wzmocnienie ochrony (uszczelnienie) granic zewn trznych 

UE. 

25 Rozporz dzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiaj ce 

wspólnotowy kodeks zasad reguluj cych przep yw osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 

105 z 13.4.2006. 

26 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiaj ce 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), Dz.U. L 243 z 15.09.2009. 

27 Art. 2 punkt 2 rozporz dzenia: „granice zewn trzne” oznaczaj  granice l dowe, w tym granice na rzekach i je-

ziorach, oraz granice morskie Pa stw Cz onkowskich, a tak e ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie 

i porty na jeziorach, pod warunkiem, e nie stanowi  one granic wewn trznych. 

28 Patrz art. 2 pkt 1 rozporz dzenia. 
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jest przepisami rozporz dzenia (ze wszystkimi tego konsekwencjami). Jego regula-

cje b d  zatem znajdowa y zastosowanie do granicy polsko–rosyjskiej (granicy ze-

wn trznej Unii). 

Rozporz dzenie z lipca 2009 roku, ustanawiaj c Wspólnotowy Kodeks Wizo-

wy, stanowi ujednolicenie regu  dotycz cych polityki wizowej Unii Europejskiej. 

Rozporz dzenie ustala tryb i warunki wydawania wiz na tranzyt przez terytorium 

pa stw cz onkowskich lub planowany pobyt na terytorium pa stw cz onkowskich 

nieprzekraczaj cy trzech miesi cy w dowolnym sze ciomiesi cznym okresie (art. 

1). Zawiera szereg przepisów obejmuj cych m.in. zasady wydawania wiz cznie 

z tranzytowymi wizami lotniskowymi wraz z okre leniem wysoko ci op at wizo-

wych. Zasadnicza op ata wynosi 60 euro (art. 16 ust. 1 rozporz dzenia), przewi-

dziano jednak szereg odst pstw od tej regu y (np. w wypadku dzieci w wieku od lat 

sze ciu do poni ej lat 12 op ata wynosi 35 euro – art. 16 ust. 2). Przewidziano tak-

e zniesienie op at wizowych wzgl dem pewnych kategorii osób (m.in. dzieci po-

ni ej 6 roku ycia, uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i to-

warzysz cych nauczycieli, którzy podró uj  w celu podj cia studiów lub udzia u 

w szkoleniach czy naukowców z pa stw trzecich podró uj cych w celu prowadze-

nia bada  naukowych – art. 16 ust. 4). Ponownie nale y wskaza , i  przepisy roz-

porz dzenia wi  Polsk  i b d  znajdowa y zastosowanie do ruchu osobowego na 

granicy polsko–rosyjskiej jako granicy zewn trznej Unii Europejskiej. 

Przyk ady unijnych regulacji przywo ane wy ej mog yby sugerowa , i  granice 

zewn trzne UE staj  si  barier  stosunkowo trudn  do przekroczenia. Z punktu wi-

dzenia pa stw takich jak Polska czynniki spo eczne i gospodarcze przemawiaj  jed-

nak za pewnym stopniem z agodzenia re imu przekraczania granic zewn trznych 

UE. Wydaje si  bowiem, i  mo na zachowa  pewn  równowag  mi dzy zapew-

nieniem bezpiecze stwa granicom zewn trznym Unii a umo liwieniem w a ciwych 

kontaktów transgranicznych z pa stwami trzecimi. Legislacja unijna wychodzi na-

przeciw tego rodzaju potrzebom. Przyk adem w tej materii mo e by  instytucja ma-

ego ruchu granicznego (MRG), któr  warto omówi  bli ej. 

Ma y ruch graniczny zosta  wprowadzony na mocy rozporz dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 roku29. Ustanawia ono zasady ma ego ru-

chu granicznego na zewn trznych granicach pa stw cz onkowskich oraz wprowadza 

w tym celu zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach ma ego ruchu granicz-

nego (art. 1 ust. 1). Pa stwa cz onkowskie mog  zawiera  (lub utrzymywa  w mo-

cy) umowy bilateralne z s siaduj cymi pa stwami w celu wdra ania MRG (art. 1 

ust. 2). Ma y ruch graniczny oznacza regularne przekraczanie zewn trznej granicy 

29 Rozporz dzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj ce przepisy dotycz ce ma e-

go ruchu granicznego na zewn trznych granicach l dowych pa stw cz onkowskich i zmieniaj ce postanowienia 

Konwencji z Schengen, Dz.U. L 405 z 30.12.2006. 
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l dowej przez osoby zamieszkuj ce stref  przygraniczn  (tj. stref  si gaj c  nie da-

lej ni  30 km od granicy30) w celu pobytu w streÞ e przygranicznej, na przyk ad ze 

wzgl dów spo ecznych, kulturalnych lub uzasadnionych powodów ekonomicznych 

lub ze wzgl dów rodzinnych, przez okres nieprzekraczaj cy limitów czasu okre lo-

nych w rozporz dzeniu (art. 3 pkt 3). Przekraczanie granicy odbywa si  na podsta-

wie „zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma ego ruchu granicznego”. 

Poza posiadaniem zezwolenia warunkiem przekroczenia granicy jest brak wpisu co 

do danej osoby w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Osoba ta nie mo e by  

równie  uznana za stanowi c  zagro enie dla porz dku publicznego, bezpiecze -

stwa wewn trznego, zdrowia publicznego lub stosunków mi dzynarodowych ad-

nego z pa stw cz onkowskich. 

Rozporz dzenie pozostawia pa stwom cz onkowskim pewien zakres swobo-

dy w kszta towaniu szczegó owych zasad MRG w stosunkach z s siaduj cymi pa -

stwami trzecimi (m.in. w odniesieniu do maksymalnego dozwolonego czasu trwania 

nieprzerwanego pobytu w ramach MRG czy op at za zezwolenia na przekraczanie 

granicy w ramach ma ego ruchu granicznego). 

Instytucja ma ego ruchu granicznego mo e by  postrzegana jako element libe-

ralizuj cy polityk  wizow  Unii Europejskiej. Przyj te przez pa stwa cz onkow-

ski i s siaduj ce pa stwa trzecie zasady MRG mog  u atwia  ruch osobowy na ich 

granicach, co ze wzgl du na potrzeby lokalnych spo eczno ci jest niezwykle wa -

ne. Polska podpisa a dot d dwie takie umowy – z Ukrain 31 oraz Bia orusi 32, przy 

czym umowa z Bia orusi  nie wesz a jeszcze w ycie. Podobna umowa z Rosj  do-

tyczy  ma Obwodu Kaliningradzkiego i – zgodnie z deklaracjami polskiego Ministra 

Sprawa Zagranicznych – jest ju  gotowa. Wol  podpisania umowy wyra a równie  

strona rosyjska. Problemem s  postanowienia rozporz dzenia dotycz ce szeroko ci 

strefy przygranicznej (do 30 km od granicy, z mo liwo ci  rozszerzenia do 50 km). 

Regulacja ta powoduje, i  zasi giem MRG nie zostanie obj ty ca y Obwód Kalinin-

gradzki, na czym zale y obu stronom. St d wspólne dzia ania na rzecz zmiany roz-

porz dzenia w odpowiednim zakresie kierowane przez Polsk  i Rosj  pod adresem 

unijnych instytucji (Komisji). Wydaje si , i  w obecnej sytuacji regulacje Rozporz -

dzenia we wskazanym zakresie s  ostatni  przeszkod  na drodze do wprowadzenia 

30 Jednostki podzia u administracyjnego, które maj  by  uznane za stref  przygraniczn , s  okre lane przez zain-

teresowane pa stwa w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 13. Je eli cz  którejkolwiek takiej jed-

nostki jest po o ona mi dzy 30 a 50 kilometrem od linii granicy, uznaje si  j  mimo to za cz  strefy przygranicz-

nej – art. 3 pkt 2. 

31 Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma ego ruchu 

granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokó , podpisany w Warszawie dnia 22 

grudnia 2008 roku, mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy 

mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma ego ruchu graniczne-

go, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, Dz.U. z 2009 r. Nr 103, poz. 858. 

32 Umowa o ma ym ruchu granicznym z Bia orusi  zosta a podpisana 12 lutego 2010 roku. Sejm wyrazi  równie  

zgod  na jej ratyÞ kacj  w drodze ustawy z 20 maja 2010 r. Niestety, po stronie bia oruskiej podobne procedury 

nie zosta y zako czone. 
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MRG w stosunkach z Federacj  Rosyjsk . Sytuacja ta pokazuje jednak, do jakiego 

stopnia stosunki graniczne Polski i Rosji zale ne s  od unijnego ustawodawcy. 

6. Zako czenie 

Przedstawione wy ej uwagi dowodz , i  wraz z uzyskaniem przez granic  pol-

sko–rosyjsk  statusu granicy zewn trznej Unii Europejskiej Polska ma ograniczo-

ne pole manewru w zakresie regulowania re imu granicznego na wskazanym od-

cinku. W tej mierze prymat posiadaj  regulacje unijne, które w sposób stosunkowo 

wyczerpuj cy okre laj  zasady ochrony granic zewn trznych UE, zasady jej prze-

kraczania przez obywateli pa stw trzecich, regu y wizowe. Rozwi zania przyj te 

na poziomie unijnym s  dla Polski wi ce i – co jest cech  prawa UE – korzystaj  

z pierwsze stwa wzgl dem prawa krajowego. W konsekwencji funkcjonowanie gra-

nicy polsko–rosyjskiej nie jest zale ne wy cznie od woli obu stron. W wielu kwe-

stiach podmiotem decyduj cym jest sama Unia Europejska. Pami ta  jednak nale y, 

i  samo ustalanie przebiegu granic pa stwowych pozostaje kompetencj  pa stw. 

Jakkolwiek z perspektywy Unii za o eniem podstawowym jest otwieranie (czy 

wr cz znoszenie) granic w wymiarze wewn trznym przy jednoczesnym wzmacnia-

niu ochrony granic zewn trznych, Unia – co istotne – próbuje uwzgl dnia  specyÞ -

k  stosunków granicznych mi dzy poszczególnymi pa stwami oraz potrzeby lokal-

nej spo eczno ci. 

Zauwa my, i  zrozumia e staj  si  w tym kontek cie restrykcyjne regulacje do-

tycz ce ruchu osobowego czy wymogów wizowych na granicach zewn trznych 

Unii. Nale y jednak pami ta , i  towarzysz  im instrumenty wychodz ce naprzeciw 

potrzebom spo eczno ci lokalnych, dla których relatywnie swobodny ruch graniczny 

w stosunkach z pa stwami spoza UE ma du e znaczenie – ekonomiczne i spo ecz-

ne. Przyk adem w tej mierze jest instytucja ma ego ruchu granicznego, która w sto-

sunkach polsko–rosyjskich jeszcze nie obowi zuje jakkolwiek s  powa ne szanse 

na jej rych e wdro enie. Rozwi zanie w postaci MRG wskazuje, i  mimo d enia 

Unii do wzmacniania ochrony granic zewn trznych, istniej  okre lone instrumen-

ty umo liwiaj ce pewn  liberalizacj  ruchu granicznego w relacjach z pa stwami 

trzecimi. Jest to przyk ad próby zachowania balansu mi dzy wewn trznym bezpie-

cze stwem UE a potrzebami (interesami) obywateli Unii zamieszkuj cych okre lo-

ne obszary przygraniczne. Warto jednak podkre li , i  instrumenty tego rodzaju s  

wynikiem dzia alno ci ustawodawcy unijnego, a nie efektem samodzielnych poro-

zumie  pa stw cz onkowskich z pa stwami trzecimi. 
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THE POLISH-RUSSIAN BORDER AS THE EXTERNAL BORDER 
OF THE EUROPEAN UNION

In the present study, the Polish-Russian border is treated on the one hand as an 

example and an illustration of a particular type of border that forms the boundary 

between the European Union, understood as an international organization, and states 

from outside the circle of its members. On the other hand, however, it is treated as 

the basis for an explanation of the substance of the same external borders of the 

Union. First of all, the nature of the Union as a speciÞ c international organization 

with regard to the issue of its internal and external borders is analysed. Then the way 

in which the modern Polish-Russian border has evolved is discussed, with a focus on 

the transformation of its nature in connection with the gradual integration of Poland 

with the EU. Finally, in the last section, selected aspects of the functioning of the 

Polish-Russian border are described. Considerable attention has been dedicated to 

the latter, due to the fact that they highlight the practical dimension of the functioning 

of the indicated state border, being at the same time the external border of a speciÞ c 

organization, in the form of the European Union.

Key words:

The Polish-Russian border, the European Union, external border, integration, 

the EU member, Russia 
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PODSTAWOWE INSTRUMENTY PRAWNE WSPÓ PRACY 
TRANSGRANICZNEJ W RAMACH RADY EUROPY

1. Uwagi wst pne

Nieod cznie z rozwojem wspó pracy mi dzynarodowej pa stw wi  si  spo-

eczno–gospodarcze procesy integracyjne spo eczno ci lokalnych i regionalnych. 

Poszukiwanie wspólnych cech, rozwi zywanie wspólnych problemów, wspieranie 

ruchów zjednoczeniowych oraz pog bianie integracji regionów s  szczególnie cha-

rakterystycznym zjawiskiem w yciu wspó czesnej Europy.

Pa stwa przestaj  by  najwa niejszymi aktorami na scenie mi dzynarodowej. 

Na przestrzeni ostatnich lat stosunki mi dzynarodowe uleg y znacznej decentraliza-

cji, a system mi dzynarodowy wype nia wiele podmiotów. Obecnie w adze central-

ne pa stw musz  dzieli  przestrze  mi dzynarodow  z w adzami regionalnymi i lo-

kalnymi. Wp yn o to na zmian  w tradycyjnym podziale zada . W adze regionalne 

i lokalne maj  wp yw na sprawy wewn trzpa stwowe, ale tak e i na polityk  zagra-

niczn . W adze te wp ywaj  tak e na procesy integracyjne w ramach Unii Europej-

skiej. Samorz d terytorialny jest nieod cznym uczestnikiem tych procesów, a jed-

nocze nie poddany jest ich oddzia ywaniom i skutkom.1

W adze regionalne i lokalne mog  obecnie skutecznie oddzia ywa  na rozwój 

pa stw – czyni  to, podejmuj c m.in. wspó prac  transgraniczn . Wola wspó pra-

cy w regionach transgranicznych w latach 50-tych XX wieku sta a si  konieczno -

ci  yciow  dla tych e regionów, poniewa  nigdzie bardziej ni  w a nie na terenach 

granicznych nie uwidacznia si  tak istotnie potrzeba prze amywania ró norakich ba-

rier. Pierwsze regulacje mi dzynarodowe, okre laj ce wspólne deÞ nicje i modelo-

we mechanizmy podejmowania wspó pracy transgranicznej, pojawi y si  dopiero 

w 1980 roku, a wypracowane zosta y w ramach Rady Europy. Do chwili obecnej 

Europejska Konwencja Ramowa o Wspó pracy Transgranicznej mi dzy Wspólnota-

1 J. Kuku ka, Teoria stosunków mi dzynarodowych, Warszawa 2000, s. 217.

90
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mi i W adzami Terytorialnymi2 stanowi podstawowe ród o inspiracji podejmowa-

nia wspó pracy mi dzy regionami, a wypracowana deÞ nicja wspó pracy transgra-

nicznej3 ma charakter uniwersalny.

Unia Europejska stanowi szczególnie istotne zaplecze Þ nansowe dla dzia a  

podejmowanych przez regiony. wiadcz  o tym liczne inicjatywy i programy (typu: 

INTERREG czy programy Europejskiego Instrumentu S siedztwa i Partnerstwa) 

skierowane do w adz regionalnych i lokalnych pa stw cz onkowskich. Bez wspar-

cia Þ nansowego Unii regiony nie by yby w stanie podejmowa  si  rozwi zywania 

np. problemów infrastrukturalnych, tym bardziej e regiony pa stw UE wspó pra-

cuj  tak e z ich odpowiednikami w pa stwach s siedzkich nieb d cych cz onkami 

Unii. 

Wspó praca regionalna i transgraniczna w ramach pa stw Unii Europejskiej 

wp ywa w g ównej mierze na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów. O wie-

le trudniejsze zadanie stoi przed wspó pracuj cymi regionami unijnymi z jednej 

strony, a ich odpowiednikami z pa stw trzecich z drugiej. Nie chodzi tylko o roz-

wój gospodarczy, ale podejmowane s  równie  próby rozwi zywania problemów 

zwi zanych z lokaln  demokracj , praworz dno ci , dobr  administracj  publiczn , 

zwalczaniem przest pczo ci i zwi kszeniem bezpiecze stwa oraz edukacj  i kultu-

r .4 

W tworzenie si  wizji rozszerzaj cej si  i jednocz cej Europy nieod cznie wpi-

suje si  problem znaczenia wspó pracy regionów przygranicznych w rozwój spo-

eczno ci lokalnych. Wspó praca transgraniczna podejmowana przez spo eczno ci 

na polskich pograniczach, zw aszcza wschodnich, posiada pewne cechy specyÞ cz-

ne, charakterystyczne dla ka dego z nich z osobna. Dzi ki podejmowanej wspó -

pracy mo na stwierdzi , e to regiony tak naprawd  stanowi  podstaw  w realizacji 

„odgórnych” inicjatyw w zakresie wspó pracy transgranicznej (w tym Partnerstwa 

Wschodniego). 

Dzia alno  regionów europejskich znacznie wykracza poza ramy polityki re-

gionalnej Unii Europejskiej. Coraz cz ciej regiony UE podejmuj  cis  wspó -

prac  ze swoimi odpowiednikami z pa stw trzecich. Regiony tak e nie ograniczaj  

si  tylko do cis ej wspó pracy w rejonie wspólnych granic, lecz stosunkowo cz sto 

wspó praca taka ma wymiar transregionalny. Dzia alno  w adz terytorialnych sta-

je si  w bardziej odczuwalny sposób charakterystycznym przyk adem przekracza-

nia przez regiony granic krajowych i barier narodowych. Kontakty wzajemne regio-

nów s  rodzajem aktywno ci bardzo zbli onym w swym charakterze do stosunków 

mi dzy pa stwami. Jednak euroregiony nie posiadaj  osobowo ci prawnej, co po-

2 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 287.

3 Zob. art. 2 Konwencji.

4 P. Solarz, Wspó praca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Warszawa 2009, s. 75–76.
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woduje, e ich dzia alno  nie mo e by  traktowana jako aktywno  mi dzynarodo-

wa sensu stricto. Dzia alno  regionów stanowi jednak element polityki zagranicz-

nej pa stwa w zakresie stosunków s siedzkich z innymi pa stwami.5

Wspó praca regionów (w adz terytorialnych) ma pod o e przede wszystkim 

ekonomiczne, ale implikuje tak e polityczne i spo eczne skutki. W takiej wspó pra-

cy liczy si  przede wszystkim tera niejszo  i przysz o , za  zasz o ci historycz-

ne odchodz  na dalszy plan. Wspó praca regionów opiera si  w g ównej mierze na 

dwóch podstawowych zasadach:

kontaktach mi dzys siedzkich (dotyczy to obszarów bezpo rednio do siebie 

przylegaj cych pod wzgl dem geograÞ cznym);

regionalnym b d  lokalnym charakterze wzajemnych stosunków.6

Z politycznego punktu widzenia wspó praca regionów pozwala jednak na niwe-

lowanie zasz o ci historycznych mi dzy pa stwami Europy. Wzajemne stosunki re-

gionów promuj  dobros siedzkie relacje, a tak e sprzyjaj  wzmocnieniu procesów 

integracji przez zbli anie do siebie s siaduj cych spo ecze stw. W dobie integracji 

europejskiej regiony staj  si  licz cym partnerem nie tylko dla instytucji unijnych 

i europejskich, ale i tak e dla pa stw.7

W spo ecznym wymiarze wspó praca regionów sprowadza si  do wzajemne-

go poznania i zbli ania kultur. Dzi ki takiej wspó pracy spotykaj  si  i poznaj  spo-

eczno ci o ró nych zwyczajach, tradycjach i j zykach. Celem wspó pracy regionów 

ma by  poznawanie si  i nawi zywanie dobrych kontaktów s siedzkich, a nie zacie-

ranie ró nic mi dzy kulturami. Wymiar spo eczny wspó pracy regionów przejawia 

si  tak e w inny sposób. Nierzadko granice pa stwowe oddzielaj  od siebie teryto-

ria historycznie ze sob  powi zane. Przede wszystkim II wojna wiatowa sprawi a, 

e obszary te zosta y podzielone wbrew woli i poczuciu przynale no ci ich miesz-

ka ców. Dzi ki wspó pracy regionów terytoria takie mog  si  jednoczy  i wspó -

dzia a  pomimo dziel cych je formalnie granic pa stwowych.8

Najwa niejsze ze wszystkich przes anek wspó pracy regionów wydaj  si  by  

kwestie ekonomiczne. Otó  wspó praca taka jest szans  na zapewnienie zrównowa-

onego rozwoju terytorialnego. Regiony mog  prowadzi  wspó prac  w zakresie

ochrony rodowiska;

5 K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007, s. 103–104.

6 A. Potoczek, Wspó czesne problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, W oc awek 2000, s. 66–70.

7 K. Tomaszewski, op. cit., s. 112.

8 P. de Lombarerde, L. van Langenhove, Indicators of regional integration: conceptual and methodological aspe-

cts, (w:) (ed.) P. de Lombarerde, Assessment and measurement of regional integration, New York 2006, s. 26–

28. 

–

–
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turystyki i rekreacji;

handlu;

bada  naukowo–technicznych;

zaopatrzenia w wod ;

rozwijania infrastruktury komunikacyjnej;

przyci gania inwestycji kapita owych;

rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw;

swobody wiadczenia us ug.9

O skuteczno ci tego typu przedsi wzi  wiadcz  chocia by wykorzystywane 

fundusze pomocowe z unijnego bud etu na konkretne dzia ania, jak i tak e wzrasta-

j ca liczba inicjatyw euroregionalnych, które sprawnie i efektywnie dzia aj  na po-

graniczach wszystkich pa stw cz onkowskich Unii, a tak e poza ni  (np. pogranicze 

polsko–rosyjskie, pogranicze polsko–bia oruskie czy polsko–ukrai skie).

W adze lokalne i terytorialne maj  przede wszystkim zadanie zapewni  wszyst-

kim uczestnikom równe szanse korzystania ze wspó pracy. Jednak zbyt wielkie ró -

nice w rozwoju ekonomicznym (np. Polska i Bia oru ) oraz znaczne dysproporcje 

w poziomie ycia mog  prowadzi  do negatywnych zjawisk. Trudno ci zwi zane 

z przekraczaniem granicy nie s  jedynymi problemami formalnoprawnymi utrud-

niaj cymi wykorzystywanie granicy jako czynnika pobudzaj cego, a nie utrudniaj -

cego rozwój lokalny i regionalny. Istotnym problemem, rzutuj cym negatywnie na 

mo liwo ci i zakres wspó pracy pomi dzy podmiotami publicznymi, jest zró nico-

wanie w systemach zarz dzania oraz nieczytelno  kompetencji administracji pub-

licznej i gospodarczej.10

Do katalogu najpowa niejszych utrudnie  wspó pracy regionów zalicza si  tak-

e:

s abo rozwini t  infrastruktur  komunikacyjn ;

zró nicowany poziom rozwoju spo eczno–gospodarczego i zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów przygranicznych;

odmienno  systemów administracyjno–gospodarczych;

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, B. Kawa ko, Granica wschodnia jako czynnik o ywienia i rozwo-

ju spo eczno–ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza, z http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regio-

nalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/b3f-

d8a3c919b4f59a5d7b1be771706a7Kawako.pdf.

10 Ibidem

–

–

–
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brak równorz dnego partnera do wspó pracy;

ograniczenia natury spo ecznej (np. negatywne stereotypy, s aba znajomo  

j zyka i kultury s siadów itp.).

W adze terytorialne powinny powy sze problemy usuwa  b d  zmniejsza  ich 

negatywne oddzia ywanie. W przeciwnym razie mog  one sta  si  powa n  prze-

szkod  we wspó pracy lub te  ca kowicie uniemo liwi  wspó prac .11

2. Wspó praca transgraniczna i regionalna w regulacjach 
Rady Europy

Mi dzynarodowa wspó praca transgraniczna i mi dzyregionalna stanowi istot-

ny element polityki rozwoju regionów. Wspó praca taka zapewnia przep yw do-

wiadcze  pomi dzy regionami z ró nych pa stw, a tym samym wspiera dzia ania 

zmierzaj ce do podniesienia jako ci funkcjonowania instytucji samorz dowych; u a-

twia rozwój turystyki; zapewnia koordynacj  rozbudowy infrastruktury po dwóch 

stronach granicy pa stwowej; prowadzi do kulturowego i edukacyjnego rozwoju re-

gionu; jest skutecznym narz dziem promocji. Wszystkie te funkcje spe niane przez 

wspó prac  mi dzynarodow  regionów sprawiaj , e przyczynia si  ona do rozwo-

ju gospodarczego pa stwa.12

Si gaj c do genezy rozwoju wspó pracy transgranicznej w Europie, nale y od-

nie  si  do postanowie  i regulacji prawnych Rady Europy. To w a nie ta najwi k-

sza obecnie w Europie organizacja mi dzynarodowa o charakterze koordynacyjnym 

zacz a wspiera  rozwój wspó pracy s siaduj cych ze sob  regionów, tworz c w a -

ciwe do tego instytucje i podstawy prawne. Dzi ki jej legislacjom regiony przygra-

niczne przesta y pe ni  funkcj  „peryferii Europy”, staj c si  wa nym centrum od-

niesienia dla gospodarki europejskiej. Ich szybki rozwój zosta  powi zany z ogóln  

popraw  warunków yciowych mieszka ców Europy. Dlatego te  przyspieszenie 

ich rozwoju zosta o uznane za wa ny cel nie tylko UE.13

Rada Europy jest najwi ksz  europejsk  organizacj  mi dzynarodow  rz do-

w , powo an  do ycia na mocy Traktatu Londy skiego dnia 5 maja 1949 roku. 

G ównym celem powo anej wówczas przez dziesi  pa stw europejskich organiza-

cji by o „osi gni cie wi kszej jedno ci pomi dzy jej cz onkami […]”14 Aby zreali-

11 M. Brulhart, M. Crozetz, P. Koenigx, Enlargement and the EU periphery: The impact of changing market poten-

tial, „The World Economy” 2004, vol. 27, nr 6, s. 853–875.

12 M. Ko odziejski, K. Szmigiel, Mi dzynarodowa wspó praca transgraniczna i mi dzyregionalna w kontek cie poli-

tyki regionalnej pa stwa na lata 2007–2013, Warszawa 2004, s. 3.

13 K. Tomaszewski, op. cit., s. 121.

14 Statut Rady Europy z 5 maja 1949 roku, Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565, art. 1.

–

–
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zowa  cel g ówny, Rada Europy podj a szczególnie wzmo one dzia ania w sferach 

zwi zanych z:

ochron  praw cz owieka, obron  demokracji parlamentarnej oraz rz dów 

prawa;

rozwojem porozumie  o zasi gu kontynentalnym w celu ujednolicenia prak-

tyk spo ecznych i prawnych poszczególnych pa stw;

promocj  wiadomo ci europejskiej i to samo ci opartej na wspólnych war-

to ciach i obecnej w ró nych kulturach;

pomoc  pa stwom Europy rodkowej i Wschodniej w przeprowadzeniu re-

form prawnych, konstytucyjnych i politycznych, wprowadzanych równole-

gle do reform gospodarczych;

popieranie i rozwijanie wspó pracy z innymi organizacjami i instytucjami 

europejskimi i mi dzynarodowymi.15

Rada Europy zwykle postrzegana jest jako organizacja, której zakres dzia a-

nia ogranicza si  do sfery ochrony praw cz owieka.16 Jednak ju  podczas procesu jej 

tworzenia mia a sta  si  gwarantem wykluczaj cym perspektywy wybuchu kolej-

nych konß iktów czy wojen. Zw aszcza zacie nianie wspó pracy mi dzy pa stwami 

oraz promocja rozpoczynania budowy pa stwa demokratycznego „oddolnie”, jak 

najbli ej obywatela, s  najwa niejszymi czynnikami zachowania stabilno ci w Eu-

ropie i na wiecie.17

Idea wspó pracy lokalnych i regionalnych spo eczno ci i w adz wykraczaj cej 

poza granice pa stw narodowych zrodzi a si  w Europie Zachodniej w latach 50-

tych XX wieku. Jej pionierami by y regiony z pogranicza niemiecko–francuskiego 

i holendersko–niemieckiego. W niektórych krajach zachodnioeuropejskich, takich 

jak Hiszpania, Portugalia i Grecja, rozpocz to wspó prac  transgraniczn  dopiero 

w latach 80-tych. Umo liwi y j  dokonane przemiany polityczne i rozwój demokra-

cji. Podobne procesy w Europie rodkowej i Wschodniej rozpocz y si  po prze-

mianach ustrojowych na prze omie lat 80-tych i 90-tych.18

15 A. Florczak, Rada Europy, (w:) T. o –Nowak, op. cit., s. 271.

16 Chodzi o Konwencj  o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci z 1950 r., Dz.U. z 1992 r. Nr 85, 

poz. 427. Konwencja jest uznawana za najwi kszy sukces legislacyjny Rady Europy i stworzy a europejski mo-

del ochrony praw cz owieka. Wi cej (w:) R. Ku niar, Prawa cz owieka. Prawo, instytucje, stosunki mi dzynarodo-

we, Warszawa 2000; H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych pa stw Europy i jej znaczenie dla 

Polski, Warszawa 1996; J. Dinsdale, Rola Rady Europy w ustalaniu standardów w zakresie ochrony praw cz o-

wieka, (w:) Nietolerancja, rasizm, ksenofobia, red. nauk. H. Machi ska, Warszawa 1999.

17 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje mi dzynarodowe. Za o enia, cele, dzia alno , Warszawa 2001, s. 317.

18 A. elazko, Poj cie wspó pracy transgranicznej samorz du terytorialnego, PISM Biuro Analiz, Biuletyn nr 24(212) 

z 9 czerwca 2004, s. 1137–1138.

–

–

–

–

–
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Zasadniczym celem wspó pracy transgranicznej jest zniesienie barier wynikaj -

cych z istnienia granic pa stwowych. Uwarunkowania historyczne i polityczne, ta-

kie jak obawa przed agresj  militarn , preferowanie w asnych narodowych struktur 

gospodarczych, spowodowa y s absze zaludnienie stref granicznych. Dzia alno  

gospodarcza, handel oraz ludno  ci y a ku centrom pa stw narodowych. Szlaki 

komunikacyjne bieg y równolegle do granic. Granice naturalne, takie jak rzeki, je-

ziora, morza i góry pot gowa y znaczenie granicy jako zapory. Ideologie politycz-

ne oraz ambicje oddzielnych bloków militarnych przekszta ci y granice pa stwowe 

w szczelne rubie e.19

Pierwowzorem wspó pracy transgranicznej w Europie by y euroregiony. Euro-

regionami nazywamy instytucje wspó pracy dwóch lub wi cej jednostek reprezen-

tuj cych regiony dwóch lub wi cej pa stw (przynajmniej po jednym z ka dego). 

Ka da z nich jest powo ywana na podstawie prawa wewn trznego swojego kraju. 

Nazwa „euroregion” pochodzi od najstarszej inicjatywy wspó pracy transgranicznej 

„Euroregio”. Zosta a ona powo ana do ycia w 1958 roku na obszarze przylegaj -

cym do granicy holendersko–niemieckiej, mi dzy rzekami Ren, Ems i Jssel.20

Wzrost znaczenia lokalnych ugrupowa  regionalnych oraz regionów autono-

micznych i transgranicznych doprowadzi  do instytucjonalizacji wspó pracy re-

gionalnej w Europie zarówno na szczeblu poszczególnych regionów, jak i pa stw. 

W roku 1971 powsta o Stowarzyszenie Europejskich Regionów Transgranicznych. 

W 1985 roku zosta a utworzona Rada Regionów Europejskich, któr  w dwa lata 

pó niej zast pi o Zgromadzenie Regionów Europy. Pod auspicjami Rady Europy 

dzia a a Sta a Konferencja W adz Lokalnych i Regionalnych Europy. Obecnie jest 

to Kongres W adz Lokalnych i Regionalnych. Istotn  rol  w kreowaniu dzia a  na 

rzecz rozwoju regionów granicznych odegra o Stowarzyszenie Europejskich Regio-

nów Granicznych (SERG), którego celem by a wymiana do wiadcze  i czne re-

prezentowanie wspólnych interesów regionów granicznych.21

W wyniku wspó pracy Rady Europy z poszczególnymi stowarzyszeniami wy-

pracowano szereg dokumentów reguluj cych zagadnienia zwi zane ze wspó prac  

transgraniczn  i regionaln . S  to:

Europejska Konwencja Ramowa o Wspó pracy Transgranicznej mi dzy 

Wspólnotami i W adzami Terytorialnymi sporz dzona w Madrycie 21 maja 

1980 roku;

19 Urz d Statystyczny we Wroc awiu, Euroregiony w granicach Polski, Wroc aw 2007, s. 14.

20 M. Olszewski, Wspó praca regionów – wspó praca euroregionów, z: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_

rowniez/unia_2_euroregiony.html

21 M. Lechwar, Geneza europejskiej instytucjonalizacji wspó pracy regionów granicznych, Materia y konferencyj-

ne „Spójno  spo eczno–ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych”, 21–23 listopada 2007, Rze-

szów, Kolbuszowa, Berezka, s. 24–25.

–
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Europejska Karta Regionów Przygranicznych sporz dzona w Euroregio 19 

listopada 1981 roku (od 1995 roku – Europejska Karta Regionów Granicz-

nych i Transgranicznych);

Europejska Karta Samorz du Terytorialnego sporz dzona w Strasburgu 15 

pa dziernika 1985 roku;

Europejska Karta Samorz du Regionalnego przyj ta w Strasburgu 5 czerw-

ca 1997 roku przez Kongres W adz Lokalnych i Regionalnych Rady Euro-

py.22

Europejska Konwencja Ramowa o wspó pracy transgranicznej mi dzy wspól-

notami i w adzami terytorialnymi, zwana Konwencj  Madryck 23, jest dokumen-

tem reguluj cym zagadnienia wspó pracy transgranicznej maj cym priorytetowy 

charakter. Wspomniana Konwencja zak ada, e pa stwa cz onkowskie Rady Euro-

py powinny nieustannie d y  do tworzenia ci lejszych powi za  mi dzy sob , 

wspiera  si  oraz wspó dzia a . Wspó praca powinna obejmowa  mo liwie wszyst-

kie dziedziny ycia kulturalnego, spo ecznego i gospodarczego, a tak e zwi zane 

z nim infrastruktury Zaznacza przy tym, e realizacja tego celu b dzie mo liwa tyl-

ko poprzez wspó prac  mi dzy wspólnotami i w adzami terytorialnymi obszarów 

przygranicznych.24

Konwencja Madrycka stworzy a deÞ nicj  wspó pracy transgranicznej, która 

ma walor powszechny. W wietle jej regulacji za wspó prac  transgraniczn  uzna-

je si  „ka de wspólnie podj te dzia anie maj ce na celu umocnienie i dalszy rozwój 

s siedzkich kontaktów mi dzy wspólnotami i w adzami terytorialnymi dwóch lub 

wi kszej liczby Umawiaj cych si  Stron, jak równie  zawarcie porozumie  i przy-

j cie uzgodnie  koniecznych do realizacji takich zamierze ”.25 Termin ten odnosi 

si  do wspó pracuj cych regionów transgranicznych, jednolitych kompleksów tere-

nów, wykazuj cych wspólne cechy, których ludno  ma zbli one tradycje kulturowe 

i wyra a ch  wspó pracy, w celu pobudzania rozwoju gospodarczego i kulturalne-

go.26 

22 Zob.http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/wybrane_konwencje_i_inne_dokumenty.

23 Dokument Rady Europy, do którego przyst pi o dotychczas 20 pa stw (stan na stycze  2011r.), w tym tak e Pol-

ska w 1993 r. 

24 M. Juchnicka, E. Skibicka–Soko owska, Podstawy prawne i uwarunkowania wspó pracy transgranicznej, (w:) 

W. Bie kowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.), Wspó praca transgraniczna Polski z krajami ba tyckimi, Bia-

orusi  i Rosj  – Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Materia y konferencyjne, Bia y-

stok 2002, s. 75.

25 Europejska Konwencja Ramowa o wspó pracy transgranicznej mi dzy wspólnotami i w adzami terytorialnymi 

z 21 maja 1980 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 287).

26 M. Fic, Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych. Materia y seminaryjne, regionalna statystyka trans-

graniczna, Jachranka 1995, (w:) Urz d Statystyczny w Jeleniej Górze, Panorama Euroregionów, Jelenia Góra 

1998, s. 10–11.

–

–

–
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Podmiotami wspó pracy transgranicznej mog  by  ró ne jednostki terytorialne, 

zarówno samorz dowe, jak w adze lokalne i regionalne czy zwi zki i stowarzysze-

nia JST oraz organy administracji rz dowej. Jest to wspó praca w pe ni dobrowol-

na, powstaj ca na bazie zwi zków ekonomicznych, geograÞ cznych i spo ecznych, 

respektuj ca odmienn  przynale no  pa stwow  zaanga owanych podmiotów. 

Opiera si  na stosowanych umowach lub porozumieniach mi dzypa stwowych, 

które wskazuj  na warunki wspó pracy zgodnej z prawem wewn trznym zaintere-

sowanych stron. Wspó praca transgraniczna nie zagra a integralno ci terytorialnej 

pa stw, gdy  nie znosi granic, lecz zbli a pa stwa, ucz c wspólnego rozwi zywania 

problemów i wspó istnienia.27 a

Obejmuje ona praktycznie wszystkie dziedziny ycia spo eczno–gospodarcze-

go i politycznego, a prowadzona jest w zakresie:

a) infrastruktury technicznej, zagospodarowania przej  granicznych, uk adów 

komunikacyjnych, infrastruktury komunalnej; a

b) gospodarki regionalnej i lokalnej, wiadczenia us ug, tworzenia izb przemy-

s owo–handlowych, dzia alno ci informacyjno–doradczej, promocji regionu 

i przedsi biorstw;

c) sfery spo ecznej, jak rozwój demokracji lokalnej i regionalnej, wymiana kul-

turowa, sportowa, o wiatowa, naukowa czy turystyczna; 

d) ochrony rodowiska przyrodniczego oraz obszarów chronionych;

e) tworzenia jednolitych koncepcji zagospodarowania przestrzennego obsza-

rów transgranicznych.28 

Wspó praca transgraniczna zapewnia równie  przep yw do wiadcze  pomi -

dzy regionami z ró nych pa stw, a tym samym wspiera dzia ania zmierzaj ce do 

podniesienia jako ci funkcjonowania instytucji samorz dowych, u atwia rozwój tu-

rystyki, zapewnia koordynacj  rozbudowy infrastruktury po obu stronach granicy 

i jest istotnym narz dziem promocji.

Zgodnie z Konwencj  wspó praca wspólnot i w adz terytorialnych obszarów 

przygranicznych odnosi si  do pi ciu zasadniczych dziedzin:

1) rozwoju regionów, miast i wsi;

2) ochrony rodowiska;

3) poprawy infrastruktury;

27 A. Gardzi ska, Wspó praca transgraniczna w zakresie turystyki pomi dzy województwem zachodniopomorskim 

a Meklemburgi  – Pomorzem Przednim, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2009, nr 12, s. 13.

28 Ibidem, s. 14.
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4) rozwoju sektora us ug dla ludno ci;

5) wzajemnej pomocy w razie nieszcz liwych katastrof.29

Najwa niejsz  przes ank  wspó pracy mi dzy w adzami lokalnymi i regional-

nymi jest fakt poprawy stanu i rozwoju obszarów przygranicznych, a to z kolei wp y-

wa na post p gospodarczy i spo eczny oraz umacnia poczucie wi zi w pa stwach 

partnerskich. Artyku  1 Konwencji w sposób wyra ny statuuje, e ka da z umawia-

j cych si  stron zobowi zuje si  do u atwiania i wspierania wspó pracy transgra-

nicznej wspólnot i w adz terytorialnych. Wspólnoty i w adze terytorialne okre lone 

zosta y przez Konwencj  jako jednostki, urz dy i organy realizuj ce zadania lokal-

ne i regionalne.30 

Drug  cz  Konwencji stanowi aneks zawieraj cy zestaw wzorcowy instru-

mentów prawnych, czyli wszelkich umów, porozumie  i skutków dotycz cych ró -

nych form wspó pracy regionów przygranicznych. Jednak Konwencja nie zawie-

ra wyra nego postanowienia, które dawa oby w adzom lokalnym i regionalnym 

poszczególnych pa stw mo liwo  nawi zywania wspó pracy. Mo liwo  tak  

wprowadzi  dopiero sporz dzony w 1995 roku Protokó  Dodatkowy do Konwen-

cji31, w którym wyra nie zaznaczono, e w adze lokalne i regionalne wyposa one 

s  w kompetencje do nawi zywania wszelkich dzia a  zwi zanych ze wspó prac  

transgraniczn .32

Polska, ratyÞ kuj c w 1993 r. Konwencj  madryck , przej a na siebie zobowi -

zania dotycz ce podejmowania dzia a  na rzecz umacniania i rozwijania wspó pra-

cy transgranicznej oraz rozwi zywania na drodze dwu- i wielostronnych uzgodnie  

problemów natury prawnej, administracyjnej i technicznej, które mog yby t  wspó -

prac  zak óci .33

Konwencja Madrycka sta a si  d wigni  rozwoju euroregionów w Polsce, 

wprowadzaj c wzorce i modele wspó pracy, nie narzucaj c gotowych rozwi za . 

Z Konwencji Madryckiej wynikaj  równie  podstawowe zasady reguluj ce sposób 

funkcjonowania euroregionów:

zasada consensusu – poszukiwanie wspólnego stanowiska poprzez rozmo-

wy, negocjacje;

29 Europejska Konwencja Ramowa o wspó pracy transgranicznej mi dzy wspólnotami i w adzami terytorialnymi 

z 21.05.1980, Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 287.

30 Na podstawie: Europejska Konwencja Ramowa o wspó pracy transgranicznej mi dzy wspólnotami i w adzami 

terytorialnymi z 21.05.1980, Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 287, art. 1 i 2.

31 Protokó  Dodatkowy do Europejskiej Konwencji Ramowej o wspó pracy transgranicznej mi dzy wspólnotami 

i w adzami terytorialnymi, European Treaty Series (ETS) Nr 159.

32 M. Juchnicka, E. Skibicka–Soko owska, op. cit., s. 76.

33 Z. Niewiadomski, Kierunki przemian polskiego systemu prawnego w sferze zagospodarowania i planowania 

przestrzennego, Warszawa 2001, s. 12.

–
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zasada parytetu – we wszystkich organach ka da ze stron dysponuje jednym 

g osem i tak  sam  reprezentacj  liczbow ;

zasada rotacji – spotkania i konsultacje odbywaj  si  kolejno u ka dego 

z uczestników euroregionu; rotacyjnie sprawowane s  równie  funkcje w ra-

mach struktur euroregionów;

zasada dobrowolno ci – poszczególne jednostki administracyjne samodziel-

nie podejmuj  decyzj  w sprawie przyst pienia do struktury euroregional-

nej.34

Kolejnym wa nym dokumentem reguluj cym zagadnienia wspó pracy re-

gionów jest Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Po raz 

pierwszy zosta a opracowana w 1981 r. podczas spotkania Stowarzyszenia Europej-

skich Regionów Granicznych pod nazw  Europejska Karta Regionów Przygranicz-

nych. W 1995 r. nazwa dokumentu zosta a zmieniona na Europejska Karta Regio-

nów Granicznych i Transgranicznych. Dokument ten stanowi prób  podsumowania 

do wiadcze  dzia alno ci Stowarzyszenia. Reguluje zasady wspó pracy regionów 

i tworzenia wzajemnego zaufania oraz wspó pracy mi dzy najbli szymi s siadami, 

okre laj c kierunki wspólnego dzia ania oraz rozwoju w regionach granicznych.35 

Ju  w Preambule tego dokumentu zaznaczono wyra nie, e granice s  „bli-
znami historii”. Wspó praca transgraniczna ma za  pomaga  w agodzeniu nieko-
rzystnych skutków istnienia granic, a tak e w przezwyci aniu skutków po o enia 
terenów przygranicznych na narodowych obrze ach pa stw oraz s u y  poprawie 
warunków yciowych osiad ej tam ludno ci. Wspó praca taka obejmowa  powinna 
wszystkie dziedziny ycia kulturalnego, spo ecznego i gospodarczego oraz zwi za-
nej z nimi infrastruktury. Wiedza o s siedzie i zrozumienie jego spo ecznej, kulturo-
wej, j zykowej i ekonomicznej specyÞ ki, z których ostatecznie wyrasta wzajemne 
zaufanie, s  warunkiem wszelkiej wspó pracy ponad granicami.36

Dokument okre la pi  grup celów, które powinny by  uwzgl dnione w dal-
szym rozwoju regionów granicznych i transgranicznych, a nale  do nich:

1) zmiany charakteru granic i przezwyci enie ograniczaj cych do tej pory 
uregulowa  krajowych, dotycz cych nieprzenikalno ci granic;

2) tworzenie i umacnianie warunków ekonomicznych i spo eczno–kultural-
nych;

34 Publikacje Stowarzyszenia Euroregion Niemen udost pnione przez Biuro Stowarzyszenia przy ul. Weso ej 22 

w Suwa kach.

35 Urz d Komitetu Integracji Europejskiej, Co reguluje Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicz-

nych?, http://www.cie.gov.pl

36 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych z 20.11.1981r. Nowelizacja z 2004 r., http://www.

cie.gov.pl

–

–

–
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3) uznanie zdecentralizowanego charakteru regionów jako si y nap dowej 

wspó pracy ponadgranicznej;

4) u atwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzenne-

go;

5) usuwanie przeszkód i nierówno ci gospodarczych i infrastrukturalnych.

Za najwa niejszy instrument prawny uznano w Karcie Konwencj  Madryck  

wraz z Protoko em Dodatkowym, równocze nie wskazuj c na konieczno  stwo-

rzenia kolejnych ram prawnych i instytucji publicznoprawnych wspieraj cych t  

wspó prac .37

Pomimo e Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych po-

zbawiona jest mocy prawnej oraz jest dokumentem o charakterze nieformalnym, 

determinuj c kluczowe zagadnienia polityki gospodarczej dotycz ce europejskiej 

wspó pracy transgranicznej i przygranicznej, to Polska respektuje jej postanowie-

nia od 1995 roku.38 

Dokumenty, które wyposa aj  w adze lokalne i regionalne w uprawnienia do 

podejmowania wspó pracy, to Europejska Karta Samorz du Terytorialnego39 z 1985 

roku oraz Europejska Karta Samorz du Regionalnego40 z 1997 roku. 

Pierwszy z wy ej wymienionych dokumentów stanowi zbiór kilkudziesi ciu 

zasad, którymi powinny kierowa  si  pa stwa podczas formu owania ustawodaw-

stwa komunalnego i którym musi odpowiada  ju  istniej ce prawodawstwo. Przy-

j cie tych regu  oznacza akceptacj  podstawowych cech i gwarancji niezale no-

ci oraz samodzielno ci struktur samorz du terytorialnego; gwarancje te wyst puj  

w szczególno ci na p aszczy nie róde  prawnej regulacji statusu instytucji samo-

rz dowych, Þ nansowej oraz nadzorczo–kontrolnej.

Pa stwa–strony Karty zobowi za y si  do osi gania sze ciu celów sformu owa-

nych w dokumencie, a mianowicie:

1) w czenie gmin i regionów w realizacj  integracji europejskiej;

2) budowy Europy w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji;

37 T. Borys, J. Zaucha, Wst p, (w:) Urz d Statystyczny w Jeleniej Górze, Panorama Euroregionów, Jelenia Góra 

1998, s. 28.

38 M. Ko odziejski, K. Szmigiel, Mi dzynarodowa wspó praca transgraniczna i mi dzyregionalna w kontek cie poli-

tyki regionalnej pa stwa na lata 2007–2013, Warszawa 2004, s. 8–10.

39 Dz.U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607.

40 Polska nie ratyÞ kowa a Europejskiej Karty Samorz du Regionalnego (stan na stycze  2011 r.). W tej sytuacji 

trudno mówi  o zobowi zaniach wynikaj cych z realizacji jej ustale . Spodziewana ratyÞ kacja spowoduje ko-

nieczno  powrotu do analizy ustale  Karty. Polska nie ratyÞ kowa a Karty uzasadniaj c, e jest ona niemal e 

identyczna w swoich postanowieniach, jak Europejska Karta Samorz du Terytorialnego
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3) budowy Europy Obywateli przez w czenie obywateli w tworzenie demo-

kracji w miejscu zamieszkania;

4) materializacji zasady closer to citizen przez skuteczne zarz dzanie na szczeb-

lu lokalnym w bezpo redniej blisko ci obywatela;

5) materializacji zasady subsydiarno ci jako zasady kszta tuj cej kompetencje 

szczebla lokalnego;

6) rozwój wspó pracy pomi dzy gminami i regionami europejskimi.

Karta odnosi si  do odpowiedzialno ci obywateli i zasady samorz du lokalne-

go jako g ównych elementów efektywnej demokracji i wymaga ich uznania w pra-

wie krajowym i w „miar  mo liwo ci w Konstytucji” (art. 2). Stanowi istotny wk ad 

w rozwój idei spo ecze stwa obywatelskiego. Przyj ta pó niej Europejska Karta 

Samorz du Regionalnego podejmuje przede wszystkim zagadnienia zwi zane z re-

gionem – jako elementem pa stwa odzwierciedlaj cym europejskie zró nicowanie 

i przyczyniaj cym si  do wzbogacania jego kultury.

Zgodnie z artyku em 3 Karty „Samorz d regionalny oznacza prawo i zdolno  

najwi kszych terytorialnych jednostek w adzy w obr bie ka dego pa stwa, ma-

j cych wybieralne organy, administracyjnie umieszczonych mi dzy rz dem cen-

tralnym i samorz dem lokalnym, i posiadaj cych prerogatywy, albo wynikaj ce 

z samoorganizacji albo typu zwykle przypisywanego rz dowi centralnemu, do za-

rz dzania na w asn  odpowiedzialno  i w interesie mieszka ców zasadnicz  cz -

ci  spraw publicznych, zgodnie z zasad  subsydiarno ci”41, Regiony za  s  uwa ane 

za zdeÞ niowany podmiot samorz dowy prowadz  w asn  polityk  i szeroko zakro-

jon  wspó prac  mi dzynarodow .

Karta okre la szereg zasad, którymi musz  kierowa  si  pa stwa do niej przy-

st puj ce. W ród tych zasad wyró ni  mo na mi dzy innymi:

zakaz zmiany granic regionów bez ich zgody; 

rozstrzyganie konß iktów kompetencji mi dzy regionami a rz dem central-

nym wy cznie przez s dy; 

precyzj  delegacji kompetencji w adz centralnych do regionów; 

prawo regionów do uczestnictwa, poprzez cia a specjalnie do tego przezna-

czone, w dzia alno ci instytucji europejskich; 

stosowanie zasady subsydiarno ci w stosunkach z w adzami lokalnymi; 

41 L. Kieres, Europejska Karta Samorz du Regionalnego, (w:) P. Buczkowski, K. Bondyra, P. liwa (red.), Jaka Eu-

ropa? Regionalizacja a integracja, Pozna  1998, s. 82.

–

–

–

–

–
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prawo regionów do udzia u w sprawach pa stwa, w tym zw aszcza w proce-

durze stanowienia aktów prawnych zmieniaj cych kompetencje lub dotyka-

j cych interesów regionów; 

delegowanie kompetencji na rzecz w adz lokalnych wy cznie w granicach 

okre lonych przez prawo i precyzyjne okre lenie zakresu takiej delegacji.42

Pomimo e Polska nie ratyÞ kowa a Europejskiej Karty Samorz du Regional-

nego polskie ustawodawstwo jest – generalnie rzecz bior c – zgodne z postanowie-

niami Karty. Nie dotyczy to jednak wszystkich postanowie  tego dokumentu. I tak 

na przyk ad ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. o zasadach przyst powania jednostek 

samorz du terytorialnego do mi dzynarodowych zrzesze  spo eczno ci lokalnych 

i regionalnych43, b d ca krajow  podstaw  prawn  przyst powania jednostek sa-

morz du terytorialnego w Polsce do tzw. euroregionów, wyklucza mo liwo  prze-

kazywania przez jednostki samorz du terytorialnego przyst puj ce do tego rodza-

ju zrzesze  wykonywania jakichkolwiek zada  publicznych, a tak e nieruchomo ci 

i praw maj tkowych na dobrach niematerialnych na rzecz takich zrzesze  lub po-

szczególnych ich cz onków. Jest to sprzeczne z przepisem Karty upowa niaj cym 

regiony transgraniczne do tworzenia wspólnych organów przedstawicielskich i wy-

konawczych.44

Niew tpliwie wsparcia instytucjonalnego regionom udziela Rada Europy. Jest 

ona (od co najmniej kilkudziesi ciu lat) ród em inspiracji i pomys ów dla wspó -

pracy regionalnej i transgranicznej. Rada Europy uznawa a od dawna, e demokra-

cja na szczeblu lokalnym i regionalnym spe nia nadrz dn  rol . Samorz dy lokalne 

musz  spe nia  potrzeby wszystkich Europejczyków, w miastach i na wsiach, w re-

gionach centralnych, peryferyjnych i granicznych. W 1957 roku Rada Europy podj -

a pierwsze kroki w celu zapewnienia reprezentacji w adz lokalnych w ramach rea-

lizowanej przez ni  aktywno ci. Jej dzia alno  w tym zakresie obejmuje terytorium 

od Islandii po Rosj  i od Norwegii po Ba kany. W 1994 roku Rada Europy powo-

a a do ycia, jako cia o o charakterze konsultacyjnym, Kongres W adz Lokalnych 

i Regionalnych Europy (CLRAE), obecnie – Kongres W adz Lokalnych i Regional-

nych Rady Europy, który zast pi  Sta  Konferencj  W adz Lokalnych i Regional-

nych. Kongres niesie pomoc nowym pa stwom cz onkowskim w kwestiach prak-

tycznych zwi zanych z tworzeniem skutecznie dzia aj cych samorz dów lokalnych 

i regionalnych.45

42 S. Malarski, Regiony i euroregiony – za o enia organizacyjne, prawne i administracyjne, Opole 2003, s. 136–

137.

43 Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984.

44 Leksykon Samorz du Terytorialnego, Europejska Karta Samorz du Regionalnego, http://samorzady.polska.pl/

leksykon/index,Europejska_Karta_Samorzadu_Regionalnego,id,419869.htm

45 Biuro Informacji Rady Europy, Rada Europy: informacje ogólne – struktura, http://www.coe.org.pl/pl/rada_euro-

py/struktura#kongres

–

–
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Kongres W adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest wyspecjalizowa-

n  instytucj  reprezentuj c  samorz dowe w adze lokalne i regionalne i realizuj -

c  funkcje opiniodawcze i doradcze. W jego sk ad wchodz  przedstawiciele pa stw 

cz onkowskich Rady Europy, czyli przedstawiciele samorz dów wybierani przez or-

ganizacje samorz dowe lub ich reprezentacje. W wietle uchwa y statutowej Kon-

gres:

jest g osem europejskich regionów, miast i gmin,

doradza Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Eu-

ropy we wszystkich aspektach polityki lokalnej i regionalnej,

wspó pracuje ci le z organizacjami krajowymi i mi dzynarodowymi, re-

prezentuj c samorz dy lokalne i regionalne,

organizuje publiczne debaty i konferencje, pragn c dotrze  do szerokich 

kr gów spo ecze stwa, których zaanga owanie jest bardzo istotne w two-

rzeniu demokracji,

przygotowuje raporty na temat stopnia rozwoju demokracji lokalnej i regio-

nalnej we wszystkich pa stwach cz onkowskich i w krajach ubiegaj cych 

si  o cz onkostwo oraz prowadzi monitoring, szczególnie realizacji zasad 

zawartych m.in. w Europejskiej Karcie Samorz du Terytorialnego.46

Najwa niejszym osi gni ciem Kongresu jest opracowanie projektu Europej-

skiej Karty Samorz du Regionalnego. Po 3 latach konsultacji i ustale  Karta zosta a 

przyj ta na IV sesji plenarnej w dniach 3–5 czerwca 1997 roku. Kongres, w wyniku 

rozszerzenia Rady Europy o pa stwa Europy rodkowej i Wschodniej, sta  si  pod-

stawow  platform  wspó pracy w adz lokalnych i regionalnych w integruj cej si  

Europie. Niew tpliwie przyczynia si  do o ywienia wspó pracy regionalnej i trans-

granicznej na rzecz pokoju, tolerancji i zrównowa onego rozwoju.47

3. Uwagi ko cowe

Wspó praca transgraniczna jest instrumentem pozwalaj cym minimalizowa  

negatywne konsekwencje wynikaj ce z istnienia szczelnej granicy pa stwowej. 

Ma bowiem na celu stymulowanie i rozwijanie kontaktów pomi dzy spo eczno -

ciami zamieszkuj cymi tereny przygraniczne, prze amywanie zagro e  wynikaj -

cych z faktu wyst powania dysproporcji ekonomiczno–spo ecznych regionów po 

46 S. Malarski, op. cit., s. 127.

47 Council of Europe, The Congress of Local and Regional Authorities, http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/

WCD/TC_Local_Regional_en.asp# 

–

–

–

–

–
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obu stronach granicy, a tak e niwelowanie przeszkód zwi zanych z nierównowa-

g  gospodarcz  regionów oraz ró nym stopniem rozwoju infrastruktury technicz-

no–komunikacyjnej.48 

Po II wojnie wiatowej wspó praca transgraniczna zyska a now  jako . Naj-

pierw w Europie Zachodniej, pó niej po 1989 roku w Europie rodkowej i Wschod-

niej dostrze ono znaczenie wspó pracy regionów. Analizuj c wspó czesne stosunki 

mi dzynarodowe, dostrzega si  fakt, e to w a nie w skali regionu wyst puje wi k-

sza mo liwo  stworzenia sprawnie dzia aj cych mechanizmów wspó pracy. To 

w a nie obserwuj c ten rodzaj wspó pracy, naj atwiej znale  mo na punkty styczne 

dla priorytetów spo ecznych, gospodarczych i politycznych.

Kontakty regionów s siedzkich s  najlepszym przyk adem oddolnej obywatel-

skiej samoorganizacji spo ecze stwa. Administracja centralna pa stw uczestnicz -

cych w stosunkach bilateralnych (b d  multilateralnych) s u y tylko za pomost re-

alizacji inicjatyw, które zwykle rodz  si  na poziomie kontaktów mi dzyludzkich, 

a nie na poziomie zorganizowanej polityki zagranicznej. Dzi ki temu redukuje si  

do minimum udzia  pa stwa w procesie wymiany do wiadcze  i informacji pomi -

dzy ró nymi narodami, które widz c korzy ci z wzajemnej wspó pracy, same d  

do realizacji wspólnych przedsi wzi  polityczno–gospodarczo–spo ecznych.

Wspó praca transgraniczna i wspó praca regionalna stanowi  wa ny element po-

lityki zagranicznej pa stwa. Niew tpliwie s  jednym z g ównych czynników spraw-

czych szybszego i intensywniejszego rozwoju regionów. wiadczy o tym przede 

wszystkim podj cie uregulowania kwestii z nimi zwi zanych najpierw przez Rad  

Europy, a nast pnie przez Uni  Europejsk . Dzi ki legislacji Rady Europy w posta-

ci Konwencji Madryckiej, Europejskiej Karty Samorz du Terytorialnego czy Euro-

pejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych systematycznie rozwijaj  

si  regulacje krajowe w dziedzinie wspó pracy w adz lokalnych i regionalnych z ich 

odpowiednikami w pa stwach s siedzkich. Dzi ki wsparciu Þ nansowemu Unii Eu-

ropejskiej granicz ce ze sob  regiony (nie tylko pa stw cz onkowskich, ale i krajów 

trzecich) mog  rozwi zywa , poprzez podejmowanie wspólnych dzia a , wspól-

ne regionalne problemy. Dzi ki uregulowaniom kwestii wspó pracy transgranicz-

nej nawet granica pa stwowa, uwa ana jeszcze niedawno za najwi ksz  barier  we 

wzajemnych stosunkach regionów, nie stanowi obecnie ju  takiej przeszkody w po-

dejmowaniu wspólnych dzia a .

Unia Europejska nie skupia si  wy cznie na programach i dzia aniach wspie-

raj cych rozwój wewn trzny regionów. Popieraj c takie inicjatywy, jak programy 

48 R. Sadowski, Wspó praca transgraniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej, Warszawa 2004, 

s. 27.
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w ramach Europejskiej Polityki S siedztwa49, wspó pracy euroregionalnej czy za-

wieranie porozumie  dotycz cych ma ego ruchu granicznego50, Unia Europejska 

w bardzo wysokim stopniu wp ywa na rozwój regionów w pa stwach trzecich.51

49 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejska Polityka S siedztwa – strategia, 

12.05.2004 r., COM(2004)373 Þ nal.

50 Rozporz dzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiaj -

ce przepisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego na zewn trznych granicach l dowych pa stw cz onkowskich 

i zmieniaj ce postanowienia Konwencji z Schengen, Dz. Urz. UE L 405 z 30 grudnia 2006, s. 1–22.

51 W. Kosiedowski, Regiony Europy rodkowo–wschodniej w procesie integracji. Ze szczególnym uwzgl dnieniem 

wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Toru  2008, s. 99–100.
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THE BASIC LEGAL INSTRUMENTS FOR CROSS-BORDER COOPERATION 
IN THE FRAMEWORK OF THE COUNCIL OF EUROPE

The socio-economic processes of the integration of local and regional communities 

is inextricably connected with the development of international cooperation. States 

have ceased to be the most important actors on the international scene. Over recent 

years, international relations have undergone substantial decentralization, and the 

international system has been Þ lled by many different agencies. The central authorities 

of the Member States are obliged to share international space with regional and 

local authorities. The Þ rst international regulations, setting out common deÞ nitions 

and model-driven mechanisms for cross-border cooperation appeared only in 1980 

and were developed with in the framework of the Council of Europe. Up until 

the present, the European Framework Convention on cross-border cooperation of 

territorial communities and authorities has been a fundamental source of inspiration 

for cooperation between regions, and the deÞ nition of cross-border cooperation 

provided, has been widely accepted.

Cross-border cooperation is an instrument to minimize the negative consequences 

arising from the existence of tight national frontiers. Its aim is to encourage and 

develop contacts between communities residing in the border areas, overcoming the 

risks arising from the fact of socio-economic disparities between the regions on both 

sides of the border.

The European Union does not focus exclusively on programs and activities 

supporting the internal development of the regions. In supporting such initiatives as 

programs in the framework of the European neighbourhood policy, cooperation of 

euro regions, agreements on local border trafÞ c, it largely affects the development of 

regions in third countries.

Key words:

Cross-border cooperation, euro region, border, the Council of Europe, the 

European Union
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INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓ PRACY. 
POTENCJA  I PERSPEKTYWY

O metodzie

W ród polityk Unii Europejskiej eksponowan  pozycj  zajmuj  polityka s -

siedztwa – kszta towanie relacji z s siadami oraz polityka bezpiecze stwa. O tej po-

zycji decyduje szereg czynników, w ród których nie do przecenienia s  oczekiwa-

nia rezultatów integracji, je li nie identycznych to porównywalnych z osi gni tymi 

w innych dziedzinach wspó pracy. Bilans minionego pó wiecza wspó pracy euro-

pejskiej wyznacza zarówno osi gni ty poziom integracji gospodarczej, jak i funk-

cjonowanie przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci. Ten bilans 

w zakresie zmiany zastanego i tworzenia nowego jest zdecydowanie pozytywny (ta 

ocena odnosi si  do faktu wyst pienia efektów, a nie samego ich osi gni cia). Inte-

gruj c si , pa stwa europejskie, antycypuj c przysz o , w wielu obszarach zmie-

nia y rzeczywisto , nie b d c jej biernym odbiorc  ani nawet nie prowadz c po-

lityki reaktywnej. Do nielicznych, ale wa cych wyj tków w tym zakresie nale  

– b d ce przedmiotem analizy – polityki: s siedztwa i bezpiecze stwa. Dowodów, 

w najlepszym przypadku, reaktywno ci wobec zmian w bezpo rednim otoczeniu 

mi dzynarodowym UE jest a  za wiele; zarówno z przesz o ci: np. wstrzemi li-

wo  w kontestowaniu podzia u Europy i nienad anie ze dynamik  aksamitnej re-

wolucji, jak i najnowszych, do których zaliczy  nale y lekcewa enie opresyjno ci 

re imu tunezyjskiego i niedostrzeganie skali jego kontestacji ze strony obywateli. 

Europa jest w tych sferach bardziej beneÞ cjentem zdarze  i efektów cudzych dzia-

a  ni  sprawc . 

Zarazem polityki: s siedztwa i bezpiecze stwa s  ze sob , co oczywiste, ci le 

powi zane a ich relacje maj  charakter sprz enia zwrotnego. Zbadanie pe nego za-

kresu korelacji, teoretycznie mo liwe, w praktyce wydaje si  zarówno nierealne ze 

wzgl du na wielowymiarowo  wi zi – dynamik  sieci oddzia ywa , jak i niepro-

wadz ce do uzyskania wyników poznawczych. Badanie sprz enia zwrotnego po-

mi dzy polityk  s siedztwa i polityk  bezpiecze stwa, którego efektem by oby zbu-
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dowanie modelu korelacji, wymaga bowiem analizy nader szerokiej i w a nie takie 

kompleksowe badanie by oby nieuchronnie obarczone wad  poszukiwania wspólne-

go mianownika zdarze , którym jest z regu y mianownik najmniejszy. Taki kierunek 

i cel badania zarazem wynika yby z d enia do opisania sprz enia zwrotnego po-

przez model weryÞ kowalny, nawet je li nie w odniesieniu do ka dego przypadku, to 

przynajmniej do znacz cej wi kszo ci zdarze  przesz ych i przydatnego w progno-

zowaniu. Jestem jednak ze wskazanego powodu sceptycznie nastawiony do warto-

ci takiego badania: zamkni cie tak obszernej przesz o ci w modelu w a nie poprzez 

nieuchronno  podporz dkowania si  regule najmniejszego wspólnego mianownika 

uczyni ewentualne wyja nienie „wszystkiego” wyja nieniem „niczego”, gdy  po-

tencjalne s dy i spostrze enia b d  trywialne. Wydaje si , e lepsze rezultaty mo e 

przynie  skanowanie – warstwowanie przedmiotu badania i analiza poszczegól-

nych fragmentów. Wyci cie z ca o ci materii, tzn. z „polityki s siedztwa” wy cznie 

relacji Polska–Rosja i z „polityki bezpiecze stwa” bezpiecze stwa energetycznego 

jest ska one organiczn  wad  cz stkowo ci badania. Jednak takie badanie mo e by  

pog bione, a zarazem mo na je uzupe ni  wnioskowaniem uogólniaj cym: „z cz -

ci na ca o ”, co prowadzi  mo e, przy spe nieniu metodologicznie znanych za o-

e , do sformu owania poprawnych wniosków ogólnych i przynie , tym samym, 

racjonalne wyniki. Tak wyznaczony element spo ecznej rzeczywisto ci mi dzynaro-

dowej jest przedmiotem poni szego badania.

1. Wst p

Mimo e traktaty europejskie nie wskazuj  indywidualnie na podmioty obj te/

obejmowane relacj  z tytu u s siedztwa, to nie podlega w tpliwo ci, e – inaczej ni  

w przypadku aspiracji do cz onkostwa, gdy wyznacznikiem europejsko ci nie jest 

wy cznie geograÞ a, a geograÞ a po czona z reprezentowanym systemem warto-

ci1 – wyznacznikiem s siedztwa jest geograÞ a – Þ zyczna blisko . Decyduje o tym 

fakt, e je li nawet – wbrew rudymentarnej m dro ci, zgodnie z któr  nale y mie  

wrogów daleko, a przyjació  blisko2 – pa stwo samo decyduje, czy utrzymuje przy-

1 Art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza jednoznacznie: „Ka de pa stwo europejskie, które szanuje warto-
ci, o których mowa w artykule 2 („Unia opiera si  na warto ciach poszanowania godno ci osoby ludzkiej, wol-

no ci, demokracji, równo ci, pa stwa prawnego, jak równie  poszanowania praw cz owieka, w tym praw osób 
nale cych do mniejszo ci. Warto ci te s  wspólne Pa stwom Cz onkowskim w spo ecze stwie opartym na plu-
ralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwo ci, solidarno ci oraz na równo ci kobiet i m czyzn” – przyp. 

J.M.) i zobowi zuje si  je wspiera , mo e z o y  wniosek o cz onkostwo w Unii. […] Brane s  pod uwag  kryte-

ria kwaliÞ kacji uzgodnione przez Rad  Europejsk .” Znaczenie tego kryterium podkre la sama UE zarówno wte-

dy, kiedy sformu owa a „kopenhaskie” kryteria akcesji nowych cz onków jak i kiedy w praktyce admisji po wi ca 

im szczególn  trosk  – relatywnie, mo na uzna , e ich waga w procesie decydowania jest wi ksza ni  kryteriów 

gospodarczych. Szerzej J. Menkes, Problemy prawne przyst pienia Polski do UE, „Kontrola Pa stwowa” 1998, 

nr 2, marzec–kwiecie , s. 48 i n.

2 K. Loewenstein, Legislative Control of Political Extremism in European Democracies, “Columbia Law Review” 

1938, vol. XXXVIII, no. 5, s. 594.
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jacielskie wi zi z pa stwami geograÞ cznie odleg ymi, dokonuj c wyboru w ramach 

alternatywy: relacje przyjazne albo neutralne, to w przypadku pa stw s siedzkich 

ka dy skazany jest albo na stosunki dobros siedzkie, albo na napi cia i konß ikty. 

Taka blisko  uniemo liwia bowiem oboj tno . Zarazem jednak UE nie rezygnu-

je z wp ywania na pa stwa trzecie (rozumiane w tym przypadku zarówno jako pa -

stwa nieznajduj ce si  w potencjalnym kr gu przysz ych cz onków, jak równie  

jako partnerzy strategiczni) w zakresie przyj cia przez nie unijnego systemu warto-

ci: „W stosunkach zewn trznych Unia […] propaguje swoje warto ci. Przyczynia 

si  do […] ochrony praw cz owieka […]” (artyku  3.5. TUE) oraz „1. Dzia ania Unii 

na arenie mi dzynarodowej oparte s  na zasadach, które le  u podstaw jej utwo-

rzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspiera  na wiecie: demokra-

cji, pa stwa prawnego, powszechno ci i niepodzielno ci praw cz owieka i podsta-

wowych wolno ci, poszanowania godno ci ludzkiej, zasad równo ci i solidarno ci 

oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa mi dzynaro-

dowego. Unia d y do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z pa stwa-

mi trzecimi oraz z organizacjami mi dzynarodowymi, regionalnymi lub wiatowy-

mi, które wyznaj  zasady, o których mowa w akapicie pierwszym.” (artyku  21.1.). 

Ta jasna deklaracja intencji w zakresie zmieniania rodowiska mi dzynarodowego 

jest nie tylko rzadkim w stosunkach mi dzynarodowych przypadkiem przejrzysto-

ci celów, które jednoznacznie mo na uzna  za d enie do wp ywania na „sprawy 

wewn trzne” ka dego pa stwa – odrzucenia zasady nieingerencji3, ale i – równie 

jawnie deklarowanego uznania w asnego systemu warto ci za „lepszy” – za wzo-

rzec uniwersalny4. 

GeograÞ czna blisko  jest naturalnym ród em problemów (s  nimi zarówno po-

tencjalne korzy ci, jak i zagro enia); nie ma w wymuszonych ni  stosunkach miej-

sca na splendid isolation5 – pa stwa wspó pracuj  ze sob  jak dobrzy s siedzi albo 

ilo  i waga wzajemnych konß iktów systematycznie wzrasta. Nie zmienia tego geo-

graÞ cznego ograniczenia nawet globalizacja, mimo e zwi ksza istotnie wag  sto-

sunków z pa stwami geograÞ cznie odleg ymi, a istotnymi w ca okszta cie stosun-

ków mi dzynarodowych. Przyk adem mo e by  znaczenie dla gospodarki pa stwa 

odleg ego geograÞ cznie partnera, który jest ród em zaopatrzenia lub rynkiem zby-

3 Korzenie tej zasady wyra onej w artykule 2.7. Karty NZ tkwi  w koncepcji Prezydenta Washingtona, który reko-

mendowa  w „Farewell Address”, by stosunki handlowe USA z pa stwami trzecimi by y „little political connection 
as possible” i w doktrynie Monroe (1823 rok), zgodnie z któr  „not to interfere in the internal concerns of any of 
its powers”.

4 Oczywi cie takiego rozumienia zasady nieinterwencji nie mo na automatycznie zaklasyÞ kowa  jako myslenie–

dzia anie contra legem; szerzej na temat wyzwa  wspó czesno ci np. dyskusj  Chatham House z lutego 2007 

roku na temat „The Principle of non–intervention in contamporary international law: non–interference in a State’s 

internal affairs used to be a rule of international law: is it still?” i konkluzje z dyskusji http://www.chathamhouse.

org.uk/Þ les/6567_il280207.pdf 

5 Termin ten, autorstwa Lorda Goschen – Pierwszego Lorda Admiralicji, determinowa  w XIX wieku brytyjsk  poli-

tyk  zagraniczn  rz du kierowanego przez premiera Disraeli (autorskie rozwini cie: „We have stood here alone 

in what is called isolation –– our splendid isolation, as one of our colonial friends was good enough to call it.”). 
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tu. Wyj tkiem w tym zakresie s  obecnie jedynie USA. W przypadku bowiem USA 

zagro enia wojskowe ze strony Korei Pó nocnej czy Iranu mo na postrzega  jako 

zaprzeczenie geograÞ cznej blisko ci; pa stwa te gro  atakiem wymierzonym prze-

ciwko USA – pa stwu odleg emu w sensie geograÞ cznym. Jednak nuklearny szan-

ta  w stosunku do USA ma w przypadku tych dwóch pa stw wymiar szczególny. 

Z jednej strony ka de pa stwo wiata swoi cie graniczy z USA, które s  jedynym 

hipermocarstwem, z drugiej za  gro ba asymetrycznego ataku na sanktuarium tery-

torialne USA, je liby okaza a si  skutecznie zniech caj ca USA do obrony sojusz-

ników – do realizacji zobowi za  do obrony Izraela czy Korei Po udniowej przed 

atakiem bandyckich s siadów, pozwoli aby na bezkarn  agresj . Teheran, atakuj c 

Jerozolim  czy Phenian napadaj c na Seul, musz  liczy  si  z odpowiedzi  zaatako-

wanego wspieranego przez USA. Gdyby agresorzy mogli mie  pewno  ameryka -

skiej bierno ci, nie tylko s ab aby waga riposty, ale nawet gro ba reakcji oÞ ary. 

2. Bezpiecze stwo energetyczne (i bezpiecze stwo dost pu 
do zasobów naturalnych) – wprowadzenie do analizy

*S siedztwo Polski i Rosji sk ania, jak ka de s siedztwo, do bie cego le-

dzenia zdarze  i procesów oraz do analiz zorientowanych na prognozy. S siedz-

two to oceniane wed ug kryterium skali „z ej pami ci” (pami ci o z ej przesz o ci) 
nie jest w przestrzeni europejskiej ewenementem. Wiele grup spo ecznych, naro-
dów i pa stw w Europie dzieli i czy pami  o doznanych i wyrz dzonych krzyw-
dach, o byciu oÞ ar  i sprawc  zbrodni. Jedno  europejska ma kontekst Hass–Liebe. 
Jednak niezale nie od stopnia banalno ci tego stwierdzenia mieszka cy kontynen-
tu europejskiego nie maj  akceptowalnego wyboru alternatywnego dla wspó pracy–
jedno ci6, bo mo liwo  wzajemnego zniszczenia nie jest akceptowalna7. Tym, co 
decyduje jednak o specyÞ ce s siedztwa polsko–rosyjskiego, na tle pa stw obrze a 
UE, jest ró nica potencja ów Rosji i Polski (taki stan dotyczy równie  pozosta ych 
s siadów Rosji – s siedztwa pa stw cz onkowskich UE z Rosj ). Ten dysparytet wy-
znacza wielko  terytorium Rosji, liczba jej ludno ci oraz wielko  i ró norodno  
zasobów naturalnych, którymi Rosja dysponuje (zarówno realnie – eksploatuj c je, 
jak i potencjalnie – gdy  s  zlokalizowane na obszarze podleg ym jej jurysdykcji te-
rytorialnej). Komplementarno  gospodarki Rosji, dysponuj cej zasobami natural-
nymi w stosunki do gospodarki Polski – pa stwa konsumenta zasobów (oczywi cie 
zarówno w roli konsumenta ko cowego, jak i pa stwo tranzytowe w a cuchu do-

6 L. Rühl, The historical background of Russian security concepts and requirements oraz J. Roper, P. van Ham, 

RedeÞ ning Russia’s role in Europe, (w:) V. Baranovsky (ed.), Russia and Europe the Emerging Security Agenda. 

Stockholm 1997, s. 21–41 I 503–512. 

7 Zob. równie  P. Zió ek, O nowy kszta t spo eczno ci mi dzynarodowej, (w:) J. Czaputowicz (red.), Bezpiecze -

stwo europejskie. Koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski. Warszawa 1997, s. 53–76.
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staw) w po czeniu z czynnikiem naturalnym, którym jest geograÞ czna blisko  na-

le  do tych czynników, które powinny by  uwzgl dnione w analizie s siedztwa. 

Podejmuj  badanie wi zi polsko–rosyjskiej w tych naturalnych ramach, które mo -

na okre li  „podwójnym nelsonem”, w których: – Polska jest zale na od dostaw ro-
syjskich surowców – jest wi c zale na od Rosji; – Rosja jest zale na od polskich za-
kupów eksportowanych przez ni  surowców – jest wi c zale na od Polski.

Problem badawczy mo na przedstawi  w uj ciu schematu pyta  i odpowiedzi: 
– czy z polskiej perspektywy, perspektywy bezpiecze stwa Polski, ta niew tpliwa 
zale no  obni a poziom bezpiecze stwa, umo liwiaj c pos ugiwanie si  gro b  
u ycia przymusu lub u ycie przymusu gospodarczego? czy stanowi to czynniki sta-
bilizuj cy zachowania partnerów, sk aniaj cy do kooperacji?

Postawieniu tych pyta , wskazaniu dylematów towarzyszy  musi wiadomo , 
e wskazywane wybory–dylematy bez w tpienia nie mog  by  traktowane jako al-

ternatywa roz czna (jest to jednak naturalne w ramach security studies). 

3. Poj cia podstawowe

„Bezpiecze stwo pa stwa” jest w ramach liberalno–demokratycznego nurtu 
my lenia pa stwowotwórczego synonimem bezpiecze stwa jego spo ecze stwa – 
spo ecze stwa obywatelskiego, podmiotu uprawnionego do ochrony ze strony pa -
stwa – w adz publicznych. Jest to wi c podmiot uprawnienia – przedmiot ochro-
ny ró ny od ponadczasowego, idealnego podmiotu uto samianego z pa stwem 
i narodem w ideologiach nacjonalistycznych lub totalitarnych. Bezpiecze stwo na-
rodowe jest jednak, niezale nie od podmiotu uprawnienia – od desygnatu nazwy, 
od zawsze w centrum zainteresowania zarówno instytucji publicznych, jak i same-
go spo ecze stwa. Zainteresowanie to wyra a o si  jednak w ró nych formach, je li 
bowiem w ramach relacji feudalnych zapewnienie bezpiecze stwa poddanym sta-
nowi o obowi zek w adcy i tytu  do odmowy pos usze stwa przez poddanych, gdy 
w adca tego nie zapewnia , jednak samo zarz dzanie dobrem, jakim by o bezpie-
cze stwo, nale a o do wy cznego imperium w adcy, za  umowa spo eczna uczyni-
a bezpiecze stwo przedmiotem kontraktu – dobrem zamawianym od w adzy pub-

licznej, to dopiero w przypadku spo ecze stwa obywatelskiego to zainteresowanie 
wi e si  z udzia em w procesie jego deÞ niowania i realizacji – bezpiecze stwo jest 
dobrem wspólnym uczestników spo ecze stwa obywatelskiego. Zapewnienie bez-
piecze stwa jest podstawowym zadaniem pa stwa. Mo na wr cz stwierdzi , e in-
stytucjonalizacja struktur spo ecznych, czyli powstanie pa stwa, by o skorelowa-
ne z wytworzeniem wyspecjalizowanych struktur wojskowych stawianych na stra y 
bezpiecze stwa.
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Bezpiecze stwo jest w piramidzie potrzeb ludzkich Maslowa usytuowane bez-

po rednio po potrzebach wy szego rz du i zaliczone do potrzeb stabilizacji8. 

W polityce zarówno zagranicznej, jak i wewn trznej pa stwa d  do ochrony 

niepodleg o ci oraz interesów w asnych obywateli, czyli do bezpiecze stwa. Lipp-

mann uwa a , e bezpieczne pa stwo nie musi rezygnowa  z realizacji podstawo-

wych interesów w imi  obrony przed napa ci , a zaatakowane jest zdolne odnie  

zwyci stwo9. Mimo e kategoria poj ciowa „bezpiecze stwo narodowe” by a obec-

na w my li pa stwowej oraz w debacie publicznej od dawna, to sam termin – nazwa 

maj ca precyzyjnie okre lone desygnaty – zosta  wprowadzony do j zyka oÞ cjal-

nego niedawno, bo dopiero po II wojnie wiatowej przez Prezydenta USA Trumana 

w Ustawie o Bezpiecze stwie Narodowym (National Security Act) z 26 lipca 1947 

roku10.

Jest truizmem stwierdzenie, e jednostki wspó pracuj  i instytucjonalizuj  

wspó prac . Szczególnym tego przypadkiem jest tworzenie pa stwa po to m.in., by 

zrealizowa  takie interesy – interesy komunitarne, których realizacja poprzez dzia-

ania jednostkowe jest niemo liwa lub zbyt kosztowna oraz e przyk adem takie-

go interesu komunitarnego, tak istotnego, jak i atrakcyjnego do realizacji poprzez 

wspó prac  (a równie  de facto nierealizowalnego w uk adzie indywidualnym) jest 

zapewnienie bezpiecze stwa uczestnikom wspó pracy i wytworzonym przez nich 

instytucjom11. Dobro ogólne (bien public), jakim jest bezpiecze stwo jest realizowa-

ne i realizowalne wy cznie w ramach interesów komunitarnych12. 

W przypadku suwerennego i równego pa stwa – wyniku i twórcy porz dku 

westfalskiego – bezpiecze stwo/d enie do zapewnienia go ludziom i instytucjom 

jest z nim immanentnie zwi zane; „Conventional analyses of the concept of securi-

ty emphasize the state as the referent object of security; it is the state that is t be se-

cure. …. In considering the relationship between theories of the state, its formation 

and consolidation on the one hand and the security Leeds of individuals on the oth-

er ….13”. Zarazem suwerenno  pa stwa nie jest tylko relacj  zewn trzn , rozumia-
n  jako prawo do domagania si  realizacji zakazu ingerencji w sprawy wewn trzne, 
lecz tak e – a nawet przede wszystkim – jako obowi zek w adz publicznych respek-
towania ochrony i pe nej realizacji praw i wolno ci jednostki oraz ochrona i zapew-
nienie praw grupowych – zbiorowych. 

8 Zob. A.H. Maslow, A Theory f Human Motivation, „Psychological Review” 1943, vol. 50, no 4, s. 370–396.

9 W. Lippman, U.S. Foreign Policy: Shields of the Republic, Boston 1943, s. 51. 

10 Szerzej J.J. Romm, DeÞ ning national security: the nonmilitary aspects, New York 1993, s. 5–7 i przywo ywane 

przez tego  deÞ nicje. 

11 Nale y mie  wiadomo , e komunitaryzm to przede wszystkim narz dzie realizacji aspiracji i interesów na dro-

dze kompromisu pomi dzy wolno ci  a równo ci ; na temat wspó czesnych dylematów szerzej zob. D. ucka, 

Barack Obama: ani w lewo, ani w prawo. „Znak” 2008, nr 643, s. 86–98.

12 Szerzej A. Kami ski, Bezpiecze stwo Polski na tle rozwoju sytuacji politycznej w Europie. Uwagi metodologicz-

ne, (w:) Raport o stanie bezpiecze stwa pa stwa – aspekty zewn trzne. Warszawa 1993, s. 7 i n. 

13 Zob. S.N. MacFarlane, Yuen Foong Khong, Human Security and the Critical History, Bloomington 2006, s. 23. 



119

Instytucjonalizacja wspó pracy. Potencja  i perspektywy

Bezpiecze stwo jest kategori  zagregowan  obejmuj c  nierozdzielne kompo-

nenty, m.in.: militarny, gospodarczy, spo eczny, polityczny, ekologiczny14. Ta agre-

gacja powoduje, e mo liwa i konieczna jest analiza komponentów w uk adzie 

zdezagregowanym, jednak je li z tych analiz cz stkowych maj  wyp ywa  wnioski, 

to konieczna jest ich ponowna ko cowa agregacja, mimo e zaciemnia wyniki uzy-

skane w badaniach cz stkowych15. 

4. Czynniki ryzyka 

Bezpiecze stwo energetyczne zosta o zdeÞ niowane przez Yerigina jako „the 

objective of energy security is to assure adequate, reliable supplies of energy at re-

asonable prices and in ways that do not jeopardize major national values and obje-

ctives”16.

Zagro enia dla bezpiecze stwa energetycznego mog  by  wywo ane przez je-

den z trzech czynników oddzia uj cych samoistnie lub w szczególnie gro nym 

(z powodu skali oddzia ywania i pochodnej trudno ci w przeciwdzia aniu) zwi z-

ku wspó wyst powania. Na zagro enia te sk ada si  zazwyczaj niemo no  korzy-

stania z: 

1) no nika – ród a energii lub energii;

2) dostawcy;

3) rodka dostarczania – drogi przesy u.

Ad 1. Zagro enie wynikaj ce z niemo no ci korzystania z no nika – ród a 

energii lub energii. Nale y przy tym uwzgl dnia  zagro enia wyst puj ce w przy-

padku pozyskiwania zarówno no nika energii, jak i produktu ko cowego, jakim jest 

energia. W gospodarce coraz cz ciej mamy do czynienia z pozyskiwaniem nie tyl-

ko surowca, ale i produktu ko cowego; zarówno w procesie powi kszania rynku 

(przesy  energii np. mi dzy odbiorcami europejskimi wykorzystuj cy przesuwanie 

si  szczytu zapotrzebowania/nadwy ki mocy w miar  przechodzenia przez kolej-

ne strefy czasowe), jak i pojawiania si  wyspecjalizowanych producentów energii 

jako produktu Þ nalnego (przyk adem s  plany budowy elektrowni j drowej na Li-

twie, która mia aby zaopatrywa  w energi  równie  pa stwa s siednie17, podobnie 

14 Szerzej J. Menkes, A. Prystrom, Normatywny wymiar kooperatywnego systemu bezpiecze stwa w Europie, (w:) 

Raport..., s. 80 i n.

15 Zob. J.J. Romm, op. cit., s. 37–50. 

16 Tak Yergin; D. Yergin, Energy security in the 1990s, “Foreign Affaires” 1988, vol. 67, s. 111, szerzej patrz równie  

D. Yergin, J. Stanislaw, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York 1991. 

17 W zwi zku z budow  nowej atomowej elektrowni w Ignalinie na Litwie – zast puj cej zamkni ty 31 grudnia 

2009 r. reaktor typu „czarnobylskiego” (RBMK–1500) – pojawi y si  koncepcje, by zbudowa  elektrownie o mo-

cy przekraczaj cej zapotrzebowanie litewskie. Planowana elektrownia (zako czenie budowy planowane jest na 
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jak analogiczny plan budowy elektrowni przez Rosj  w eksklawie kaliningradzkiej 

na potrzeby niesprecyzowanych odbiorców europejskich18) i równie wyspecjalizo-

wanych konsumentów odbiorców energii, trwale rezygnuj cych z energetycznej sa-

mowystarczalno ci (przyk adem jest Austria). W przypadku pozyskiwania energii 

jako produktu Þ nalnego potencjalne zagro enia s  jednak identyczne z zagro enia-

mi wyst puj cymi w odniesieniu do bezpiecze stwa dostaw surowców energetycz-

nych. 

Ograniczenie albo utrata mo liwo ci korzystania z no nika energii mo e by  

konsekwencj  oddzia ywania zarówno czynników naturalnych, jak i czynników za-

le nych od cz owieka oraz cznie obu rodzajów czynników. Do czynników natu-

ralnych nale y brak albo wyczerpanie zasobu. Mo liwe s  wi c stany: – pa stwa 

pozbawionego surowców energetycznych (nie dotyczy to, rzecz jasna, mo liwo-

ci pozyskiwania energii z tzw. róde  odnawialnych, takich jak wiatr, s o ce, ener-

gia skorupy ziemi, jednak te ród a nie s  i, jak si  wydaje, nie b d  w najbli szej 

przysz o ci realn  opcj  alternatywn  wobec konwencjonalnych surowców energe-

tycznych i energii produkowanej w wyniku rozpadu albo syntezy j drowej, np. ze 

wzgl du na wzgl dnie wysoki koszt wytworzenia i dostarczenia jednostki energii); 

– jak i pa stwa, które wyczerpa o mo liwe do pozyskania i wykorzystania na skal  

przemys ow  zasoby. Przyk adem nowym i geograÞ cznie bliskim jest wyczerpywa-

nie si  zasobów w gla brunatnego w zag biach niemieckich i polskich. Szacowa-

nie zasobów jest relatywnie atwe i precyzyjne. Tak wi c przy za o eniu, e zacho-

wania podmiotów gospodaruj cych s  racjonalne, nie powinno to zak óci  dostaw 

energii, a jedynie skutkowa  substytucj  ród a (pozyskaniem energii z innych lub 

nowych surowców energetycznych lub pozyskaniem produktu Þ nalnego – energii). 

Zarazem, mimo e ludzko  wielokrotnie by a konfrontowana z wyczerpaniem za-

sobów i powtarzalno  zjawiska powinna nauczy  zarówno jednostk , jak i zbio-

rowo  dzia a  wyprzedzaj cych, do wiadczenie zag ady cywilizacji spowodowa-

ne wyczerpaniem zasobów nie jest do wiadczeniem, w sposób oczywisty, minionej 

przesz o ci. 

Do czynników o charakterze mieszanym nale y brak zdolno ci do eksploata-

cji zasobu przy danej technice lub w danych warunkach gospodarczych. Przyk a-

dem jest konieczno  schodzenia z eksploatacj  kopalin w g b ziemi w stosunku do 

miejsca, w którym wydobycie by o prowadzone (wydobywanie w gla w kopalniach 

2025 r.) ma mie  moc ca 3200 MW i zaopatrywa  w energi , oprócz Litwy, Estoni  i otw  oraz Polsk  (Pol-

ska by a zainteresowana zakupami ca 1000 – 1200 MW). Szerzej Lithuania shuts Ignalina plant. World Nuclear 

News. http://www.world–nuclear–news.org/NP–Lithuania_shuts_Ignalina_plant–0401104.html (24.06.2011).

18 Elektrownia, której zako czenie budowy jest planowane na 2018 r., ma by  wyposa ona w dwa bloki o mo-

cy 1150 MW ka dy. Rosatom: elektrownia atomowa w Kaliningradzie powinna eksportowa  pr d. PAP – 24–

05–2011 14:19. „Idea projektu elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim jest taka, e si ownia ma do-

starcza  energi  elektryczn  do centralnej, wschodniej i pó nocnej Europy” szef marketingu koncernu Rostom 

Aleksiej Kalinin: http://forsal.pl/artykuly/516925,rosatom_elektrownia_atomowa_w_kaliningradzie_ma_eksporto-

wac_prad_do_europy.html (24.06.2011).
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na l sku na coraz wi kszej g boko ci) lub (czasowa) rezygnacja z cz ci zasobu, 

którego pozyskanie jest technologicznie lub gospodarczo niemo liwe w danych wa-

runkach (pozyskiwanie ropy naftowej z wykorzystaniem tzw. metod trzeciej genera-

cji, zaawansowanych w odró nieniu do uwalniania naturalnego z o a albo uwalnia-

nia wywo anego mechanicznie.

Do czynników zale nych od cz owieka nale y rezygnacja z no nika lub meto-

dy pozyskiwania motywowana ideologicznie. Czynnik ten wyst puje w dziejach cy-

wilizacji stale i wi e si  z manichejsk  wizj  porz dku wiata i tabu kulturowymi. 

Przyk adem jest zarówno zakaz pozyskiwania drewna ze wi tego lasu, jak i od-

rzucenie energii z atomu (zjawisko jest wystarczaj co obecne w kulturze masowej 

– zob. Awatar, by niepotrzebne by o jego wyja nianie). Czynnik ten mo e zarów-

no by  tradycyjny, co w procesie racjonalnego sprawowania w adzy publicznej po-

zwala albo zrezygnowa  z zasobu, albo oddzia ywa  na zmiany warto ci, jak i no-

wy: w eksplozji antynuklearnych nastrojów w spo ecze stwie niemieckim mo na 

widzie  zarówno ci g o  mitów poga skiej prakultury (stosunek do przyrody) i fo-

bie schy ku Republiki Weimarskiej (zaraza przyniesiona przez „obcych”), jak rów-
nie  postmodernistyczne obawy New Age. Spo ecze stwo mo e wymusi  na pa -
stwie dowolne dzia ania i mimo e spo ecze stwo co do zasady jest racjonalne, to 
kieruje si  równie  emocjami, w ród których najsilniejszy jest l k.

Prima facie, racjonalnym sposobem eliminacji lub ograniczenia takiego zagro-
enia jest dywersyÞ kacja róde  energii obejmuj ca z jednej strony przeciwdzia-
anie wytworzeniu monokultury energetycznej, z drugiej za  strony utrzymywanie 

proporcjonalnych do potrzeb rezerw pozwalaj cych na substytucj  utraconego ród-
a. Czynnikiem, który musi by  jednak brany pod uwag  przy dywersyÞ kacji, jest 

jej koszt. Konieczna jest ocena korzy ci ze specjalizacji i hurtowego pozyskiwania 
wiedzy i narz dzi wytwarzania energii z jednego no nika (na ten koszt sk ada si  za-
równo kapita  materialny, jak i kapita  ludzki w postaci kwaliÞ kacji osób zatrudnio-
nych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu no ników energii).

Reasumuj c, nie ma wyboru generalnie optymalnego. Wybór nale y do katego-
rii decyzji politycznych i gospodarczych obarczonych ryzykiem m. in. z racji odno-
szenia si  do przesz o ci odleg ej i w konsekwencji niepewnej i korzystania z para-
naukowych metod prognozowania d ugookresowego, które nie mo e by  traktowane 
jako spe niaj ce wymogi naukowej poprawno ci.

Ad 2. Zagro enie wynikaj ce z niemo no ci korzystania z dostawcy. Z racji 
znaczenia surowców energetycznych dla odbiorcy istotnym ród em zagro enia s  
pochodne decyzji dostawcy o niedostarczeniu produktu (odnosi si  to zarówno do 
surowców energetycznych, jak i do energii). Z zachowaniem takim mo emy mie  
do czynienia zarówno w przypadku dostawcy krajowego, jak i zagranicznego.
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Paradoksalnie, wbrew g ównemu nurtowi dyskusji i analiz zarówno w Polsce, 

jak i w wiecie, ze znacz c  cz stotliwo ci  w pa stwach wyst powa y zagro enia 

pochodne nierealizowaniu dostaw przez dostawc  krajowego. Nie by y one powo-

dowane decyzjami w a ciciela m.in. dlatego, e jego pozycja jest niebywale s aba 

w przypadku zagro e  dla bezpiecze stwa pa stwa – decyzja o odmowie sprzeda-

y spowodowa aby natychmiastowe zmiany w asno ciowe, a co najmniej przymu-

sowy zarz d i wznowienie dostaw przez nowego w a ciciela, którym przynajmniej 

czasowo zapewne by oby pa stwo. By y one powodowane decyzjami pracowników 

traktuj cych przerwanie dostaw jako narz dzie oddzia ywania na rz d, a tak e spo-

ecze stwo i pa stwo oraz wymuszenia realizacji roszcze . Roszczenia te bywa y 

skoncentrowane zarówno na interesie gospodarczym (wzrost wynagrodze , wiad-

cze  socjalnych, gwarancji zatrudnienia itp.), jak i na interesie politycznym (np. 

wp yw na polityk  pa stwa przy odrzuceniu korzystania z narz dzi i mechanizmów 

demokracji, takich jak wybory). Zdarzaj  si  te  protesty przeciwko obowi zuj ce-

mu systemowi gospodarczo–politycznemu, a wi c w celu zmiany ustroju spo ecz-

no–politycznego albo wr cz kontrsystemowe.

W ka dym przypadku dostawca zarówno korzysta z si y – pozbawienie odbior-

cy dobra koniecznego do ycia, jak i ze strategii s abszego w konß ikcie asymetrycz-

nym. Pa stwo demokratyczne ma zarówno ograniczony arsena  rodków reagowa-

nia na tego typu zachowania pracowników na w asnym terytorium, jak i jest sk onne 

do samoograniczania – rz d musi dba  o zachowanie mandatu do sprawowania w a-

dzy zarówno wobec konsekwencji sympatii spo ecznych dla wybranej grupy zawo-

dowej, jak i generalnego braku przyzwolenia na dzia ania radykalne.

Przyk adem urzeczywistnienia takiego zagro enia by y zarówno wielokrotne 

strajki górników brytyjskich po II wojnie wiatowej (strajk lat 50–tych z ama y do-

piero dostawy w gla z Polski), jak i taki strajk zorganizowany przez National Union 

of Mineworkers (NUM) pod przewodnictwem Scargilla przeciwko Thatcher (1984 

rok)19. NUM d y  do obalenia rz du maj cego mandat wyborczy.

Przyk adem potencjalnego zagro enia jest sytuacja Polski, która jest zale na od 

w gla w stopniu niemaj cym odpowiednika w Europie: w roku 2009 z w gla ka-

miennego pochodzi o 55,84 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce, a z w -

gla brunatnego 33,66 proc. (wed ug danych PSE Operator) i udzia  ten nie ulega 

zmniejszeniu. 

Jedynym narz dziem przeciwdzia ania temu (z punktu widzenia ród a pocho-

dzenia) zagro eniu jest niedopuszczenie do powstania monopolu dostaw. Oczy-

wi cie, szeroko pojmowana realizacja polityki respektuj cej prawa i wolno ci 

jednostki z równoprawnym traktowaniem praw gospodarczych, spo ecznych i kul-

19 Na ten temat zob. P. Jenkins, Mrs Thatcher’s revolution: the ending of the socialist era, London 1987. 
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turalnych, funkcjonuj ca demokracja oraz respektowanie regu  dialogu spo ecznego 

mog  zmniejszy  prawdopodobie stwo/cz stotliwo  wyst pienia zagro enia, jed-

nak pe ne przeciwdzia anie nie jest mo liwe. Szczególnie podatne na to zagro enie 

s  liberalne spo ecze stwa demokratyczne maj ce immanentn  trudno  z uzyska-

niem spo ecznego przyzwolenia na obron  wolno ci ze strony beneÞ cjentów wol-

no ci, którym w tym przypadku jest takie ograniczenie w korzystaniu z praw i wol-

no ci, by chroni  prawa i wolno ci innych. Z konieczno ci  i trudno ci  uzyskania 

przez pa stwo przyzwolenia obywateli na wykonywanie w adzy w stosunku do tych 

obywateli (a coraz cz ciej równie  ka dej osoby przebywaj cej na jego terytorium) 

pa stwo ma do czynienia od zawsze; ta niech  obywateli do wyposa ania pa stwa 

w narz dzia sprawowania w adzy – obawa przed nadu yciem w adzy ze strony pa -

stwa jest istot  mitu Lewiatana. Obywatele sami decyduj  – wa  kompromis, ja-

kie funkcje na o  na pa stwo i w jakie wyposa  je kompetencje. Z jednej strony 

maj c wiadomo , e prawa i wolno ci jednostki s  jej przyrodzone i niezbywal-

ne, z drugiej za , e pa stwo pozbawione narz dzi realizacji na o onych zada  – za-

da  tych nie zrealizuje. Te nierozstrzygalne ani jednorazowo, ani trwale dylematy 

by y/s  szczególnie widoczne i ujawniane w przypadku wyzwania, jakim dla jed-

nostek, obywateli i pa stwa jest terroryzm – terrory ci wspó obywatele, trudniej-

sze w analizie w przypadku konß iktu spo ecznego, w którym du a grupa spo eczna 

domaga si  redystrybucji maj tku, korzystaj c z przymusu–szanta u gospodarcze-

go (np. wstrzymanie dostaw surowców lub energii). Spo ecze stwo, domagaj c si  

za  od pa stwa zapewnienia mu bezpiecze stwa, nie akceptuje pos ugiwania si  si  

wobec grupy uznanej za gospodarczo lub spo ecznie upo ledzon 20; mo na w tym 

przypadku mówi  wr cz o syndromie sztokholmskim. 

W g ównym nurcie analiz zagro e  dla bezpiecze stwa energetycznego sytuuj  

si  zagro enia spowodowane przez zaprzestanie dostaw przez dostawc  zagranicz-

nego. To zagro enie mo e by  niezale ne od woli dostawcy21 albo od niej zale ne 

i maj ce posta  dzia ania celowego.

20 Zagro enie jako pierwszy dostrzeg  i zanalizowa  Kelsen „If democracy is a just form of government, it is so be-

cause it means freedom, and freedom means tolerance. If a democracy ceases to be tolerant, it ceases to be 

a democracy. But can a democracy be tolerant in its defense against antidemocratic tendencies? It can – to the 

extent that it must not suppress the peaceful expression of antidemocratic ideas. It is just by such tolerance that 

democracy distinguishes itself from autocracy. We have a right to reject autocracy and be proud of our demo-

cratic form of government only as long as we maintain this difference. Democracy cannot defend itself by giv-

ing itself up.”; H. Kelsen, On the Essence and Value of Democracy, (w:) A.J. Jacobson, B. Schlink (ed.), Weimar: 

A Jurisprudence of Crisis, Berkeley 2000, s. 84 i n. Wskazuje na to równie  Loewenstein „The speciÞ c difÞ cul-

ties in drafting and applying such defensive measures against subversive movements and parties arose main-

ly from the fact that, in not a few democracies, restriction on the guarantee of the constitutional rights of freedom 

of political opinion, speech, assembly and association was deemed inconsistent with the very foundation of de-

mocracy”, K. Loewenstein, Legislative Control of Political Extremism in European Democracies, „Columbia Law 

Review” 1938, vol. 38, s. 594. Zarazem, paradoksalnie w opozycji do tych pogl dów, przywo a  mo na pogl -

dy Dershowitza wskazuj cego na skal  wyzwania i jego dylematy; A. Dershowitz, Preemption. A Knife that Cuts 

Both Ways, New York 2006. 

21 Zagro enie to mo e by  analizowane przez przywo anie przypadku triady Gazprom–Polska–Rosja. Mamy w nim 

do czynienia z specyÞ czn  hybryd  pa stwa i wytwórcy. Rosja jest Þ nansowana przez Gazprom, który substy-

tuuje pa stwo i jego funkcje. Do tej sytuacji dosz o w warunkach zlewania si  Gazpromu i Rosji w nast pstwie 
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Takie dzia anie celowe wpisuje si  w kategori  nakazu respektowania zasa-

dy prawa mi dzynarodowego, jakim jest zakaz „stosowania gro by lub u ycia si y 

przeciwko ca o ci terytorialnej lub niepodleg o ci politycznej pa stwa” (artyku  2. 

4 Karty NZ); do kategorii si y–przymusu zalicza si  równie  przymus gospodarczy. 

Takie zachowania mieszcz  si  w kategorii szeroko pojmowanego embarga gospo-

darczego22. Embarga, jako gospodarczy rodek prowadzenia wojny, s  znane w Eu-

ropie od co najmniej 200 lat23. Jeszcze d u sz  histori  ma monokulturowa zale -

no  gospodarcza24. Jednak w przypadku dostaw surowców energetycznych lub 

energii mamy do czynienia z quasi–monopolem na produkt obiektywnie niezb dny 

odbiorcy (brak wywo a natychmiastowe za amanie si  gospodarki – spo ecze stwa), 

którego substytucja w warunkach uderzenia embarga jest niemo liwa25 przy wyso-

kim poziomie zale no ci.

Pocz tek wspó czesnemu traktowaniu embarga na eksport surowców, szczegól-

nie produktów naftowych, jako broni da y dyskusje lat 1935–1936 na forum Ligi 

Narodów zmierzaj ce do obj cia sankcjami W och. Jednak w tym przypadku sank-

cje okaza y si  nieskuteczne w konsekwencji dzia a  pa stw nienale cych do LN, 

g ównie USA, które dostarcza y produkty, które LN chcia a obj  embargiem26. 

W efekcie po raz pierwszy bro  naftow  u y y dopiero Stany Zjednoczone w 1941 

roku przeciwko Japonii w odpowiedzi na agresj  i okupacj  Chin27. 22 czerwca 

1948 roku ZSRR podj  decyzj  o blokadzie Berlina. Blokada mia a co najmniej 

doprowadzi  do bezpo redniej radzieckiej strefy wp ywów na ca y Berlin (przez 

wielu by a traktowana jak pierwsza salwa w III wojnie wiatowej rozpocz tej prze-

przejmowanie przez koncern w adzy publicznej w pa stwie. Dzi ki pochodz cym ze sprzeda y gazu pieni dzom 

Gazpromu Rosja sta a si  pa stwem zdolnym do ponoszenia kosztów istnienia, jednak rodki na ten cel w isto-

cie nie pochodz  ani z dzia alno ci produkcyjnej, ani us ugowej, lecz z eksploatacji/eksportu surowców (i to eks-

ploatacji, któr  mo na okre li  jako rabunkow  – gdy  nie towarzyszy jej poszerzanie mo liwo ci eksploatacji 

poprzez wykorzystywanie rodków ze sprzeda y na udost pniania do pozyskiwania nowych zasobów). W kon-

sekwencji mamy do czynienia ze zjawiskiem, jedynym ze wzgl du na skal , i  to, co jest dobre dla Gazpromu 

jest równie  dobre dla Rosji. Ta zale no  ma zarazem charakter zwrotny. Uzale nienie pa stwa od rodzimego 

producenta powoduje, e wszelkie wstrz sy na rynku gazu wywo uj ce spadek dochodów Gazpromu, wywo aj  

w Rosji efekt domina, za  wstrz s powtórny odbije si  na rynku gazu (przy cis ym powi zaniu Rosja–Gazprom 

trudno ci Gazpromu przenosz  si  na Rosj , wywo uj c w niej wstrz sy, które uderzaj  w Gazprom). Pozycja 

monopolistyczna i nierynkowy charakter Gazpromu powoduj , e nie jest on zmuszony m.in. ani do racjonalizacji 

kosztów ani do poszukiwa  nowych róde  dochodów. Gazprom jest monokultur  tworz c  monokulturowe pa -

stwo. Trudno przyj , e mo e to by  sytuacja trwa a, a tym bardziej pozbawiona za ama  w rednioterminowej 

perspektywie. Istotnym jest za  w tym przypadku, e nawet czasowa zapa  hybrydy Rosja–Gazprom spowo-

duje za amanie si  dostaw gazu do odbiorców Gazpromu. Szerzej E. Czarny, J. Menkes, P. Toporowski, Firma 

transnarodowa z upadaj cego pa stwa (przypadek Gazpromu), (w:) Korporacje transnarodowe Jeden temat, 

ró ne spojrzenia, (red.) J. Menkes, T. Gardocka. Warszawa 2010. 

22 Ibidem

23 Angielska blokada kontynentu w czasie wojen napoleo skich.

24 Np. chi ski monopol na jedwab czy brazylijski na kaw . 

25 Niemo no  oznacza niemo no  zast pienia gazu dostarczanego przez Gazprom innym no nikiem energii lub 

zast pienie Gazpromu jako dostawcy w „krótkim” czasie – tzn. w bezpo redniej reakcji na zdarzenie.

26 Szerzej R. Stern, Oil market Power and United States National Security. http://www.pnas.org/content/103/5/1650.

full oraz dalsza literatura.

27 Japonia by a wówczas w 80% zale na od ameryka skich dostaw; embargo, którego nie mog a zniwelowa  nie-

miecka i w oska pomoc, nie pozostawi o Japonii innego wyboru ni  wojna.
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ciwko Zachodowi)28. Blokada przynios a wyniki wr cz odwrotne od oczekiwanych 

w postaci odbudowy to samo ci politycznej wolnego wiata i zweryÞ kowania woli 

i mo liwo ci skutecznej obrony. 

Te do wiadczenia sk oni y jednak w 1950 roku rz d USA do uznania, e wa-

runkiem koniecznym dla zapewnienia bezpiecze stwa narodowego jest dywersyÞ -

kacja róde  i dostawców no ników energii29. Koncepcj  t  podtrzymywa y kolejne 

gabinety. Szczególnie w czasie prezydentury Richarda Nixona widoczna by a wia-

domo  skali zagro enia30 i rozpocz to tworzenie prawnych instrumentów ochrony 

rynku – bezpiecze stwa31.

S uszno  diagnoz potwierdzi o wprowadzenie w 1973 roku32 przez kraje 

OPEC33 narastaj cego (o 5% w skali miesi ca) embarga na dostawy ropy naftowej 

do USA, Holandii, Portugalii, Rodezji i RPA oraz Izraela. Kraje arabskie poprzez 

embargo chcia y uczyni  z dostaw ropy naftowej bro  kierowan ; obejmuj c jed-

nych embargiem innych (Hiszpani , Francj  i Wielk  Brytani ) – „nagradza y”34.

W przypadku opracowywania strategii przeciwdzia ania temu zagro eniu, 
oprócz oczywi cie skutecznej dywersyÞ kacji rozwa a  nale y instytucjonalizacje 
wspó pracy i/albo zaakceptowanie poziomu dwustronnej zale no ci, w przypadku 
którego skala zagro enia dla odbiorcy w razie wstrzymania dostaw jest porówny-
walna ze skal  zagro enia dla dostawcy w przypadku nieodbierania przedmiotu do-
stawy. Oczywi cie taki szanta  wzajemny jest mo liwy/skuteczny tylko w odnie-
sieniu do pa stw/rz dów pragmatycznych – niemo liwy w stosunku do partnera 
racjonalnego (np. racjonalizacja maj ca ród o w mesjanizmie religijnym lub poli-
tycznym). Jest to wi c w istocie powrót, w nowym scenograÞ i, do Galtunga strategii 
„pokoju negatywnego” – pokoju opartego na (wzajemnym) odstraszaniu35.

Reasumuj c, zagro enie interesów spowodowane zachowaniem dostawcy jest 
relatywnie wysokie niezale nie od tego, czy mamy do czynienia z dostawc  swoim 
czy obcym. Jednak je eli w odniesieniu do zagro enia zlokalizowanego wewn trz-
nie jedynym narz dziem skutecznego przeciwdzia ania jest dywersyÞ kacja, mini-
malizacja wagi dostawcy to w przypadku obcego alternatywn  strategi  mo e by  
równie  uzale nienie wzajemne.

28 Szerzej H. Kissinger, Dyplomacja. Philip Wilson, Warszawa 1996, s. 686.

29 Szerzej, F. R. Parra, Oil Politics: A modern History of Petroleum, London 2004. 

30 Zob. R. Stern, op. cit.

31 US Trade Act 1974. 

32 W reakcji na kl sk  pa stw arabskich w wojnie Yom Kippur przeciwko Izraelowi. 

33 Pod kontrol  Organizacji (utworzonej w 1960 roku) ju  w 1972 roku znajdowa o si  41% wydobycia ropy naftowej 

i 47% dostaw do Europy zachodniej. 

34 Szerzej F.S. Pearson, J.M. Rochester, International Relations. The Global Condition In the Late Twentieth Cen-

tury, New York 1988, s. 66–71.

35 Autorem koncepcji by  Galtung; szerzej J. Galtung, Violence, Peace and Peace Research, “Journal of Peace Re-

search” 1969, no 1, s. 183. 
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Ad 3. Zagro enie wynikaj ce z niemo no ci korzystania z rodka dostarcza-
nia – drogi przesy u. W przypadku tego zagro enia jego skala jest funkcj  wyk ad-

nicz  odleg o ci i bezpiecze stwa konkretnego kana u przesy u. Zarówno przesy , 

jak i przewóz no ników energii jest nara ony na ataki celowe (np. na ruroci g) oraz 

podatny na zagro enia pochodne sytuacji geopolitycznej na drogach przewozu/prze-

sy u (np. operowanie piratów wzd u  wybrze y morskich Afryki obni a pewno  

dostaw morskich jedyn  drog  wodn , dost pn  dla jednostek p ywaj cych o du-

ym tona u, za  Kana  Sueski – znajduj cy si  bezpo rednio w streÞ e napi  po-

litycznych – by  niedost pny dla eglugi). Przesy  i przewóz s  równie  wra liwe 

na wiadomo  zagro e  ekologicznych i wywo ywane tym reakcje. Ze zjawiska-

mi takimi mamy do czynienia zarówno w przypadku niezgody na budow  instala-

cji przesy owych w regionach wra liwych ekologicznie (przyk adem by y/s  sprze-

ciwy wobec budowy ruroci gu na Alasce), jak i trudno  z dostarczaniem no ników 

i energii do odbiorców skoncentrowanych w regionach o wysokim zag szczeniu 

ludno ci, g stej gospodarce itp. (przyk adem jest ryzyko potencjalnej niemo no ci 

dostaw drog  morsk  do pa stw ba tyckich przy wysokim poziomie ryzyka i wia-

domo ci ekologicznej w streÞ e cie nin du skich).

Jednak ta zale no  (zagro enie jako funkcja wyk adnicza) prowadz ca do 

uznania, e najbezpieczniejszym ród em energii jest energia pozyskiwana w kraju 

odbiorcy, ze ród a, jakim jest rozpad (ew. synteza j drowa), w którym to przypad-

ku niezwykle niska jest wra liwo  na niestabilno  dostaw, jak i niepewno  za-

chowa  zatrudnionych u operatora (z racji nieliczno ci zatrudnionych, ich wysokich 

kwaliÞ kacji i relatywnie wysokich dochodów) musi by  skorygowane o ryzyko ata-

ku na instalacje i l ki spo eczne36. 

5. Instrumenty zapewnienia bezpiecze stwa 
– rozwi zania ramowe

O rzeczach podobnych. Narz dziem zapewnienia bezpiecze stwo energe-

tycznego jest dla ka dego pa stwa wspó praca gospodarcza. W przypadku pa stwa 

dysponuj cego w asnymi zasobami odsuwa ona na przysz o  moment wyczerpa-

nia zapasów – konieczno  posi kowania si  dostawami z zewn trz, za  pa stwo 

niedysponuj ce zasobami musi je pozyska  z zewn trz. Analizowane warianty me-

tod i narz dzi zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego nie sk adaj  si  na re im 

szczególny, mamy do czynienia z jednym z mo liwych wariantów zapewnienia bez-

piecze stwa kooperatywnego. Równie  na poziomie realizacyjnym pa stwo mody-

Þ kuje rozwi zania ogólne:

36 Na temat bezpiecze stwa ekologicznego zob. szerzej M. Pietra , Bezpiecze stwo ekologiczne w Europie. Stu-

dium politologiczne, Lublin 2000, s. 107–114.
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tym, czym dla bezpiecze stwa w ogóle s  normatywne ramy wyznaczone 

przez zasady Karty Narodów Zjednoczonych, tym dla bezpiecze stwa ener-

getycznego s : wolny i uczciwy handel, wolno  przemieszczania si  w prze-

strzeni (m.in. eglugi) i otwarty dost p do rodków przesy u–tranzytu (np. 

ruroci gów). Bezpiecze stwo energetyczne jest ci le skorelowane z funk-

cjonowaniem gospodarki otwartej. Zarazem pozyskiwanie zasobów jest a-

twiejsze i bezpieczniejsze w relacjach z pa stwami o gospodarce rynkowej 

(taki charakter gospodarki partnera nie jest oczywi cie warunkiem koniecz-

nym) i widz cych we wspó pracy, kontaktach dobros siedzkich instrument 

zapewnienia pokoju i rozwoju dla wszystkich. Bezpiecze stwu energetycz-

nemu sprzyja wi c zespó  dzia a  na poziomie uniwersalnym i regionalnym, 

wytwarzaj cy prawne ramy chroni ce przed nieuzasadnion  dyskryminacj  

w dost pie, handlu lub przesyle no ników energii;

te ramy ogólne wspó pracy energetycznej konkretyzowane s  na poziomie 

zarówno pojedynczych transakcji, jak i zinstytucjonalizowanego obrotu. 

Równie  w odniesieniu do tych dzia a  po danym partnerem/partnerami s  

partnerzy o statusie partnerów politycznych; mo na to zawrze  w dyrekty-

wie: poszukuj rynku blisko (blisko  to jednak nie pochodna geograÞ i, a ak-

sjologii – systemu warto ci). W takim przypadku blisko  polityczna u a-

twia stosunki gospodarcze, a blisko  gospodarcza buduje realne podstawy 

stosunków politycznych. Jednak to, co najlepsze (handel blisko) nie zawsze 

jest mo liwe (wyst powanie zasobów) i nie zawsze powinno by  jedyne; 

wytworzenie wi zi gospodarczej z pa stwami trzecimi (spoza kr gu sojusz-

ników) s u y uniwersalizacji warto ci i upowszechnieniu postaw koopera-

tywnych. Zarazem poprzez wspólnot  interesów podzielenie si  ryzykiem 

ogranicza sk onno  kontrahenta do gry nastawionej na konß ikt – wi  z in-

nymi jest swoist  fallback possition.

O rzeczach ró nych. Zarazem przypadek bezpiecze stwa energetycznego 

skrajnie negli uje uproszczenie zawarte w sloganie „jedno i niepodzielne bezpie-
cze stwo wiata”. Slogan ten mia  za zadanie przeciwdzia a  postawom i prakty-
kom izolacjonizmu, przekona  do umierania za Gda sk poprzez wskazanie, e po 
ataku na Gda sk kolejn  oÞ ar  agresji jest Coventry. Zarazem slogan ten uprasza 
i fa szuje rzeczywisto , a przede wszystkim tworzy z udne poczucie bezpiecze -
stwa. Mieszka cy Coventry nie zast pi  gda szczan w roli obro ców ich miasta. 
Porozumienia USA – ZSRR/Rosja o redukcji zbroje  strategicznych nadaj  status 
sanktuarium terytoriom USA i Rosji, a nie ich sojuszników. Chc c jecha  poci giem 
w wagonie 1 klasy, trzeba kupi  bilet na przejazd wagonem tej klasy. Dla ka dego 
pa stwa bezwzgl dnym priorytetem jest jego w asne bezpiecze stwo energetyczne, 
co oznacza, e ka de pa stwo jest sk onne dzieli  si  jedynie „nadwy k ”, chyba e 

–

–
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przed powstaniem zagro enia dosz o do wykszta cenia wi zi, w której pa stwa two-

rz  organizmy formalnie politycznie niezale ne, jednak faktycznie stanowi ce nie-

rozdzieln  ca o  – bli niaki syjamskie (przypadek UE). 

6. Zamiast wniosków

Reasumuj c, strategie bezpiecze stwa energetycznego s  tworzone w stosunku 

do przysz o ci tak odleg ej, e o warto ci wybranej strategii, jej efektywno ci decy-

duje nie sama strategia, a determinacja albo jej brak w realizacji. Z punktu widze-

nia bezpiecze stwa energetycznego pa stwa najwy sz  wag  przypisa  wi c nale y 

wiarygodno ci pa stwa – jego w adz. 22 maja 2010 roku Prezydent Niemiec Horst 

Koehler w rozmowie z dziennikarzem Deutschlandradio stwierdzi : „Kraj naszej 
wielko ci […], tak uzale niony od handlu zagranicznego, musi wiedzie , e w ra-

zie pilnej potrzeby niezb dna jest równie  misja wojskowa, eby broni  naszych in-

teresów, na przyk ad wolnych dróg handlowych” i […] 31 maja poda  si  do dymi-

sji wobec negatywnego odbioru wypowiedzi37. Bezpiecze stwo, m.in. energetyczne 

pa stwa jest w dominuj cym zakresie funkcj  wyk adnicz  woli bycia bezpiecznym 

i zap acenia ceny bezpiecze stwa, zgodnie z pogl dem Friedmana, e There’s no 

such thing as a free lunch.

Równie  w tej sferze dostrzegalne s  korelacje z cz onkostwem w Unii Europej-

skiej38. Owocem postrzegania wagi problemu przez UE s  „Zielona Ksi ga o strate-
gii energetycznej Unii”, „Europejska polityka energetyczna”, pakiety energetyczny 
i liberalizacyjny (z 2007 roku) oraz klimatyczny z 2008 roku39. 

37 Na podstawie Newsweek.pl z 31 maja 2010; 07. 06. 2011. http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/swiat/prezy-

dent–niemiec–rezygnuje–ze–stanowiska, 59486,1 

38 Szerzej T. Skoczny, Energetyka, (w:) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. War-

szawa 2003, s. 525 i n.

39 Szerzej R. Ney, E. Mokrzycki, U. Lorenz, U. Ozga–Blaschke, Z. Grudzi ski, „Polityka Energetyczna” 2008, t. 11, 

z. 1.
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INSTITUTIONALISATION OF COOPERATION. 
POTENTIAL AND PROSPECTS

Policies holding a prominent position among EU policies form the subject of 

the analysis: the European neighbourhood policy and the security policy. These 

policies are simultaneously closely related through a process of mutual feedback. 

An exploration of the full range of the correlation between these policies, possible in 

theory, seems both unrealistic and cognitively pointless in practice. For these reasons 

(i.e. lack of a rationale for the complex research and the need for a comprehensive 

analysis of the correlation) I have concentrated on speciÞ c excerpts from the policies 

that is – on Polish-Russian relations from the “neighbourhood policy” and on energy 

security from the “security policy”.

The choice was made on the grounds of both, the objective importance of the 

issue and the relative lack of progress in the implementation of the policies – lack 

of success of European integration in the Þ eld. If indeed the balance of European 

cooperation in the sphere of economic integration, and operation of the area of 

freedom, security and justice is a positive one (European countries undergoing 

integration at the same time were involved in an anticipatory process of modifying 

reality), cooperation in respect of the neighbourhood and security policies has, at 

most, had a reactive nature in relation to events or processes, even in the immediate 

international vicinity of the EU. I have examined the operation of integration in 

areas where Europe is, in essence, the beneÞ ciary of events and the effects of others’ 

actions rather than the author of them.

Legal analysis of the basic concepts laying a normative framework for sub-

regimes (within the framework of European law) of neighbourhood and safety 

was the starting point for a strategic analysis of the correlation between the 

regimes examined. Conclusions were veriÞ ed by reference to the experiences of 

implementation.

Key words:

Neighbourhood policy, safety policy, energy security, implementation, the 

European Union
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READMISJA W RELACJACH POLSKI I ROSJI

Uwagi wstepne

Polska wraz ze wst pieniem do Unii Europejskiej przekaza a na rzecz tej orga-

nizacji cz  swoich kompetencji. Dotyczy to m.in. spraw zwi zanych z granicami 

pa stwa, w tym zasadami ich przekraczania. Pierwszy etap zwi zanych z tym prze-

mian obejmowa  harmonizacj  zasad polityki wizowej, drugi za  wi za  si  z pe -

nym wdro eniem acquis Schengen. 

Kluczowe znaczenie dla rozwijania wspó pracy z pa stwami s siednimi, któ-

re nie s  pa stwami cz onkowskimi UE i nie s  z ni  stowarzyszone, ma znalezie-

nie z jednej strony zasad liberalizacji re imu wizowego, z drugiej za  – wzmocnie-

nie wspólnych dzia a  w celu zwalczania nielegalnej imigracji. 

Dzia ania Unii Europejskiej pokazuj , e szuka ona w a ciwego balansu mi -

dzy bezpiecze stwem wewn trznym a stabilizacj  zewn trzn . Powi zanie umów 

o u atwieniach wizowych z readmisyjnymi jest standardowym instrumentem w Eu-

ropejskiej Polityce Dobrego S siedztwa.1 Umowa o readmisji i umowa o u atwie-

niach wizowych zosta y te  przyj te mi dzy Uni  Europejsk  a Rosj . Umowa 

o u atwieniach wizowych nie wp yn a na wzrost liczby obywateli FR przekracza-

j cych granic  z Polsk 2. Czy zatem umowa o readmisji mo e by  skutecznym in-

strumentem zwalczania nielegalnych wjazdów i pobytów w dwustronnych relacjach 

Polski i Rosji? 

I

Readmisja oznacza przekazanie przez pa stwo sk adaj ce wniosek i przyj cie 

przez pa stwo rozpatruj ce wniosek osób (w asnych obywateli pa stwa rozpatruj -

1 F. Trauner, I. Kruse, EC Visa Facilitation and Readmission Agree 4 ments, A New Standard EU Foreign Policy 

Tool?, „European Journal of Migration and Law” 2008, nr 10, s. 434–435.

2 M. Zdanowicz, A. Doliwa–Klepacka, Mo liwo  liberalizacji re imu wizowego w ramach Wspó pracy pa stw 

w Partnerstwie Wschodnim, (w:) M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Partnerstwo Wschodnie. Wymiary 

realnej integracji, Warszawa 2010, s. 163.

131



132

Mieczys awa Zdanowicz

cego wniosek, obywateli pa stw trzecich lub bezpa stwowców), którym udowod-

niono nielegalny wjazd, nielegalny pobyt lub nielegalne zamieszkiwanie na teryto-

rium pa stwa wnioskodawcy.3

Readmisja ma na celu u atwienie powrotu/przyj cia osób przebywaj cych na 

terytorium danego pa stwa bez wymaganych dokumentów. Umowy readmisyjne s  

to umowy (zwykle bilateralne), które odnosz  si  do procedur odes ania przez jed-

no pa stwo cudzoziemca przebywaj cego na jego terytorium bez wymaganych do-

kumentów do pa stwa jego obywatelstwa lub pa stwa, przez które przejecha  on do 

pa stwa, które podejmuje kroki do jego odes ania4. Zdaniem D. Bouteillet–Paquet 

umowy readmisyjne s  aktualnie jednym z najstarszych instrumentów stosowania 

przez pa stwa cz onkowskie kontroli nap ywu migrantów5. 

Pierwsza generacja umów readmisyjnych by a przyj ta w latach 50-tych i 60-

tych i obejmowa a osoby nieprawid owo przemieszczaj ce si  miedzy pa stwami 

cz onkowskimi tworz cymi pó niej stref  Schengen. Ta polityka by a uzewn trznia-

na w drugiej generacji bilateralnych umów readmisyjnych zawieranych z pa stwa-

mi Europy rodkowo–Wschodniej.6 Umowy te mia y zapobiega  nielegalnej i nie-

kontrolowanej migracji po upadku „muru berli skiego”. Wówczas to szereg pa stw 
europejskich podj o starania o wspó prac  z pa stwami cz onkowskimi. 

Dnia 30 listopada 1994 roku Rada przyj a Rekomendacje7, w których wzywa-
a pa stwa cz onkowskie do zawierania z pa stwami trzecimi standardowych umów 

o readmisji. Ich celem mia o by  zwalczanie nielegalnej imigracji. Standardowa 
umowa okre la a osoby obj te readmisj , terminy, w ci gu których zainteresowa-
ne pa stwo zobowi zane jest do okre lonych dzia a , zasady tranzytu, ochrony da-
nych osobowych oraz pokrycia kosztów takich operacji (dzia a ). W. Czapli ski za-
uwa a, i  pierwowzorem takich umów by o porozumienie mi dzy pa stwami grupy 
Schengen a Polsk , zawarte 29 marca 1991 roku. Na podstawie tego porozumienia 
wprowadzono ruch bezwizowy mi dzy pa stwami stronami.8

3 Ta legalne deÞ nicja ekstradycji znajduje sie w niektórych umowach mi dzynarodowych, o czym b dzie szerzej 

w dalszej cz ci niniejszego rozdzia u.

4 P.J. van Krieken, The Migration Acquis Handbook. The Foundation for a Common European Migration Policy, 

Haga 2001, s. 425–426.

5 D. Bouteillet–Paquet, Passing the Buck, a critical analysis of the readmission policy implemented by the Europe-

an Union and its Member States’, „European Journal of Migration and Law” 2003, nr 5, s. 359–377; za A. Roig, 

T. Huddleston, EC Readmission Agreements, A Re–evaluation of the Political Impasse, „European Journal of Mi-

gration and Law” 2007, nr 9, s. 367.

6 A. Roig, T. Huddleston, EC Readmission Agreements, A Re–evaluation of the Political Impasse, „European Jou-

rnal of Migration and Law” 2007, nr 9, s. 376.

7 Council Recommendation of 30 November 1994 concerning a specimen bilateral readmission agreement be-

tween a Member State and a third country, „OfÞ cial Journal” C 274 , 19/09/1996 P. 0020–0024.

8 W. Czapli ski, C. Mik, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 4. Konwencje mi dzynarodo-

we zawierane na podstawie art. K.3.
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Dnia 24 lipca 1995 roku Rada przyj a Rekomendacje9 w sprawie zasad, któ-

re powinny by  brane pod uwag  przy sporz dzaniu protoko ów wykonawczych 

do umów o readmisji. Rada zaleca a przyj cie wspólnych formularzy, zasad powro-

tu/readmisji w przypadku zastosowania procedury uproszczonej i zwyk ej, sposobu 

identyÞ kacji osoby, która podlega readmisji oraz rodki dowodowe, na podstawie 

których stwierdzono wjazd takiej osoby. Okre lono ponadto warunki tranzytu.

Nast pnie Komitet Wykonawczy Schengen w dniu 15 grudnia 1999 roku przyj  

decyzj  dotycz c  dowodów, które maj  by  brane pod uwag  przy realizacji umów 

o readmisji pomi dzy pa stwami Schengen. Drugiego grudnia 1997 roku Rada pod-

j a decyzj  dotycz c  klauzul readmisyjnych10. Po wej ciu w ycie Traktatu Am-

sterdamskiego klauzule te by y stosowane we wszystkich umowach zawieranych 

przez pa stwa cz onkowskie UE. Kilka dni pó niej, 7 grudnia, Finlandia przedsta-

wi a propozycj  obj cia readmisj  tak e obywateli pa stw trzecich.11Zgodnie ze 

stanowiskiem Finlandii obywatelem pa stwa trzeciego jest osoba nieb d ca oby-

watelem pa stwa cz onkowskiego UE12. Rada Europejska na szczycie w Tampere 

w pa dzierniku 1999 roku potwierdzi a, i  Traktat Amsterdamski przyzna  Wspól-

nocie kompetencje w dziedzinie readmisji. Rada Europejska zaleci a Radzie UE za-

wieranie umów o readmisji lub w czanie standardowych klauzul do innych umów 

zawieranych mi dzy Wspólnot  Europejsk  a poszczególnymi krajami lub grupami 

krajów trzecich. Potrzeb  zawierania takich umów powtórzono tak e na posiedze-

niu Rady Europejskiej w Laeken. W 2002 roku Rada okre li a nast puj ce kryteria 

wp ywaj ce na zawarcie umów o readmisji: 1) presja migracyjna wywierana przez 

pa stwo trzecie; 2) geograÞ czne po o enie pa stwa w stosunku do UE; 3) fakt, e 

pa stwo nie kandyduje do UE; 4) rozwa enie geograÞ cznego balansu i regionalnych 

konsekwencji; 5) istnienie umów o stowarzyszeniu z UE czy umów o wspó pracy 

zawieraj cych klauzule readmisyjne; 6) dodatkowe warto ci, jakie wynikaj  z umo-

wy wspólnoty w porównaniu z umowami zawieranymi przez poszczególne pa stwa 

cz onkowskie13. Aktualnie art. 79 ust. 3 TfUE przyznaje Unii prawo do zawierania 

z pa stwami trzecimi umów o readmisji do pa stwa pochodzenia lub pa stw, z któ-

9 Council Recommendation of 24 July 1995 on the guiding principles to be followed in drawing up protocols on the 

implementation of readmission agreements, „OfÞ cial Journal” C 274, 19/09/1996 P. 0025–0033.

10 Pierwsze klauzule readmisyjne znalaz y si  ju  w Umowach o Partnerstwie i Wspó pracy podpisanych w 1995 

roku z Kazachstanem i Kirgistanem czy w 1996 z Armeni , Gruzj  i Uzbekistanem. Kolejne umowy zawarte 

by y z Algeri , Azerbejd anem, Chile, Chorwacj , Egiptem, Libanem, Macedoni , Syri  i Turkmenistanem. Unia 

w cza a tak e takie klauzule do umów z regionalnymi organizacjami, za A. Roig, T. Huddleston, EC Readmis-

sion Agreements, A Re–evaluation of the Political Impasse, “European Journal of Migration and Law” 2007, nr 9, 

s. 370.

11 Informacje pochodz  ze strony, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm .(dnia 21 lipca 2010 

roku).

12 Council Initiative of the Republic of Finland with a view to the adoption of a Council Regulation determiningobli-

gations as between the Member States for the readmission of third–country nationals, „OfÞ cial Journal” C 353, 

7.12.1999 P. 0007–0009.

13 M. Schieffer, Community Readmission Agreements with Third Countries – Objectives, Substance and Current 

State of Negotiations, „European Journal of Migration and Law” 2003, nr 5, s. 347–348.
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rych przybywaj , obywateli pa stw trzecich, którzy nie spe niaj  warunków wjaz-

du, obecno ci lub pobytu na terytorium jednego z pa stw cz onkowskich lub prze-

stali je spe nia 14.

II

Stosunki Rosji z Uni  Europejsk  zosta y po raz pierwszy sformalizowane 

w 1994 roku, kiedy to podpisano uk ad o partnerstwie i wspó pracy. W wyniku tego 

porozumienia rozwin  si  dialog polityczny, przejawem czego sta y si  spotkania 

na szczycie. Jednym z dzia a  zaproponowanych w przyj tej w dniu 4 lipca 1999 r. 

wspólnej strategii UE wobec Rosji by o zawarcie umowy w sprawie readmisji.

W dniu 18 wrze nia 2000 r. Rada ds. Ogólnych upowa ni a Komisj  do podj -

cia negocjacji dotycz cych umowy o readmisji mi dzy Wspólnot  Europejsk  i Fe-

deracj  Rosyjsk . W kwietniu 2001 r. Komisja przekaza a w adzom rosyjskim pro-

jekt tekstu umowy. Rozpocz y si  d ugie negocjacje. 

Problem ten by  równie  przedmiotem dyskusji na spotkania na szczycie, któ-

re mia o miejsce dnia 31 maja 2003 roku w Sankt Petersburgu, podczas obcho-

dów 300–lecia tego miasta. Ustanowiono na nim 4 wspólne przestrzenie wzajemnej 

wspó pracy: gospodarcza; wolno ci, sprawiedliwo ci i bezpiecze stwa; bezpiecze -

stwa mi dzynarodowego; i bada  naukowych, edukacji i kultury. Podkre laj c po-

trzeb  wspó pracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo ci i spraw wewn trznych, 

Unia Europejska i Rosja uzna y za po dane wprowadzenie w dalszej perspektywie 

ruchu bezwizowego oraz wskazano na potrzeb  bardziej elastycznego podej cia do 

przepisów Porozumie  z Schengen. Podnoszono równie  problem umów o readmi-

sji, jednak nie uda o si  uzyska  od Rosji adnych konkretnych zobowi za .15 Pod-

pisanie umowy nast pi o dopiero w roku 200616. Umowa wesz a w ycie dnia 19 

kwietnia 2007 roku. 

Komisja podkre la a, i  brak zach t ze strony UE by  przyczyn  przed u aj -

cych si  negocjacji. I tak naprawd  przyspieszy y dopiero wtedy, gdy UE zobowi -

za a si , na wniosek FR, do jednoczesnego negocjowania umów o u atwieniach wi-

zowych.17

14 Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisanego 13 grudnia 2007 roku, „Dzien-

nik Urz dowy UE” 2008, C 115/47. 

15 E. Wyciszkiewicz, Szczyt Unia Europejska – Federacja Rosyjska (Sankt–Petersburg, 31 maja 2003), Polski In-

stytut Spraw Mi dzynarodowych. Biuro Analiz, Biuletyn 2003, Nr 31, s. 830.

16 Umowa o readmisji mi dzy Federacj  Rosyjsk  a Wspólnot  Europejsk ,, podpisana w 2006 roku, Dz.U. UE L 

2007.129.40.

17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego I Rady. Ocena unijnych umów o readmisji, KOM(2011) 76 wer-

sja ostateczna.
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III

W preambule Umowy o readmisji mi dzy Federacj  Rosyjsk  a Wspólnot  

Europejsk  podkre lono, i  celem tych umów jest skuteczniejsze zwalczanie nie-

legalnej imigracji. Wskazano ponadto na potrzeb  ustanowienia, na zasadzie wza-

jemno ci i w duchu wspó pracy, szybkiej i skutecznej procedury ustalania to samo-

ci i organizowania bezpiecznego i zgodnego z przepisami powrotu osób, które nie 

spe niaj  warunków wjazdu, przebywania lub pobytu na terytorium pa stw stron 

lub przesta y spe nia  te warunki. Pa stwa pragn  tak e u atwi  tranzyt takich osób. 

Wsazano ponadto, i  umowa nie narusza praw, obowi zków i zakresu odpowiedzial-

no ci Wspólnoty, pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej 

wynikaj cych z prawa mi dzynarodowego, w tym przepisów w zakresie mi dzynaro-

dowych praw cz owieka, potwierdzonych w szczególno ci w Powszechnej deklara-

cji praw cz owieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Mi dzynarodowym pakcie praw oby-

watelskich i politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., Konwencji dotycz cej statusu 

uchod ców z dnia 28 lipca 1951 r. i Protokole dotycz cym statusu uchod ców z dnia 

31 stycznia 1967 r., Europejskiej konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawo-

wych wolno ci z dnia 4 listopada 1950 r. i protokole nr 4 do tej e konwencji z dnia 

16 wrze nia 1963 r. oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz inne-

go okrutnego, nieludzkiego lub poni aj cego traktowania albo karania z dnia 10 

grudnia 1984 r.

W zasadzie postanowienia zawarte we wst pie umowy mi dzynarodowej nie 

maj  charakteru prawnie wi cego, nie tworz  praw i zobowi za  dla stron, s  jed-

nak wa nym elementem przy rozstrzyganiu problemów interpretacyjnych, zw asz-

cza w tak delikatnej sferze jak przej cie nielegalnie przebywaj cych osób.

We wst pie umowy o readmisji mamy te  okre lony zakres jej stosowania. 

Podkre lono, i  porozumienie to nie ma zastosowania do Królestwa Danii (zgodnie 

z protoko em z o onym przez to pa stwo do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 

ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk ). 

Postanowienia merytoryczne rozpoczynaj  si  od zdeÞ niowania podstawowych 

poj , takich jak np.: pa stwo cz onkowskie, obywatel pa stwa cz onkowskiego, 

obywatel pa stwa, które jest stron  porozumienia, bezpa stwowiec, wiza, zezwole-

nie na zamieszkanie, rejon przygraniczny lub dokument pobytowy. 

Umowa okre la obowi zki stron w zakresie readmisji, procedur , tranzyt i kosz-

ty, ochron  danych i klauzul  braku wp ywu oraz zasady wej cia w ycie i stosowa-

nia umowy.

Pierwsza cz  umowy okre la obowi zki pa stw stron w zakresie readmisji. 

Federacja Rosyjska zobowi zuje si , na wniosek pa stwa cz onkowskiego i zgod-

nie z procedur  przewidzian  w umowie, przyj  obywateli FR, którzy nie spe nia-
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j  obowi zuj cych warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkiwania na terytorium 

pa stwa cz onkowskiego wnioskodawcy. To samo odnosi si  do osób nielegalnie 

przebywaj cych lub zamieszkuj cych na terytorium pa stwa cz onkowskiego, któ-

re w chwili wjazdu na to terytorium posiada y obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, 

nast pnie za  zrzek y si  go zgodnie z prawem rosyjskim, nie uzyskuj c obywatel-

stwa ani zezwolenia na pobyt w pa stwie, do którego przyby y, ani w adnym in-

nym pa stwie.18 Ta sama zasada odnosi si  równie  do cudzoziemców, je eli istnie-

j  dowody na to, i  taka osoba:

a) posiada w chwili sk adania wniosku o readmisj  wa n  wiz  wydan  przez 

Federacj  Rosyjsk  i upowa niaj c  j  do wjazdu na terytorium pa stwa 

cz onkowskiego bezpo rednio z terytorium Federacji Rosyjskiej; lub

b) posiada w chwili sk adania wniosku o readmisj  wa ne zezwolenie na pobyt 

wydane przez Federacj  Rosyjsk ; lub

c) wjecha a bezprawnie na terytorium pa stwa cz onkowskiego bezpo rednio 

z terytorium Federacji Rosyjskiej.19

Nale y jednak podkre li , i  zgodnie z art. 23 ust. 3 umowy postanowienia za-

warte w art. 3–5 maj  wy cznie zastosowania do bezpa stwowców i obywateli 

pa stw trzecich, z którymi Federacja Rosyjska zawar a dwustronne umowy o read-

misji. W stosunku do pozosta ych cudzoziemców zacz a mie  zastosowanie dopie-

ro po up ywie trzech lat od daty wej cia jej w ycie. 

Obowi zek readmisji nie ma zastosowania, gdy:

a) obywatel pa stwa trzeciego lub bezpa stwowiec przebywa na terenie mi -

dzynarodowego portu lotniczego w Federacji Rosyjskiej jedynie przejazdem 

w ramach tranzytu lotniczego; lub

b) pa stwo cz onkowskie wnioskodawca lub inne pa stwo cz onkowskie wy-

da o obywatelowi pa stwa trzeciego lub bezpa stwowcowi wiz  lub zezwo-

lenie na pobyt (o ile taka osoba nie jest ju  w posiadaniu wizy lub zezwole-

nia na pobyt wydanych przez Federacj  Rosyjsk ), które maj  d u szy okres 

wa no ci;

c) obywatel pa stwa trzeciego lub bezpa stwowiec korzystali z prawa bezwi-

zowego wjazdu na terytorium pa stwa cz onkowskiego wnioskodawcy.20

Analogiczne zobowi zania zosta y przyj te przez pa stwa cz onkowskie UE 

(sekcja II).

18 Art. 2 ust. 1 i 2 Umowy. 

19 Art. 3 ust. 1 Umowy.

20 Art. 3 ust. 2 Umowy. 
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Jednak readmisja obywateli pa stw trzecich zosta  odroczona na trzy lata (art. 

23 ust. 3).

Pa stwa zobowi za y si  do wydania osobom podlegaj cym readmisji doku-

mentów podró y wymaganych do powrotu. 

Kolejna wa na cz  umów dotyczy procedury readmisji. Przekazanie osoby 

wymaga z o enia wniosku o readmisj  do w a ciwego organu pa stwa rozpatru-

j cego wniosek. Jednak wniosek nie jest konieczny, je eli osoba, która ma podle-

ga  readmisji, posiada wa ny paszport krajowy, a w przypadku obywatela pa stwa 

trzeciego lub bezpa stwowca jest tak e w posiadaniu wa nej wizy lub wa nego ze-

zwolenia na pobyt wydanego w pa stwie, które ma tak  osob  przyj  na swoje te-

rytorium. (art. 5 ust. 1 i 2).

Wspólny wzór formularza wniosku o readmisj  stanowi za cznik do umowy. 

Obywatelstwo mo na udowodni  za pomoc  paszportu, za wiadczenia o po-

wrocie do FR, krajowych dokumentów to samo ci pa stw cz onkowskich UE oraz 

wojskowych dokumentów to samo ci, ksi eczek eglarskich i legitymacji s u bo-

wych kapitanów jednostek morskich, za wiadcze  o obywatelstwie lub innych urz -

dowych dokumentów, w którym wymieniono wyra nie obywatelstwo (za cznik nr 

2 do umowy). 

Wniosek o readmisj  sk ada si  do w a ciwego organu pa stwa rozpatruj cego 

wniosek w ci gu 180 dni kalendarzowych od daty uzyskania przez w a ciwy organ 

pa stwa sk adaj cego wniosek informacji, e obywatel pa stwa trzeciego lub bez-

pa stwowiec nie spe nia obowi zuj cych warunków wjazdu, przebywania lub po-

bytu b d  przesta  spe nia  takie warunki (art. 11 ust. 1). Odpowied  na wniosek 

o readmisj  jest udzielana na pi mie w terminie 25 dni kalendarzowych od daty po-

twierdzonego jego odbioru (art. 11 ust. 2). Umowa przewiduje przyspieszon  proce-

dur , je eli osob  zatrzymano w regionie przygranicznym. Wówczas pa stwo ma 2 

dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek (art. 11 ust. 3).

Odrzucenie wniosku o readmisj  jest uzasadniane (art. 12).

Koszty zwi zane z readmisj  osoby ponosi strona sk adaj ca wniosek (art. 16). 

Komisja (przy silnym poparciu pa stw cz onkowskich) podkre la, e unijne 

umowy o readmisji s  niezale nymi, bezpo rednio dzia aj cymi instrumentami.21 

Ma to oczywi cie swoje zalety w postaci usprawnienia post powania, jednak nie-

jednokrotnie rozwi zanie takie poddawane jest krytyce. 

21 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego I Rady. Ocena unijnych umów o readmisji, KOM(2011) 76 wer-

sja ostateczna.
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S. Zhenetl22 oraz S. Kupriejew23 podkre laj , i  procedura readmisji nie pod-

lega kontroli organów s dowych. L. Andriczenko24 wskazuje, i  w procedurze tej 

uczestnicz  organy administracyjne. Wyra a przy tym przekonanie, i  nie powinno 

to wp ywa  na realizacj  wobec osoby podlegaj cej readmisji praw cz owieka.

Komisja wskazuje, i  Unia Europejska uznaje unijne umowy o readmisji za in-

strumenty techniczne umo liwiaj ce wprowadzenie ulepsze  proceduralnych do 

wspó pracy mi dzy administracjami. Sytuacji osoby podlegaj cej readmisji dotych-

czas nie uregulowano, pozostawiaj c te kwestie w a ciwemu prawu mi dzynarodo-

wemu, unijnemu oraz krajowemu.25 

Umowa o readmisji zawarta mi dzy FR a WE zawiera zobowi zanie zawarcia 

protoko ów wykonawczych (art. 20). Polska dotychczas nie zawar a takiego proto-

ko u z FR. 

Komisja oceniaj c stosowanie tych umów, zwraca uwag  na braki zwi zane 

z przekazywaniem danych statystycznych, gdy  pa stwa w ród wydalonych cu-

dzoziemców nie wyodr bniaj  grupy przekazanych na podstawie umowy readmi-

syjnej.26 Równie  dane statystyczne KG Stra y Granicznej w Polsce nie zawiera-

j  takiego rozró nienia, st d te  trudno oceni , jak wygl da realizacja tej umowy 

w praktyce.

Uwagi ko cowe

Umowy o readmisji nierozerwalnie zwi zane s  z jednej strony z liberalizacj  

polityki wizowej pa stw europejskich, z drugiej za  z wyekzekwowaniem opusz-

czenia przez cudzoziemca terytorium pa stwa, gdy udowodniono mu nielegalny 

wjazd, pobyt lub nielegalne zamieszkiwanie. Uproszczona procedura, która ma za-

stosowanie w przypadku readmisji, jest powa nym atrybutem, aby ta instytucja mo-

g a sta  si  efektywnym instrumentem reguluj cym pobyt cudzoziemców na tery-

torium danego pa stwa. Oceniaj c stosowanie umowy o readmisji w dwustronnych 

stosunkach Polski i Rosji, nale y zwróci  uwag  na nast puj ce sprawy:

1) w zwi zku z wej ciem Polski do UE i wprowadzeniem obowi zku wizowe-

go wobec obywateli FR, nast pnie za  w zwi zku z zwi zaniem si  przez 

22 . ,     ,   2010, . 11,  .

23 . . ,   ,      -

       , “   -

 ” 2009,  10,  .

24 . . ,    , “   ” 2010,  

3,  . 

25 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego I Rady. Ocena unijnych umów o readmisji, KOM(2011) 76 wer-

sja ostateczna, s. 11.

26 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego I Rady. Ocena unijnych umów o readmisji, KOM(2011) 76 wer-

sja ostateczna, s. 3–4.
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Polsk  dorobkiem Schengen odnotowuje si  spadek liczby osób – obywate-

li obu pa stw – przekraczaj cych granice Polski i Rosji;

2) wprowadzenie klauzuli dotycz cej obywateli pa stw trzecich, do których 

w okresie trzech lat umowa nie mia a zastosowania, w znaczny sposób wp y-

n o na ograniczenie jej stosowania.

Nale y wi c podkre li , i  umowa o readmisji jest wa nym instrumentem dla 

zapewnienia skutecznego zarz dzania przep ywami migracyjnymi, zapewnia bo-

wiem szybki powrót nielegalnych imigrantów. Dotychczas w relacjach Polski z FR 

nie by a w pe ni wykorzystanym rodkiem. 
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READMISSION IN POLISH–RUSSIAN RELATIONS

Readmission agreements are inextricably linked on the one hand with the 

liberalization of visa policies of the European countries, and on the other hand, with 

the execution of an alien’s departure from the territory of the state, when illegal 

entry, stay or illegal residence has been proven. The simpliÞ ed procedure, which 

applies in the case of readmission, is the major attribute for its becoming an effective 

instrument regulating the stay of aliens in the territory of the state concerned. In 

assessing the application of a readmission agreement in the bilateral relations of 

Poland and Russia, attention should be paid to the following matters:

1) in connection with Poland’s entry to the EU and the introduction of the visa 

requirement for citizens of the Russian Federation, with the consequent 

requirement that Poland should be bound by the Schengen acquis, a decrease 

in the number of persons - nationals of both countries - crossing the borders 

of Poland and Russia - was recorded;

2) the introduction of the clause regarding the nationals of third countries, 

to whom over a period of three years, the agreement was not applicable, 

signiÞ cantly affected the restriction of its application. 

It therefore should be stressed that while the agreement on readmission is an 

important instrument for ensuring the effective management of the ß ow of migration, 

it provides for the quick return of illegal immigrants. So far it has not been fully used 

as a measure in the relations between Poland and the Russian Federation.

Key words:

Readmission agreement, the Russian Federation, Poland, immigrants, illegal 

entry, stay, residence
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MO LIWO CI ODST PIENIA OD RE IMU WIZOWEGO 
PRZY PRZEKRACZANIU ZEWN TRZNEJ GRANICY 

UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi wst pne

Uwspólnotowienie polityki wizowej w Unii Europejskiej niejednokrotnie ozna-

cza o w praktyce zaostrzenie re imu prawnego w tym obszarze wobec obywateli 

pa stw s siaduj cych z pa stwami cz onkowskimi. Bardzo wyra nym przyk adem 

tego typu zjawiska by o przyj cie wspólnych regulacji wizowych przez pa stwa Eu-

ropy rodkowo–Wschodniej, w tym Polsk , w zwi zku z akcesj  do Unii Europej-

skiej. W konsekwencji przywrócony zosta  re im wizowy wobec m.in. obywateli 

Rosji, Bia orusi i Ukrainy. W odniesieniu do obywateli Rosji powsta  dodatkowy 

problem w momencie w czenia Polski i Litwy do strefy Schengen. Nie rozwi za-

no bowiem problematycznej kwestii tranzytu obywateli Federacji Rosyjskiej (z i do 

Obwodu Kaliningradzkiego) przez terytorium pa stw cz onkowskich Unii Europej-

skiej. 

Na przyk adzie relacji z nieb d cymi cz onkami Unii Europejskiej pa stwa-

mi o ciennymi Polski mo na stwierdzi , e realizacja wspólnej polityki wizowej 

Unii wp ywa na dwustronne kontakty. Dla wyeliminowania cz ci problemów prak-

tycznych Unia Europejska zawar a m.in. z Rosj  (25 maja 2006 r.) i Ukrain  (18 

czerwca 2007 r.) umowy o u atwieniach w wydawaniu wiz. Nie s  one jednak po-

strzegane jako rozwi zanie istniej cych problemów – wci  pojawia si  postulat 

docelowej zmiany re imu wizowego. Dla u atwienia rozwoju wzajemnych kontak-

tów (zarówno spo ecznych, naukowych, gospodarczych, jak i kulturalnych) liberali-

zacja re imu wizowego wobec obywateli wschodnich pa stw s siaduj cych Polski 

jest bardzo istotna. Nie zapominaj c o postulatach perspektywicznych, warto zwró-

ci  uwag  na obecne mo liwo ci odst pienia od re imu wizowego przy przekracza-

niu zewn trznej granicy Unii Europejskiej. 
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2. Zakres dopuszczalnych zwolnie  z obowi zku wizowego 
w Unii Europejskiej

Kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki 

wizowej jest rozporz dzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wy-

mieniaj ce pa stwa trzecie, których obywatele musz  posiada  wizy podczas prze-

kraczania granic zewn trznych oraz te, których obywatele s  zwolnieni z tego wy-

mogu (ze zm.).1 W art. 1 ust. 2 tego  rozporz dzenia zawarto katalog przypadków, 

obj tych ca kowitymi zwolnieniami z obowi zku wizowego przy przekraczaniu gra-

nic zewn trznych pa stw cz onkowskich:

podstawowe i najszersze wy czenie dotyczy obywateli takich pa stw trze-

cich, które uj te zosta y w wykazie pozytywnym (tzw. bia a lista), stanowi -

cym za cznik nr II do rozporz dzenia, gdy ich ca kowity pobyt na teryto-

rium UE nie przekracza trzech miesi cy;

drugi przypadek dotyczy obywateli pa stw trzecich, znajduj cych si  na li-

cie w za czniku I do rozporz dzenia 539/2001, którzy przekraczaj  grani-

c  zewn trzn  w ramach ma ego ruchu granicznego;2

trzeci – uczniów, którzy s  obywatelami pa stwa trzeciego znajduj cego si  

na li cie w za czniku I, a zamieszkuj  na sta e w pa stwie cz onkowskim 

stosuj cym decyzj  Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w spra-

wie wspólnych dzia a  przyj tych przez Rad  na podstawie art. K. 3 ust. 2 

lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie u atwie  podró y dla uczniów 

pochodz cych z pa stw trzecich przebywaj cych w pa stwach cz onkow-

skich3 – w przypadku uczestniczenia w wycieczce szkolnej w grupie ucz-

niów pod opiek  nauczyciela danej szko y; 

1 Rozporz dzenie to od momentu wej cia w ycie by o zmieniane 8 razy przez: 

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, s. 23);

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 453/2003 z dnia 6 marca 2003 r. (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 10);

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, s. 3);

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1);

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 1),

 rozporz dzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 (Dz.U. L 336 18.12.2009, s. 1),

 rozporz dzenie Rady (UE) nr 1091/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. (Dz.U. L 329 z 14.12.2010, s. 1)

 oraz rozporz dzenie Rady (UE) nr 1211/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 339 z 22.12.2010, s.  9).

 Wersja skonsolidowana z 11.01.2011 r. – http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:20

01R0539:20110111:PL:PDF – data wej cia 01.08.2011 r. 

2 Zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

ustanawiaj cym przepisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego na zewn trznych granicach l dowych pa stw 

cz onkowskich i zmieniaj ce konwencj  z Schengen, Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 1.

3 Dz.U. L 327 z 19.12.1994, s. 1.

–

–

–
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czwarty – osób posiadaj cych status uchod cy oraz wszystkich bezpa -

stwowców,4 którzy zamieszkuj  na sta e w pa stwie cz onkowskim i s  po-

siadaczami dokumentu podró y wydanego przez to pa stwo cz onkowskie.

Pa stwom cz onkowskim pozostawiono jednocze nie mo liwo  wprowadza-

nia odst pstw od przewidzianego w art. 1 ust. 2 zniesienia obowi zku wizowego 

w odniesieniu do osób, które w trakcie swego pobytu na terytorium danego pa stwa 

prowadz  dzia alno  zarobkow .

Oprócz wspomnianych wy ej przypadków wy cze  wskazanych wprost w roz-

porz dzeniu 539/2001, przewidziano mo liwo  zastosowania dodatkowych od-

st pstw na podstawie decyzji poszczególnych pa stw cz onkowskich (ze skutkiem 

prawnym ograniczonym do terytorium danego pa stwa). Na mocy art. 4 ust. 1 ww. 

rozporz dzenia pa stwo cz onkowskie mo e swobodnie stosowa  indywidualne od-

st pstwa od obowi zku wizowego przewidzianego w art. 1 ust. 1 lub od zwolnienia 

z obowi zku wizowego przewidzianego w art. 1 ust. 2 (tj. wprowadzi  zwolnienia 

z obowi zku wizowego wobec niektórych kategorii obywateli pa stw trzecich znaj-

duj cych si  w wykazie negatywnym lub na o y  obowi zek wizowy na niektóre 

kategorie obywateli pa stw trzecich znajduj cych si  w wykazie pozytywnym). Ta-

kie dzia ania pa stwo cz onkowskie mo e zastosowa  wobec nast puj cych katego-

rii osób:

posiadaczy paszportów dyplomatycznych, paszportów s u bowych/urz do-

wych lub paszportów specjalnych, wed ug jednej z procedur okre lonych 

w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporz dzenia (WE) nr 789/2001 z dnia 24 

kwietnia 2001 r. zastrzegaj cego dla Rady uprawnienia wykonawcze w od-

niesieniu do niektórych szczegó owych przepisów i procedur praktycznych 

rozpatrywania wniosków wizowych;5

cywilnych za óg samolotów i statków; 

za óg i obs ugi lotów w ramach misji awaryjnych lub ratunkowych oraz in-

nych osób nios cych pomoc w przypadku katastrofy lub wypadku; 

cz onków cywilnych za óg statków egluj cych po wodach mi dzynarodo-

wych;

4 Zarówno obj tych konwencj  dotycz c  statusu bezpa stwowca z dnia 28 wrze nia 1954 r., jak i nieobj tych za-

kresem zastosowania tej konwencji.

5 Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2, polskie wydanie specjalne: Rozdzia  19 Tom 04 P. 99 – 101 – zob. tekst http://eur–

lex.europa.eu/Notice.do?val=259281:cs&lang=pl&list=261461:cs,259281:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&

hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte – data wej cia 09.08.2011 r. Rozporz dzenie to zosta o zmienio-

ne decyzj  Rady 2004/927/WE (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, s. 45), a nast pnie uchylone rozporz dzeniem Rady 

(WE) nr 810/2009 ustanawiaj cym wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy), Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1 

– z dniem 04.04.2010 r.

–

–

–

–

–
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posiadaczy listów elaznych wystawionych przez niektóre mi dzynarodowe 

organizacje mi dzyrz dowe swym urz dnikom.

We wskazanych wy ej przypadkach swobodnej praktyki pa stw niejedno-

krotnie mamy do czynienia z quasi–harmonizacj , poniewa  praktyka ta jest cz -

sto identyczna. Np. zgodnie z obecnymi informacjami przekazanymi Komisji przez 

pa stwa cz onkowskie cywilne za ogi samolotów s  zwolnione z obowi zku wizo-

wego we wszystkich pa stwach cz onkowskich. W odniesieniu do cywilnych za óg 

statków morskich zwolnienie z obowi zku wizowego w przypadku zej cia na l d 

wprowadzi o 25 pa stw cz onkowskich. Analogiczna ilo  pa stw cz onkowskich 

zachowa a obowi zek posiadania wizy w przypadkach tranzytu. Tylko jedno pa -

stwo cz onkowskie stosuje natomiast zwolnienie z obowi zku wizowego wobec za-

óg i obs ugi lotów w ramach misji awaryjnych lub ratunkowych oraz wobec innych 

osób nios cych pomoc w przypadku katastrofy lub wypadku. W odniesieniu do ka-

tegorii obejmuj cej cz onków cywilnych za óg statków egluj cych po ródl do-

wych wodach mi dzynarodowych (np. Ren, Dunaj) wyst puje ró norodna praktyka 

pa stw, je li chodzi o zwolnienie z obowi zku wizowego lub na o enie takiego obo-

wi zku w odniesieniu do wspomnianej kategorii osób.6

W art. 4 ust. 2 rozporz dzenia 539/2001 przewidziano ponadto, e pa stwo 

cz onkowskie mo e tak e zwolni  z obowi zku wizowego:

uczniów, którzy s  obywatelami pa stwa trzeciego, znajduj cego si  na li-

cie w za czniku I rozporz dzenia, a zamieszkuj  na sta e w pa stwie trze-

cim znajduj cym si  na li cie w za czniku II lub w Szwajcarii i Liechtenste-

inie – w przypadku uczestniczenia w wycieczce szkolnej w grupie uczniów 

pod opiek  nauczyciela danej szko y; 

osoby posiadaj ce status uchod cy i bezpa stwowców, je li pa stwo trzecie, 

w którym zamieszkuj  na sta e i które wyda o im dokument podró y, jest 

jednym z pa stw trzecich wymienionych w za czniku II rozporz dzenia; 

cz onków si  zbrojnych podró uj cych w sprawach NATO lub Partnerstwa 

dla Pokoju, posiadaj cych dowód to samo ci i rozkaz wyjazdu okre lo-

ne w umowie mi dzy pa stwami–stronami Umowy pomi dzy stronami Or-

ganizacji Paktu Pó nocnoatlantyckiego dotycz cej statusu ich si  zbrojnych 

z dnia 19 czerwca 1951 r.

W maju 2011 r. Komisja Europejska przedstawi a wniosek legislacyjny dot. 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj cego rozporz dzenie 

6 Zob. dane Komisji we wniosku legislacyjnym w sprawie zmiany rozporz dzenia Rady (WE) nr 539/2001 

COM/2011/0290 ko cowy – COD 2011/0138, http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2011:0290:FIN:PL:PDF, s. 8 – data wej cia 11.08.2011 r.

–

–

–

–
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Rady (WE) nr 539/2001 wymieniaj ce pa stwa trzecie, których obywatele musz  

posiada  wizy podczas przekraczania granic zewn trznych oraz te, których obywa-

tele s  zwolnieni z tego wymogu.7 Celem proponowanej zmiany jest m.in. poczy-

nienie post pów w kierunku pe nej harmonizacji wspólnej polityki wizowej poprzez 

wprowadzenie nowych, bardziej zharmonizowanych przepisów dotycz cych obo-

wi zkuwizowego lub zwolnienia z obowi zku wizowego stosowanych wzgl dem 

ró nychkategorii obywateli pa stw trzecich.

W projekcie tym Komisja proponuje m.in. wprowadzenie do art. 4 rozporz -

dzenia 539/2001 przepisu umo liwiaj cego pa stwom cz onkowskim zwolnienie 

z obowi zku wizowego osób wiadcz cych us ugi – zwolnienie to mog oby by  

stosowane w zakresie koniecznym do poszanowania zobowi za  mi dzynarodo-

wych podj tych przez Wspólnot  przed wej ciem w ycie rozporz dzenia (WE) 

nr 539/2001. Przyk adem mog  by  np. umowy mi dzynarodowe, zawierane przez 

Wspólnot  Europejsk  i jej pa stwa cz onkowskie z pa stwami trzecimi (takie jak 

uk ady o stowarzyszeniu), a dotycz ce m. in. przep ywu osób i us ug i mog ce mie  

tym samym wp yw na obowi zek wizowy nak adany na obywateli pa stw trzecich. 

Tego rodzaju umowy mi dzynarodowe maj  pierwsze stwo w stosowaniu wobec 

przepisów prawa wtórnego, w tym równie  rozporz dzenia (WE) nr 539/2001.8 

Pa stwa cz onkowskie, których dotyczy derogacja (klauzula zawieszaj ca), zawar-

ta we wspomnianych umowach mi dzynarodowych, powiadamiaj  o tym Komisj  

i pozosta e pa stwa cz onkowskie.9

Nale y przypomnie , e problem ten by  przedmiotem post powania przed Try-

buna em Sprawiedliwo ci w sprawie C–228/06 MehmetSoysal i Ibrahim Savatli 

przeciwko Bundesrepublik Deutschland.10 W wyroku z dnia 9 lutego 2009 r. Try-

buna  odniós  si  do postanowie  protoko u dodatkowego do Uk adu ustanawiaj -

cego stowarzyszenie mi dzy Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz  a Turcj  (Uk ad 

podpisany w dniu 12 wrze nia 1963 r. w Ankarze) – protokó  ten zosta  podpisa-

ny w dniu 23 listopada 1970 r. w Brukseli i zgodnie z jego art. 62 stanowi integral-

n  cz  uk adu stowarzyszeniowego. W art. 41 ust. 1 tego protoko u ustanowiona 

zosta a klauzula zawieszaj ca (standstill), która stanowi, e umawiaj ce si  strony 

nie b d  wprowadza  adnych nowych ogranicze  w swobodzie przedsi biorczo ci 

7 COM/2011/0290 ko cowy – COD 2011/0138, http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2011:0290:FIN:PL:PDF – data wej cia 11.08.2011 r.

8 Je li tego rodzaju umowy mi dzynarodowe zawieraj  tzw. klauzul  zawieszaj c , mo e z nich dla niektórych 

pa stw cz onkowskich wynika  obowi zek odst pienia od stosowania regu  wspólnej polityki wizowej zgodnie 

z ich ustawodawstwem krajowym i przepisami obowi zuj cymi w dniu wej cia w ycie w stosunku do nich klau-

zuli zawieszaj cej.

9 Obecnie jedynie uk ad stowarzyszeniowy z Turcj  zawiera wspomnian  klauzul  zawieszaj c .

10 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z o ony przez Oberverwaltungsgericht Berlin–Branden-

burg – Niemcy, wyrok z dnia 19.02.2009r. – Zb.Orz. TS 2009 Strona I–01031, zob. http://eur–lex.europa.eu/Noti-

ce.do?val=488992:cs&lang=pl&list=494138:cs,488992:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=Mehmet%

20Soysal~&checktexte=checkbox&visu=#texte – data wej cia 19.08.2011 r.
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i w swobodzie wiadczenia us ug.11 Trybuna  podkre li , e zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem, przepis art. 41 ust. 1 wywo uje skutek bezpo redni – ustanawia bo-

wiem w sposób jasny, precyzyjny i bezwarunkowy jednoznaczn  klauzul  „stand-

still”, zawieraj c  na o ony na siebie przez umawiaj ce si  strony obowi zek, który 
pod wzgl dem prawnym sprowadza si  do powstrzymania si  od dzia a .12 W sen-
tencji wyroku Trybuna  orzek , e artyku  41 ust. 1 protoko u dodatkowego do Uk a-
du EWG – Turcja nale y interpretowa  w ten sposób, e stoi on na przeszkodzie 
wprowadzeniu wzgl dem obywateli tureckich po dacie wej cia w ycie tego proto-
ko u wymogu posiadania wizy przy wje dzie na terytorium pa stwa cz onkowskie-
go w celu wiadczenia w tym pa stwie us ug na rachunek przedsi biorstwa maj -
cego siedzib  w Turcji, poniewa  w chwili wej cia w ycie tego protoko u wiza nie 
by a wymagana. 

3. Ma y ruch graniczny jako przyk ad zwolnienia z obowi zku 
wizowego

Jak wspomniano wcze niej, w katalogu obecnych zwolnie  z obowi zku wi-
zowego przy przekraczaniu zewn trznej granicy pa stw cz onkowskich Unii Eu-
ropejskiej uj te zosta y osoby przemieszczaj ce si  w ramach ma ego ruchu 
granicznego.13Postulat zniesienia barier (w tym przypadku wizowych) we wzajem-
nych kontaktach by  w regionach przygranicznych szczególnie istotny, poniewa  
ich mieszka cy tradycyjnie s  silnie uzale nieni od rozwoju przygranicznego han-
dlu czy us ug. Z drugiej strony – na skutek m.in. przesuni  w przebiegu granic pa -
stwowych – nierzadkie s  sytuacje, gdy cz onkowie rodzin czy nekropolie rodzinne 
usytuowane s  na terytorium innego pa stwa. W regionach przygranicznych zarów-
no wzgl dy ekonomiczne, jak i spo eczne czy kulturalne s  zatem wa nym wska-
zaniem na rzecz zastosowania rozwi za  agodz cych, czy wr cz znosz cych ogól-
ny re im wizowy. Ciekawym przyk adem tego rodzaju jest instytucja ma ego ruchu 
granicznego.

„Lokalny ruch graniczny”14 od dawna postrzegany by  jako istotny element 
zwi zany z funkcjonowaniem zewn trznych granic Unii Europejskiej. Niektóre 

11 W stosunku do Republiki Federalnej Niemiec protokó  dodatkowy wszed  w ycie w dniu 1 stycznia 1973 r.

12 Zob. pkt 45 wyroku.

13 Na podstawie rozporz dzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniaj cego rozporz dze-

nie (WE) nr 539/2001 wymieniaj ce pa stwa trzecie, których obywatele musz  posiada  wizy podczas przekra-

czania granic zewn trznych, oraz te, których obywatele s  zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 405 z 30.12.2006), 

http://eur–lex.europa.eu/Notice.do?val=442711:cs&lang=pl&list=442711:cs,443269:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&

pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte, data wej cia 02.08.2006 r.

14 Tj. regularne i cz ste przekraczanie granicy przez osoby mieszkaj ce w obszarze przygranicznym kraju s sia-

duj cego. Termin „lokalny ruch graniczny” by  u ywany w omawianym obszarze w pierwszych dokumentach 

przyjmowanych na poziomie Unii. Na ten temat zob. np. B. Fieducik, Instytucje ma ego ruchu granicznego, (w:) 

M. Zdanowicz (red.), Polska w Schengen, Bia ystok 2009, s. 37 i nast. Na terminologi  warto zwróci  uwag  
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z pa stw cz onkowskich zawar y z pa stwami s siaduj cymi umowy dwustronne 

reguluj ce to zagadnienie.15 W zwi zku z wprowadzeniem wspólnych regu  polityki 

wizowej Komisja podnosi a konieczno  ustanowienia równie  przepisów wspólno-

towych, okre laj cych kryteria i warunki wprowadzenia u atwie  dla mieszka ców 

strefy przygranicznej przy przekraczaniu zewn trznej granicy w ramach zasad ma-

ego ruchu granicznego.16 Podkre lano, e wspólne regu y w tym zakresie powinny 

zapewni  równowag  pomi dzy dwiema wa nymi kwestiami. Z jednej strony cho-

dzi bowiem o u atwianie przekraczania granicy mieszka com strefy przygranicznej 

dzia aj cym w dobrej wierze i maj cym uzasadnione powody do cz stego przekra-

czania zewn trznej granicy Unii Europejskiej. Z drugiej za  – o potrzeb  zapobiega-

nia nielegalnej imigracji oraz potencjalnym zagro eniom dla bezpiecze stwa, jakie 

stanowi dzia alno  przest pcza. Ostatecznie w grudniu 2006 r. Parlament Europej-

ski i Rada przyj y rozporz dzenie ustanawiaj ce przepisy dotycz ce ma ego ruchu 

granicznego na zewn trznych granicach l dowych pa stw cz onkowskich i zmie-

niaj ce postanowienia Konwencji z Schengen (rozporz dzenie (WE) nr 1931/2006 

z dnia 20 grudnia 2006 r.)17

Wspomniane rozporz dzenie przewiduje mo liwo  zastosowania szeregu wy-

j tków w porównaniu ze standardowymi wymogami odno nie do warunków wjazdu 

na terytorium pa stwa cz onkowskiego oraz kontrolami na zewn trznych granicach 

Unii Europejskiej, okre lonymi m.in. w kodeksie granicznym Schengen. Re im ma-

ego ruchu granicznego jest jednak do  ci le ograniczony terytorialnie – zezwole-

nie pozwala jego posiadaczowi na poruszanie si  tylko w obszarze strefy przygra-

nicznej pa stwa, które zezwolenie wyda o.

Aby móc korzysta  z zasad ma ego ruchu granicznego, mieszka cy strefy przy-

granicznej musz  spe nia  szereg warunków. Do najwa niejszych zalicza si  m.in. 

wymóg zamieszkiwania w streÞ e przygranicznej przez okres przynajmniej 1 roku, 

czy posiadanie wa nego dokumentu podró y. Ubiegaj cy si  o zezwolenie na prze-

kraczanie granicy w ramach ma ego ruchu granicznego nie mog  by  obj ci wpisem 

w systemie informacji Schengen do celów odmowy wjazdu. Nie mog  by  równie  

uwa ani za osoby stanowi ce zagro enie dla porz dku publicznego, bezpiecze stwa 

wewn trznego, zdrowia publicznego lub stosunków mi dzynarodowych którego-

kolwiek z pa stw cz onkowskich.

w kontek cie rozporz dzenia nr 1931/2006 z dnia 20.12.2006 r. – w polskiej wersji urz dowej przyj ty jest termin 

„ma y ruch graniczny”, w angielskiej np. nadal – „local border trafÞ c”.

15 Komisja dokona a przegl du takich umów – patrz „Rozwój acquis w zakresie lokalnego ruchu granicznego”, 

SEC(2002)947 z 9.9.2002 r.

16 Zob. komunikat Komisji „W kierunku zintegrowanego zarz dzania zewn trznymi granicami Pa stw Cz onkow-

skich Unii Europejskiej” COM (2002)233 z 7.5.2002 r.

17 Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 1–18 (PL), http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

L:2006:405:0001:0018:PL:PDF. Szerzej nt. genezy wspólnych regulacji w tym obszarze – zob. M. Zdanowicz, 

A. Doliwa–Klepacka, Mo liwo ci liberalizacji re imu wizowego w ramach wspó pracy pa stw w Partnerstwie 

Wschodnim, (w:) Partnerstwo wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Pieku-

towska, Bia ystok 2010, s. 156–157.
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Posiadacze zezwole  na przekraczanie granicy w ramach ma ego ruchu gra-

nicznego s  zwolnieni z wymogu wizowego (je li taki wymóg istnieje). Nie musz  

równie  spe nia  warunku posiadania dostatecznych rodków utrzymania (na czas 

zamierzonego pobytu i na powrót). Na przej ciach granicznych nie mo na ponadto 

wymaga  od nich przedstawiania dokumentów uzupe niaj cych, potwierdzaj cych 

cel ich pobytu.

Istotne u atwienie dotyczy czasu pobytu. Osoby uprawnione w ramach zasad 

ma ego ruchu granicznego mog  przebywa  na terytorium w a ciwego kraju s sia-

duj cego bez ogranicze  czasowych, jednak ka dy nieprzerwany pobyt nie mo e 

przekracza  90 dni. Stanowi to odst pstwo od standardowej zasady, okre lonej 

w kodeksie granicznym Schengen, wed ug której pobyt krótkoterminowy jest ogra-

niczony do maksymalnie 90 dni na przestrzeni 180 dni. 

Poza tym nale y te  zwróci  uwag  na inne u atwienia, w tym m.in.:

zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma ego ruchu granicznego 

mog  by  wydawane nieodp atnie;

zezwolenia mog  by  wydawane na okres wa no ci od 1 roku od 5 lat;

na potrzeby ma ego ruchu granicznego mog  by  tworzone specjalne przej-

cia graniczne;

na zwyk ych przej ciach granicznych mog  by  wydzielane specjalne pasy 

ruchu dla mieszka ców strefy przygranicznej; 

osoby posiadaj ce zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach ma ego 

ruchu granicznego s  zwolnione z wymogu uzyskania stempla w paszporcie 

przy przekraczaniu granicy.

Kompetencja Unii w obszarze okre lania zasad przekraczania granic ma cha-

rakter wy czny, jednak w art. 13 rozporz dzenia 1931/2006 ustanawiaj cego prze-

pisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego na zewn trznych granicach l dowych 

pa stw cz onkowskich upowa nia si  pa stwa cz onkowskie do utrzymywania lub 

zawierania umów dwustronnych z s siaduj cymi pa stwami trzecimi w celu wdro-

enia zasad ma ego ruchu granicznego. Warunkiem jest oczywi cie, e umowy takie 

s  zgodne z przepisami rozporz dzenia 1931/2006, co ma by  kontrolowane m.in. 

poprzez obowi zkowe konsultacje pa stw cz onkowskich z Komisj  przed ka do-

krotnym zawarciem lub zmian  stosownej umowy dwustronnej. 

Dotychczas Komisja przed o y a Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dwa 

sprawozdania w sprawie wdro enia i funkcjonowania zasad ma ego ruchu granicz-

–

–

–

–

–
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nego. Pierwsze zosta o przyj te 24 lipca 2009 r.,18 drugie – 9 lutego 2011 r.19 Jak 

wynika z danych przedstawionych przez Komisj , do czasu przedstawienia dru-

giego sprawozdania wesz y w ycie cztery umowy dotycz ce ma ego ruchu gra-

nicznego, oparte o postanowienia rozporz dzenia 1931/2006: pomi dzy W grami 

i Ukrain  (w styczniu 2008 r.), pomi dzy S owacj  i Ukrain  (we wrze niu 2008 r.), 

pomi dzy Polsk  i Ukrain  (w lipcu 2009 r.20) oraz pomi dzy Rumuni  i Mo da-

wi  (w pa dzierniku 2010 r.). W najbli szym czasie powinny ponadto wej  w ycie 

umowy pomi dzy: Polsk  i Bia orusi  (podpisana w lutym 2010 r.), otw  i Bia o-

rusi  (podpisana w sierpniu 2010 r.), Litw  i Bia orusi  (podpisana w pa dzierniku 

2010 r.) oraz Norwegi  i Rosj  (podpisana w listopadzie 2010 r.).

4. Ma y ruch graniczny w praktyce

Jak wynika z informacji zebranych przez Komisj , w praktyce pa stwa cz on-

kowskie w ró nym stopniu korzystaj  z udogodnie  dopuszczonych przepisami 

rozporz dzenia 1931/2006.21 W adnej z przedstawionych Komisji do konsultacji 

umów dwustronnych nie wykorzystano wszystkich dost pnych u atwie . 

Wi kszo  krajów cz onkowskich stosuje rozwi zania bardziej restrykcyjne 

od wymogów okre lonych we wspomnianym rozporz dzeniu. Np. w kwestii d u-

go ci dopuszczalnego pobytu posiadaczy zezwolenia w ramach ma ego ruchu gra-

nicznego wi kszo  pa stw cz onkowskich zastosowa a dodatkowe ograniczenie, 

tj. 90 dni w przeci gu 180 dni. Kolejny wa ny w praktyce wymóg dotyczy mini-

malnego okresu zamieszkania w streÞ e przygranicznej jako warunku koniecznego 

dla skorzystania z rozwi za  ma ego ruchu granicznego. We wszystkich przed o o-

nych Komisji umowach okres ten przekracza jeden rok, wymagany w rozporz dze-

niu 1931/2006.22 Jak ju  zaznaczono, przepisy wspomnianego rozporz dzenia daj  

mo liwo  wydawania zezwole  na przekraczanie granicy w ramach ma ego ruchu 

granicznego nieodp atnie. W praktyce jednak jedynie jedna umowa przewidywa a 

18 COM 2009 (383), http://eur–lex.europa.eu/Notice.do?val=498654%3Acs&lang=pl&list=498654%3Acs%2C&pos

=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu – data wej cia 13.08.2011 r.

19 COM 2011 (47), Drugie sprawozdanie z wdra ania i funkcjonowania przepisów dotycz cych ma ego ruchu gra-

nicznego wprowadzonych rozporz dzeniem nr 1931/2006, http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2011:0047:FIN:PL:PDF , data wej cia 7.10.2011.

20 Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma ego ruchu 

granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku oraz Protokó , podpisany w Warszawie dnia 22 

grudnia 2008 roku, mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy 

mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ma ego ruchu graniczne-

go, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca – Dz.U. z 2008 r. Nr 103, poz 858.

21 Zob. pierwsze sprawozdanie Komisji..., op. cit., s. 7–8.

22 W kilku umowach okres ten wynosi a  3 lata.
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takie rozwi zanie. W pozosta ych op aty za wydanie zezwolenia okre lano na po-

ziomie od 20 do 35 euro.23

Jedn  z kluczowych kwestii w omawianych rozwi zaniach jest samo zdeÞ nio-

wanie „strefy przygranicznej”. W a ciwe uj cie strefy przygranicznej by o jednym 

z najtrudniejszych punktów dyskusji dotycz cej projektu rozporz dzenia w sprawie 

ma ego ruchu granicznego w 2006 r. W art. 3 ust. 2 rozporz dzenia 1931/2006 przy-

j to, i  jest to „strefa, która nie si ga dalej ni  30 kilometrów od granicy.Jednost-

ki podzia u administracyjnego, które maj  by  uznane za stref  przygraniczn , s o-

kre lane przez zainteresowane pa stwa w umowach dwustronnych, o których mowa 

wart. 13. Je eli cz  którejkolwiek takiej jednostki jest po o ona mi dzy 30 a 50 

kilometrem od linii granicy, uznaje si  j  mimo to za cz  strefy przygranicznej.”

Jak wynika ze sprawozda  Komisji, w niektórych przed o onych do zaopinio-

wania wynegocjowanych projektach umów (np. W gry – Ukraina, Polska – Ukra-

ina, otwa – Federacja Rosyjska, S owacja – Ukraina, Polska – Bia oru , Bu garia 

– Serbia, Bu garia – by a Jugos owia ska Republika Macedonii) strefa przygranicz-

na deÞ niowana jest niezgodnie z rozporz dzeniem 1931/2006. Jako „stref  przygra-

niczn ” okre lano w nich bowiem efektywnie ca  stref  si gaj c  50 km od grani-

cy (a nie, zgodnie z rozwi zaniem, przyj tymw rozporz dzeniu 1931/2006, stref  

si gaj c  nie dalej ni  30 km).24 Komisja nie popiera a takiego stanowiska.25W jej 

ocenie z ca o ciowej interpretacji art. 3 ust. 2 jasno wynika, e intencj  prawodaw-

cy by o w zasadzie ograniczenie strefy przygranicznej do obszaru 30 km. Komisja 

zaznaczy a, i  celem odst pstwa umo liwionego przez ostatnie zdanie wspomnia-

nego artyku u (dotycz cego cz ci jednostek administracyjnych le cych mi dzy 

30 a 50 km) jest zapobie enie sytuacji, w której cz  jednostki administracyjnej 

le y cz ciowo w obr bie tej strefy przygranicznej, a cz ciowo poza ni .W zwi z-

ku z tym miejscowe rozszerzenia strefy przygranicznej dozwolone s  w przypad-

kach, gdy dana jednostka administracyjna rozci ga si  poza 30-kilometrow  lini  

(cz ciowo le y w obr bie 30-kilometrowej strefy, a cz ciowo w streÞ e mi dzy 30 

a 50 km od granicy).

W odpowiedzi na argumenty pa stw cz onkowskich dotycz ce rozszerzenia za-

kresu terytorialnego „strefy przygranicznej” Komisja podkre la a, e w odniesieniu 

do niektórych krajów trzecich, np. Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, istnieje inny in-

23 Porównywalnie do op at wizowych dla obywateli pa stw, z którymi UE zawar a umowy o u atwieniach wizowych 

(35 EUR).

24 Zob. pierwsze sprawozdanie Komisji... op. cit., s. 9 i nast. Na temat specyÞ ki, zasi gu terytorialnego i liczby lud-

no ci strefy przygranicznej w Polsce – zob. M. Zdanowicz, A. Doliwa–Klepacka, Mo liwo ci liberalizacji re imu 

wizowego w ramach wspó pracy pa stw w Partnerstwie Wschodnim, (w:) Partnerstwo wschodnie. Wymiary real-

nej integracji, red. M.Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Bia ystok 2010, s. 161–163.

25 Z tekstu rozporz dzenia we francuskiej wersji j zykowej („toute partie d’une de ces communessituée à plus 

de 30 mais à moins de 50 kilomètres de la lignefrontalièreestnéanmoinsconsidéréecommeappartenant à la 

zonefrontalière”) jasno wynika, e jedynie cz  jednostki administracyjnej si gaj ca 50 km od granicy mo e by  

uwa ana za cz  strefy przygranicznej.
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strument, który powinien by  wykorzystywany w odniesieniu do osób maj cych po-

wody do cz stego przekraczania granicy, a zamieszkuj cych poza obszarem strefy 

przygranicznej – umowa o u atwieniach wizowych.26Umowy tego rodzaju pozwala-

j  na nieodp atne wydawanie pewnym kategoriom osób wiz wielokrotnego wjazdu 

o wa no ci do 5 lat.

Drugie sprawozdanie zosta o przygotowane na podstawie odpowiedzi przeka-

zanych przez osiemna cie pa stw cz onkowskich (Holandia, W ochy, Czechy, Hi-

szpania, Cypr i Bu garia nie udzieli y odpowiedzi). W oparciu o uzyskane dane Ko-

misja stwierdzi a, e obecna deÞ nicja strefy przygranicznej (okre lona jako strefa 30 

km, która mo e wyj tkowo zosta  powi kszona do 50 km) jest odpowiednim kom-

promisem. Zwrócono jednak uwag  na szczególny problem Obwodu Kaliningradz-

kiego.

W konsekwencji rozszerzenia Unii w 2004 r. Obwód Kaliningradzki Federacji 

Rosyjskiej sta  si  jedyn  enklaw  na terytorium UE. Liczba ludno ci w tym okr gu 

wynosi niemal milion, z czego 430 000 osób zamieszkuje w stolicy, Kaliningradzie. 

Polska niejednokrotnie (nie tylko jednostronnie, lecz równie  wspólnie z Rosj  czy 

Niemcami) wzywa a do wprowadzenia zmian w rozporz dzeniu w sprawie lokal-

nego ruchu granicznego, „dostosowanych do szczególnej sytuacji obwodu kalinin-
gradzkiego”. W konsekwencji Komisja przed o y a wniosek legislacyjny w sprawie 
zmiany rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1931/2006 w od-
niesieniu do w czenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich 
do obszaru uznawanego za stref  przygraniczn . 27

W uzasadnieniu wniosku w sprawie zmiany rozporz dzenia 1931/2009 Komi-
sja podnosi a, e przyczyni si  on do rozwoju strategicznego partnerstwa mi dzy 
UE a Federacj  Rosyjsk , zgodnie z priorytetowymi celami okre lonymi w planie 
dzia ania dotycz cym wspólnej przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedli-
wo ci w zakresie wspó pracy transgranicznej. W Unii Europejskiej nie spotyka si  
obszarów o podobnej sytuacji geograÞ cznej jak Obwód Kaliningradzki – stosunko-
wo niewielki obszar, otoczony ze wszystkich stron pa stwami cz onkowskimi UE. 
Komisja uzna a, e w drodze wyj tku ca y obwód powinien zosta  w czony do 
strefy przygranicznej – m.in. aby zapobiec izolacji Kaliningradu od jego bezpo red-
nich s siadów i u atwi  mieszka com obwodu podró owanie. Komisja uzna a, e 
o ile obowi zuj ca od 2007 r. umowa o u atwieniach wizowych mi dzy UE a Fede-
racj  Rosyjsk  jest ju  istotnym krokiem na rzecz zwi kszenia mo liwo ci swobod-

26 Umowa mi dzy Wspólnot  Europejsk  a Federacj  Rosyjsk  o u atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii 

Europejskiej i Federacji Rosyjskiej z 25 maja 2006 r. – Dz.U. UE z 2007 r. L  129, s. 27; umowa mi dzy Wspól-

not  Europejsk  a Ukrain  o u atwieniach w wydawaniu wiz z 18 czerwca 2007 r. – Dz.U. UE z 2007 r. L 332, 

s. 66.

27 KOM/2011/0461 wersja ostateczna – 2011/0199 (COD) – wniosek z dnia 27.07.2011 r. http://eur–lex.europa.eu/

Notice.do?val=578214:cs&lang=pl&list=578214:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=che

ckbox&visu=#texte, data wej cia – 05.10.2011 r.
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nego poruszania si , to przepisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego zapewniaj  

dodatkowe u atwienia w szczególno ci w przypadku regularnego, a nawet codzien-

nego podró owania na obszarze lokalnym. Z u atwie  mogliby ponadto korzysta  

wszyscy mieszka cy obszaru kaliningradzkiego, za  niektóre u atwienia w ramach 

umowy o u atwieniach wizowych mi dzy UE a Federacj  Rosyjsk  przeznaczone 

s  tylko dla wybranych kategorii osób. Komisja uzna a, e dla zapewnienia rzeczy-

wistych skutków rozporz dzenia w tym regionie po polskiej stronie powinna zosta  

okre lona analogiczna strefa przygraniczna, co pozwoli u atwi  i zintensyÞ kowa  

wymian  gospodarcz  i kulturaln  mi dzy obwodem kaliningradzkim a g ównymi 

o rodkami pó nocnej Polski.

Dla zobrazowania stopnia wykorzystywania w praktyce instrumentu ma ego 

ruchu granicznego warto zwróci  uwag  na dane zebrane przez Komisj  na potrze-

by drugiego z przed o onych sprawozda  w oparciu o informacje, przekazane przez 

pa stwa cz onkowskie. Statystyka odno nie do korzystania przez mieszka ców stref 

przygranicznych z instrumentu ma ego ruchu granicznego w pa stwach, które za-

war y stosowne umowy na bazie rozporz dzenia 1931/2006, nie jest w pe ni porów-

nywalna, poniewa  okresy uj te w zestawieniu Komisji s  ró ne ze wzgl du na od-

mienne terminy wej cia w ycie umów.

Tabela 1. Liczba wydanych zezwole  MRG

Kraj Liczba zezwole Okres
Ca kowita liczba 

uprawnionej ludno ci

Liczba wydanych zezwo-
le  w stosunku do liczby 

uprawnionej ludno ci

W gry 58 055 1/2008 – 5/2010 400 000 – 450 000 oko o 13 %

Polska 31 652 7/2009 – 3/2010 1,2 mln oko o 2,7 %

S owacja 1 106 9/2008 – 6/2010 415 000 oko o 0,3 %

Rumunia 20.308 10/2010 –12/2010 1,2 mln oko o 2 %

ród o: COM 2011 (47), Drugie sprawozdanie z wdro enia i funkcjonowania przepisów dotycz -

cych ma ego ruchu granicznego wprowadzonych rozporzadzeniem nr 1931/2006, s. 4.

Jak wida , zezwolenia w ramach ma ego ruchu granicznego ciesz  si  du-

ym zainteresowaniem w ród ludno ci zamieszkuj cej stref  przygraniczn  na gra-

nicy ukrai sko–w gierskiej. Ma to swoje uzasadnienie – wi kszo  zamieszka ej 

tam ludno ci nale y do w gierskiej mniejszo ci narodowej i utrzymuje silne wi -

zy z krajem. 

Komisja wskaza a te  statystyki dotycz ce odrzuconych wniosków o wydanie 

zezwole . W okresie od grudnia 2007 r. do maja 2010 r. W gry odrzuci y 838 wnio-
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sków, wy cznie na podstawie wpisów do SIS oraz zakazów wjazdu do kraju i prze-

bywania na jego terenie. Polska odrzuci a 272 wnioski w okresie od lipca 2009 r. do 

marca 2010 r., g ównie w oparciu o wpisy do SIS, lecz równie  dlatego, e wnio-

skodawcy posiadali nadal wa ne zezwolenia. S owacja odrzuci a 169 wniosków 

w okresie od wrze nia 2008 r. do czerwca 2010 r., g ównie dlatego, e wniosko-

dawcy nie przedstawili odpowiednio uzasadnionych przyczyn ekonomicznych cz -

stego przekraczania granicy, co jest wymagane w umowie. Rumunia odrzuci a 972 

wnioski od pa dziernika do grudnia 2010 r., g ównie dlatego, e wnioskodawcy nie 

przedstawili odpowiednio uzasadnionych przyczyn ekonomicznych cz stego prze-

kraczania granicy lub te  uznano, e w ich przypadku wyst puje ryzyko nielegalnej 

imigracji. Odsetek odrzuconych wniosków waha si  zatem od 13% (SK), poprzez 

4,7% (RO), 1,4% (HU) do 0,85% (PL).28

Ponadto z informacji zebranych przez Komisj  wynika, e posiadacze zezwo-

le  w ramach ma ego ruchu granicznego przekraczaj  poszczególne granice regu-

larnie, a jednorazowo pozostaj  na terytorium drugiego kraju zaledwie kilka godzin 

b d  jeden lub dwa dni. Przepisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego, tam gdzie 

stosowane, pozwalaj  realizowa  zak adany cel umo liwienia wymiany i wspó pra-

cy transgranicznej i rzeczywi cie stanowi  u atwienie dla ludno ci zamieszkuj cej 

w strefach przygranicznych.

Ciekaw  kwesti  s  te  oczywi cie przypadki wykrytych przez pa stwa nad-

u y  i cofni cia zezwole  na przekraczania granicy. W okresie od stycznia do kwiet-

nia 2010 r. W gry ukara y grzywn  16 obywateli Ukrainy za przekroczenie maksy-

malnego okresu pobytu oraz odmówi y wydania zezwolenia w 1231 przypadkach 

(zainteresowane osoby przebywa y na terytorium W gier przynajmniej przez trzy 

miesi ce w ci gu sze ciomiesi cznego okresu). W 2009 r. cofni to dwa zezwolenia, 

a w ci gu pierwszych pi ciu miesi cy 2010 r. cztery zezwolenia. Ponadto 18 zezwo-

le  uznano za niewa ne, poniewa  ju  po ich wydaniu ich posiadaczom zakazano 

wjazdu na teren W gier i przebywania na terytorium tego kraju.

Polska wykry a 15 przypadków nadu y  w okresie od lipca 2009 r. do kwietnia 

2010 r. W dziewi ciu przypadkach osoby przebywa y poza stref  MRG, w pi ciu – 

osoby pozosta y na terytorium Polski po wyga ni ciu terminu dozwolonego poby-

tu, a w jednym – osoba by a zaanga owana w nielegaln  dzia alno  gospodarcz  

na terenie Polski. Te przypadki nadu y  skutkowa y decyzjami o nakazie opuszcze-

nia Polski i cofni ciu zezwole  MRG. W okresie od lipca 2009 r. do marca 2010 r. 

podj to 39 decyzji o cofni ciu zezwolenia MRG, co stanowi 1% wszystkich wyda-

nych w tym okresie zezwole .

28 Drugie sprawozdanie Komisji, op. cit., s. 4–5.
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Rumunia wykry a 27 przypadków nadu y  w okresie od pa dziernika do grud-

nia 2010 r. Cofni to 22 zezwolenia i wydano pi  decyzji o powrocie.

S owacja wykry a jeden przypadek nadu ycia w okresie od wrze nia 2008 r. 

do czerwca 2010 r. – osob , która si  go dopu ci a, wydalono z kraju. W tym sa-

mym okresie cofni to 11 zezwole . Ponadto S owacja poinformowa a, e obywa-

tele Ukrainy posiadali zezwolenia w ramach ma ego ruchu granicznego, wydawane 

przez ró ne pa stwa cz onkowskie, które to zezwolenia wykorzystywano do prze-

kraczania okre lonych granic wewn trznych (HU–SK, PL–SK). S owacja podj a 

rodki maj ce na celu ukaranie tego typu zachowa . W nawi zaniu do tej kwestii 

Komisja stan a na stanowisku, e przekraczanie granic wewn trznych nie narusza 

przepisów dotycz cych ma ego ruchu granicznego, o ile dane osoby pozostaj  w ra-

mach odno nych stref przygranicznych.

Na podstawie przedstawionych powy ej danych Komisja stwierdzi a stosunko-

wo nisk  liczb  nadu y , zwi zanych z realizacj  w praktyce postanowie  umów 

o ma ym ruchu granicznym. W szczególno ci nie ma dowodów na to, e beneÞ cjen-

ci MRG mieliby systematycznie podró owa  do innych pa stw cz onkowskich z na-

ruszeniem obowi zuj cych przepisów.29

5. Uwagi ko cowe

Obecne regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze polityki wizowej za-

wieraj  katalog mo liwo ci zwolnienia z obowi zku wizowego albo wprost z mo-

cy prawa, albo na podstawie zastosowania przez pa stwa cz onkowskie indywidu-

alnych odst pstw. Obecny poziom wspólnych regulacji wci  nie jest optymalny, 

dlatego Komisja przedstawi a w maju 2011 r. projekt kolejnego rozporz dzenia 

wprowadzaj cego rozwi zania s u ce dalszej harmonizacji.

Przepisy dotycz ce ma ego ruchu granicznego mog  w istotnym stopniu u atwi  

ycie ludno ci zamieszkuj cej w pobli u zewn trznych granic l dowych pa stw 

cz onkowskich Unii Europejskiej, a stopie  wykorzystania dopuszczalnych u atwie  

zale y w znacznym stopniu od pa stw zawieraj cych stosowne umowy dwustron-

ne. Wbrew niektórym opiniom instrument ma ego ruchu granicznego nie wp ywa 

szczególnie na dzia alno  przemytnicz , a przypadki nadu ywania zasad ma ego 

ruchu granicznego s  rzadkie. Mimo niewykorzystywania w pe ni przez pa stwa 

uprawnione wszystkich dopuszczalnych u atwie , jest wa nym instrumentem wp y-

waj cym na ruch osobowy w regionach przygranicznych, przynajmniej cz cio-

wo rekompensuj cym zaostrzenie re imu wizowego wobec obywateli wschodnich 

pa stw o ciennych Unii Europejskiej.

29 Zob. drugie sprawozdanie Komisji, op. cit., s. 5–7. 
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POSSIBILITIES FOR WAIVING THE  VISA REQUIREMENT 
WHEN CROSSING THE EXTERNAL BORDERS OF THE EUROPEAN UNION

This article explores the regulations of the European Union in the area of visa 

policy from the point of view of the possibility of waiving the visa requirement 

when crossing the external borders of the Member States of the European Union. 

The regulations provide a catalogue of possibilities for providing exemption from 

the visa obligation or ex lege, or on the basis of individual derogations applied by 

the Member States. The Commission considers that the current level of common 

regulations is still not optimal, and so in May 2011 it presented a draft of the 

forthcoming regulations introducing arrangements for further harmonization.

The article provides a closer analysis of the rules on local border trafÞ c as an 

example of those instances that may be completely exempt from the visa requirement 

when crossing the external borders of the member states. This can substantially ease 

the life of the population living in the vicinity of the external land borders of the 

Member States of the European Union, however, the use of maximum accessibility 

depends to a large extent on the states that conclude relevant bilateral agreements. 

Contrary to some of the feedback, the instrument regarding small border trafÞ c does 

not particularly affect the activities of smugglers, and cases of abuse of the rules on 

small border trafÞ c are rare.

Key words:

Border, small border trafÞ c, the European Union, visa policy, external border 

of the EU



Aleksander Maksimczuk 

PRZEP YW TOWARÓW PRZEZ POLSKO–ROSYJSK  GRANIC . 
POLSKO–ROSYJSKI HANDEL ZAGRANICZNY 

W MOMENCIE INTEGROWANIA SI  POLSKI Z UE. 
WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE

1. Wprowadzenie

Problemy zwi zane z funkcjonowaniem granic pa stwowych nie trac , lecz zy-

skuj  na znaczeniu w dobie transformacji, integracji i globalizacji. Jednak e maj  

one wci  wymiar polityczny, ekonomiczny i spo eczny i tym samym powinny by  

rozpatrywane w ró nych aspektach, w tym zw aszcza w uk adzie prawno–ekono-

micznym. Musz  te  by  rozpatrywane z punktu widzenia teorii stosunków mi dzy-

narodowych i st d wynikaj cej polityki zagranicznej.1 Nale y tak e je rozpatrywa  

z punktu widzenia mi dzynarodowych stosunków gospodarczych i z tym zwi za-

nej zagranicznej polityki ekonomicznej. Przemiany geopolityczne dokonuj ce si  

w Polsce i jej s siedztwie na prze omie XX i XXI wieku utworzy y now  rzeczy-

wisto  polityczn  i gospodarcz  wzd u  polskich granic. Powsta y nowe suweren-

ne pa stwa. Gospodarki tych pa stw realizuj  w ró nym tempie i w ró ny sposób 

przemiany ustrojowe i gospodarcze, tj. transformacje. Z jednej strony mamy do czy-

nienia z transformacj  radykaln  (Polska, Czechy, S owacja, Niemcy Wschodnie). 

Z drugiej za  dostrzegamy co najwy ej przypadki transformacji mniej radykalnych 

– gradualnej na Bia orusi i mieszanej, polegaj cej na stopniowym przechodzeniu od 

1 W zwi zku z tym do  bogata jest literatura podnosz ca te kwestie. Ze zrozumia ych wzgl dów najcz ciej jed-

nak odnosi si  do poszczególnych tylko aspektów tej interdyscyplinarno ci. Trudno jest wi c wskaza  opraco-

wania naukowe zwarte (monograÞ e), które w sposób kompleksowy to prezentowa yby. Mo na natomiast zna-

le  takie, które podnosz  przynajmniej kilka elementów (aspektów) tej interdyscyplinarno ci. Mi dzy innymi, 

szczegó owo zagadnienia dotycz ce prawno–ekonomicznych aspektów kszta towania si  w tym okresie swo-

body przep ywu towarów i ludzi prezentuj  Aleksander Maksimczuk i Leszek Sidorowicz w czterech monogra-

Þ ach: 1. Ochrona granic i obs uga ruchu granicznego, Warszawa 2007; 2. Graniczny ruch osobowy i towarowy 

w Unii Europejskiej, Warszawa 2007; 3. Graniczna obs uga ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskie 

(wybrane aspekty), Warszawa 2008; 4. Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (wybrane aspek-

ty), Bia ystok 2008. W nieco innym i troch  w szym uj ciu znajduje to tak e odzwierciedlenie, (w:) Adamowicz 

M., Siedlecka A., (red.), Ruch graniczny w kontek cie poszerzania Unii Europejskiej, Bia a Podlaska 2008, oraz 

w monograÞ i wydanej w j zyku rosyjskim: A. Maksimczuk, Pogranicznyj wywoz towarow w Ewrosojuzie, Mi sk 

2009; a tak e w niektórych innych, które w tym opracowaniu w miar  potrzeb b d  dalej wykorzystywane.
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gradualnej do radykalnej, jak to ma miejsce w Rosji i na Ukrainie. Taki stan rzeczy, 

panuj cy w s siedztwie Polski, musi by  przyczyn  powstawania wielu nowych 

problemów na odcinku wspó pracy gospodarczej i politycznej z tymi krajami

Przedmiotem rozwa a  prezentowanych w tym opracowaniu jest wi c pewien 

fragment tego ww. szerszego zagadnienia, a konkretnie dotycz cy wspó pracy Pol-

ski i Rosji w zakresie przep ywu towarów przez polsko–rosyjsk  granic  w momen-

cie integrowania si  Polski z UE. Inaczej mówi c, chodzi tu o najwa niejsze aspek-

ty ekonomiczne funkcjonowania polsko–rosyjskiego handlu zagranicznego w tym, 

jakby nie by o, dla obu stron prze omowym momencie. Mo na te  twierdzi , e 

w rzeczywisto ci sprawa sprowadza si  tak e do ekonomicznych aspektów (wa-

runków) realizacji jednej z czterech podstawowych swobód gospodarczych wspó -

czesnego wiata, tj. swobody przep ywu towarów w kontaktach handlowych Polski 

i Rosji w momencie poszerzania si  UE (”starej pi tnastki”) o nowych 10 pa stw 

na wschód. Tym samym odnosi o si  to tak e do kwestii przenikalno ci granic (”no-

wej jako ci” polsko–rosyjskich granic”) w zakresie ruchu towarowego w zwi zku 

z my l  przewodni : „Przyjazna granica – niezb dnym elementem wzmacniania 

stosunków spo ecze stw Polski i Federacji Rosyjskiej”, wynikaj c  przecie  ju  

z samego tytu u monograÞ i, której cz ci  sk adow  jest tak e to opracowanie.

2. Polski handel zagraniczny w warunkach akcesji ze Wspól-
not  Europejsk  – wst pna weryÞ kacja tzw. t a szerszego 
tutaj podnoszonego g ównego problemu

Ju  na samym pocz tku podkre lenia wymaga fakt, e sam tylko 2004 rok, ob-

j ty horyzontem niniejszej wst pnej oceny w zwi zku z jak wy ej sformu owanym 

tytu em tego opracowania, to zaledwie tylko kilkumiesi czny okres po zintegrowa-

niu si  Polski z UE. Tym samym nie mo e on by  jeszcze podstaw  oceny wp ywu 

tego wydarzenia na polskie obroty handlowe. Mimo to wydaje si  zasadne dokona-

nie ju  pewnego, z pewno ci  jeszcze do  „ostro nego” i z konieczno ci uprosz-

czonego, porównania wyników handlowych osi gni tych w ostatnich miesi cach 

po akcesji z okresem pierwszych 4 miesi cy 2004 r. W ocenie z konieczno ci wi c 

brano pod uwag  nie tyle dynamik  wzrostu obrotów w porównywanych okresach 

z uwagi na zniekszta caj cy wp yw bazy odniesienia, lecz przede wszystkim bez-

wzgl dny poziom obrotów w poszczególnych miesi cach.
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Tabela 1. Obroty handlu zagranicznego Polski w 2004 roku 
w podziale na dwa podokresy: przed i po akcesji (w mln dol.)

Grupa krajów
I–IV.2004 r. V–XII.2004 r.

eksport import saldo eksport import saldo

Polska 22 911 28 426 – 5 515 50 870 59 730 – 8 860

UE–25, w tym: 18 738 19 760 – 1 022 39 629 40 350 – 722

Niemcy 7 273 6 837 436 14 821 14 644 217

WNP, w tym: 1 385 2 566 – 1 181 4 404 6 239 – 1 834

Rosja  613 1 893 – 1 280 2 230 4 498 – 2 268

Kraje rozwijaj ce si 1 209 3 997 – 2 788 3 055 8 519 – 5 464

ród o: Ocena sytuacji w handlu zagranicznym Polski w 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2005, s. 15.

Porównanie obrotów redniomiesi cznych w okresie przed i po akcesji w ich 

wymiarze bezwzgl dnym wskazuje na ich wzrost w okresie poakcesyjnym. Jest to 

widoczne w uj ciu ogólnym, jak te  w zestawieniu z rynkami Wspólnoty Europej-

skiej w jej powi kszonym ju  kszta cie. redni miesi czny poziom eksportu po ak-

cesji (6,4 mld dol.) by  o 11% wy szy ni  przed akcesj , za  po stronie importu – 

o 5% wy szy (7,5 mld dol. rednio w miesi cu).2

W okresie stycze –kwiecie  2004 r. import z krajów spoza UE rós  wolniej 

ni  przywóz z dotychczasowych pa stw cz onkowskich Unii i krajów przyst puj -

cych. W tym czasie na wzrost importu z tej grupy krajów najwi kszy wp yw mia-

o przede wszystkim zwi kszenie dostaw wyrobów klasyÞ kowanych jako maszyny 

i urz dzenia (a wi c drugiej, oprócz produktów mineralnych, grupy pod wzgl dem 

warto ci przywozu z krajów trzecich). Ich import zwi kszy  si  wówczas prawie 

o 50% w porównaniu z pierwszymi czterema miesi cami 2003 r. Znacznie wy sz  

ni  w 2003 r. dynamik  charakteryzowa  si  równie  import produktów chemicz-

nych, wyrobów metalurgicznych oraz artyku ów rolnych. Najwi ksze znaczenie dla 

wzrostu importu w tym okresie mia o wyra ne zwi kszenie dostaw z Chin. Dyna-

mika importu z krajów trzecich, podobnie jak importu z krajów Unii Europejskiej, 

2 W opracowaniu tym w zasadzie nie analizowano regulacji prawnych i instrumentów polityki handlowej Polski 

i Federacji Rosyjskiej, co wcale nie musi oznacza  pomniejszania ich roli. S  one dok adnie na wietlone w lite-

raturze wymienianej w poprzednim odsy aczu (tj. w przypisie nr 1.), do której w miar  potrzeb, we w a ciwych do 

tego miejscach, odwo ywano si . Znajduj  one przecie  tak e swoje odzwierciedlenie w innych opracowaniach 

tej monograÞ i. Zmiany w polsko–rosyjskiej wymianie handlowej analizowano na podstawie oÞ cjalnej statystyki 

handlu zagranicznego, czasami posi kuj c si  informacjami Wydzia u Ekonomiczno–Handlowego Ambasady RP 

w Moskwie, a tak e Ministerstwa Gospodarki. Tu konkretnie na podstawie: Ocena sytuacji w handlu zagranicz-

nym Polski w 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005, s.10 i dalsze.
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okaza a si  jednak e w okresie maj – grudzie  2004 r. ni sza ni  w czterech pierw-

szych miesi cach 2004 r.

Wykres 1. Struktura geograficzna polskiego eksportu w 2004 r.
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CEFTA
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azjatyckich)
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ród o: Ocena sytuacji w handlu zagranicznym Polski w 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2005, s. 10.

Jednak w przypadku grupy tzw. krajów trzecich spowolnienie przywozu (im-

portu) okaza o si  najmniejsze. Wynika o to jednak g ównie ze wzrostu cen surow-

ców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej (najwy szy przyrost impor-

tu odnotowano w tym okresie w grupie obejmuj cej paliwa mineralne). Natomiast 

w pozosta ych najwa niejszych (pod wzgl dem ich udzia u w ca o ci) grupach to-

warów, oprócz rodków transportu oraz materia ów i wyrobów w ókienniczych, dy-

namika importu w okresie maj – grudzie  2004 r. by a znacznie ni sza ni  w okresie 

stycze –kwiecie  2004 r. Najwi kszy spadek dynamiki przywozu dotyczy  wyro-

bów klasyÞ kowanych jako maszyny i urz dzenia, produkty chemiczne i tworzywa 

sztuczne, wyroby metalurgiczne oraz artyku y rolne.

Po przyst pieniu do Unii Europejskiej g ówn  rol  we wzro cie warto ci im-

portu odegra y Þ zyczne rozmiary dostaw z Rosji. W du ej jednak mierze zwi zane 

to by o ze wzrostem cen surowców energetycznych na wiatowych rynkach. War-

to  importu paliw mineralnych z Rosji zwi kszy a si  w tym okresie o 1/3, pod-

czas gdy na pocz tku roku uleg a ona nawet obni eniu. Natomiast warto  impor-

tu pozosta ych towarów z Rosji wzros a w okresie maj – grudzie  2004 r. zaledwie 

o 18%. Dla porównania mo na by oby poda , e w pierwszych czterech miesi cach 

wzrost ten by  o ponad 80%. Przyczyni  si  do tego w du ym stopniu wzrost zaku-

pów w tym kraju aluminium i wyrobów z aluminium (wzrost 2,5-krotny) i nawozów 

(wzrost blisko 3-krotny). W okresie maj – grudzie  2004 r. spad a równie  dynami-

ka przywozu z wi kszo ci pozosta ych krajów trzecich. W ród g ównych dostaw-
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ców odwrotn  tendencj  zanotowano w przywozie z Korei oraz w nieco mniejszym 

stopniu z USA.

W przypadku eksportu w porównaniu z 2003 r. w pierwszych czterech miesi -

cach 2004 r. nast pi o przyspieszenie tempa jego wzrostu równie  do krajów trze-

cich (o ponad 45%). Najwi kszy wp yw na wzrost sprzeda y do tych pa stw mia-

y rodki transportu, maszyny i urz dzenia oraz wyroby metalurgiczne. Nale y przy 

tym podkre li , e s  to grupy towarowe, które dominowa y tak e w eksporcie do 

krajów trzecich ( cznie obejmowa y one prawie 50% sprzeda y do tej grupy kra-

jów). Szczególnie wysoka by a dynamika sprzeda y rodków transportu (ponad 

87%) i wyrobów metalurgicznych (ponad 80%). W obu przypadkach wzrost ekspor-

tu by  przesz o 2-krotnie wy szy ni  rednio w pozosta ych grupach towarowych. 

Natomiast sprzeda  towarów klasyÞ kowanych w pozosta ych grupach ros a w okre-

sie stycze  – kwiecie  2004 r. wyra nie wolniej ni  rednio ogó em. Przy tym, naj-

ni sze tempo wzrostu wyst pi o w grupach materia ów i wyrobów w ókienniczych 

oraz artyku ów rolnych. W grupie produktów rolnych dynamika eksportu by a jed-

nak bardzo zró nicowana. O ile w przypadku produktów pochodzenia zwierz cego 

i przetworów spo ywczych nast pi  wzrost eksportu, o tyle w przypadku produktów 

pochodzenia ro linnego odnotowano znacz cy (blisko 20%) spadek sprzeda y.

Najwi ksze znaczenie dla wzrostu polskiego eksportu do krajów spoza UE na 

pocz tku 2004 roku mia o zdecydowane zwi kszenie sprzeda y do Norwegii. Na-

tomiast w okresie maj – grudzie  2004 r. nast pi  ju  spadek warto ci eksportu do tego 

kraju. Prawdopodobnie pocz tkowo wynika o to ze znacznego eksportu statków do tego 

kraju. Powy sz  tez  trudno jest jednak zweryÞ kowa  w odniesieniu do pó niejsze-

go okresu ze wzgl du na brak danych. Niemniej jednak w ci gu pierwszych czterech 

miesi cy sprzeda  do tego kraju zwi kszy a si  przesz o 2,5-krotnie. Wyj tkowo 

szybki wzrost eksportu w tym okresie nast pi  równie  do Turcji. Jak ju  zaznaczo-

no, kraje trzecie by y jedyn  spo ród wyodr bnionych tu grup krajów, w której dy-

namika eksportu w okresie maj – grudzie  2004 r. okaza a si  wy sza ni  w okresie 

poprzedzaj cym cz onkostwo Polski w UE. Za krótki jest to jednak okres w czony 

do wst pnych bada , eby mo na by o zbyt daleko id ce uogólnienia stosowa  na 

podstawie tych wyników.
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Wykres 2. Struktura geograficzna polskiego eksportu w 2004 r.
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ród o: opracowanie w asne na podstawie; Ocena sytuacji w handlu zagranicznym Polski w 2004 

roku…, op. cit., s. 10.

Najwi ksz  rol  w przyspieszeniu tempa wzrostu eksportu do krajów trzecich 

w okresie maj – grudzie  2004 r. mia y maszyny i urz dzenia. By a to bowiem naj-

wa niejsza obok rodków transportu pozycja w eksporcie do krajów trzecich. Jed-

nocze nie nale y tak e podkre li , e by y to te wyroby, których tempo wzrostu eks-

portu do UE ( cznie dotychczasowych i nowych krajów cz onkowskich) obni y o 

si  w okresie maj – grudzie  2004 r. Szybciej ni  w ci gu pierwszych czterech mie-

si cy 2004 r. rós  tak e eksport wyrobów metalurgicznych (o 86,5%) oraz produk-

tów chemicznych (79%) i tworzyw sztucznych (57%). Jednak najwy szym wzro-

stem sprzeda y do krajów trzecich w tym okresie charakteryzowa y si  produkty 

mineralne (143%), przede wszystkim w giel. Chocia  rodki transportu utrzyma-

y znacz c  rol  we wzro cie eksportu tak e w okresie maj – grudzie  2004 r., to 

jednak tempo wzrostu ich eksportu obni y o si  o przesz o po ow  w porównaniu 

z pierwszymi czterema miesi cami 2004 r. Znacznie mniejsz  rol  we wzro cie eks-

portu w okresie maj – grudzie  2004 r., w porównaniu z krajami UE, odegra y arty-

ku y rolne (wzrost wywozu o nieca e 19%). Wynika o to z bezwzgl dnego spadku 

sprzeda y produktów pochodzenia zwierz cego – najwa niejszej poprzednio grupy 

w eksporcie rolnym do krajów trzecich. Zasadniczym powodem takiej sytuacji by o 

przede wszystkim wprowadzenie przez stron  rosyjsk  czasowego zakazu przywo-

zu mi sa z krajów Unii, w tym tak e z Polski. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu 

polskiego eksportu ogó em od maja do grudnia 2004 r. nast pi o przede wszystkim 

w wyniku ponad 2–krotnego wzrostu eksportu do Rosji, która wówczas by a ju  naj-

wa niejszym partnerem handlowym Polski spo ród krajów trzecich.3

3 Porównaj: A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny ruch towarowy i osobowy w Unii…, op cit.,  s. 105, tab. 6.
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Tym samym warto  polskiego eksportu do Rosji po raz pierwszy przekroczy a 

poziom z roku 1997, a wi c sprzed kryzysu rosyjskiego. Z kolei udzia  Rosji w pol-

skim eksporcie do krajów trzecich wzrós  o 5,5 pkt proc. (do blisko 20%). Warto do-

da , e w styczniu 2005 r., w porównaniu ze styczniem 2004 r., wywóz do tego kraju 

wzrós  wi cej ni  dwukrotnie (o 125%). Przyczyni o si  do tego g ównie zwi ksze-

nie eksportu w grupie obejmuj cej maszyny i urz dzenia. Wzrost znaczenia w eks-

porcie do Rosji towarów o wy szym stopniu przetworzenia wskazuje na to, e g ów-

nym czynnikiem ekspansji na rynek rosyjski by y ju  przedsi biorstwa z udzia em 

kapita u zagranicznego. Warto zwróci  równie  uwag  na szybki wzrost eksportu do 

Turcji i Chin. Trudno jest jednak tutaj znale  bezpo redni zwi zek z faktem przyst pie-

nia Polski do UE.

W 2004 r. odnotowano pog bianie si  deÞ cytu obrotów handlowych z kraja-

mi trzecimi. Przyczyn  tego by o przede wszystkim zwi kszenie si  ujemnego salda 

w handlu produktami mineralnymi (w tej grupie deÞ cyt w ca ym 2004 r. przekroczy  

7 mld dol.). W okresie maj – grudzie  2004 r. nierównowaga mi dzy importem 

a eksportem powi kszy a si  równie  w handlu rodkami transportu, materia ami 

i wyrobami w ókienniczymi oraz maszynami i urz dzeniami. Nale y przy tym pod-

kre li , e ta ostatnia grupa, obok paliw mineralnych, generuje najwi ksz  cz  de-

Þ cytu w polskim obrocie towarowym z krajami trzecimi. Jednocze nie zmniejszy o 

si  ujemne saldo w handlu produktami chemicznymi i powi kszy o si  dodatnie sal-

do w handlu wyrobami metalurgicznymi. 

G boki deÞ cyt w handlu z krajami trzecimi wynika  wówczas przede wszyst-

kim z du ej nierównowagi mi dzy warto ci  importu a eksportu, jaka charaktery-

zuje obroty z Rosj  i Chinami. Ujemne saldo w wymianie z Rosj  zmniejszy o si  

jednak w 2004 r. o 140 mln dol. (z czego o 130 mln dol. w okresie maj – grudzie  

2004 r.). W przypadku Chin deÞ cyt pog bi  si . Ujemne saldo zwi kszy o si  tak-

e w wymianie z pozosta ymi najwa niejszymi azjatyckimi partnerami handlowy-

mi Polski (Japoni , Kore  Po udniow  i Tajwanem). Natomiast najwy sze dodatnie 

saldo w handlu z krajami trzecimi Polska osi ga a w wymianie z innymi krajami Eu-

ropy rodkowej i Wschodniej (Ukrain , Rumuni  i Chorwacj ). W wi kszo ci przy-

padków skala nadwy ki eksportu nad importem by a wi ksza jednak w okresie maj 

– grudzie  2004 r.

W 2005 roku, kiedy Uni  Europejsk  stanowi o ju  25 pa stw, ze zrozumia ych 

wzgl dów znacznie zwi kszy y si  jej obroty handlowe w wyra eniu bezwzgl d-

nym. Ale jednocze nie eksport krajów UE – 25 wzrós  o 10%, tj. o 100,1 mld euro, 

a import o 14%, tj. o 142,7 mld euro. Wzrost eksportu nast pi  we wszystkich wa -

niejszych grupach towarowych. Podstawow  grup  towarow  w handlu zagranicz-

nym pa stw UE – 25 stanowi  wyroby przemys owe. Ich udzia  stanowi  85,9% ca-

ego eksportu UE. W uj ciu warto ciowym wzrost eksportu w tej grupie towarowej 

wyniós  73,3 mld euro. W handlu wyrobami przemys owi UE – 25 odnotowa a tak-
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e najwi ksze dodatnie saldo handlowe w kwocie 148,2 mld euro. Tradycyjnie ju  

najwi kszy deÞ cyt wyst puje w handlu surowcami. W 2005 roku, w zwi zku z du-

ymi wzrostami cen surowców na wiatowych rynkach, w tym g ównie ropy nafto-

wej, zwi kszy  si  on o kwot  73,6 mld euro w tej grupie towarowej. 

Tabela 2. Obroty handlowe Polski w latach 2004–2005 

wg ugrupowa  i krajów (w mln euro) 

 
2004 r. 2005 r. Dynamika 

eksport import saldo eksport import saldo eksport. importu

Polska 
w tym: 

59.698 71354 –11.656 71394 80.644 – 9250 119,6 113,0

UE 25 
w tym: 

47.232 48.669 – 1.437 55.149 52.853 2.296 116,8 108,6 

Niemcy 17.909 17.397 512 20.118 19885 234 112,3 114,3 

Francja 3.603 4.795 – 1.192 4.414 4.844 – 430 122,5 101,0 

W ochy 3.647 5.619 – 1.972 4.357 5.668 – 1.311 119,5 100,9 

Wlk. Bry-
tania 

2.368 3.229 861 4.018 2.478 1.539 124,4 104,7

WNP
w tym: 

4.686 7.117 – 2.431 6.204 9.458 – 3.255 132,4 132,9 

Rosja 2.299 5.166 – 2.866 3.160 7.211 – 4.051 137,4 139,6

USA 1.437 1.713 – 276 1.468 1.923 – 455 102,2 112,3

Chiny 449 3.287 – 2.838 473 4.389 – 3.916 105,3 133,5

Japonia 138 1.386 – 1.247 145 1.556 – 1.411 104,6 112,3

ród o: Koniunktura gospodarcza w pa stwach Unii Europejskiej w 2005 roku, Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa 2006, s. 30.

Do najwa niejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej nale a y wów-

czas Stany Zjednoczone. Eksport do tego kraju stanowi  23,4% ca ego eksportu UE–

25, a dodatnie saldo handlowe zamkn o si  kwot  88,1 mld euro i by o ono wy sze 

od osi gni tego w analogicznym okresie roku ubieg ego o 11,8 mld euro. Z ka dym 

kolejnym rokiem ros y te  obroty handlowe z Chinami, przy czym zdecydowanie 

szybciej wzrasta import ni  eksport. Unia Europejska odnotowa a wtedy z Chinami 

najwi kszy deÞ cyt handlowy. W 2005 roku wyniós  on 106,2 mld euro. Z ka dym 

kolejnym rokiem on zwi ksza  si . Dla porównania 2003 roku wynosi  euro 64,2 

mld euro, a w 2004 roku zamkn  si  kwot  79,3 mld euro. 4

4 Ibidem, s. 104–106.
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Trzecim, odgrywaj cym coraz wi ksz  rol , partnerem handlowym UE–25 

(a wi c tak e ju  z Polsk ) jest Rosja.5 Z ka dym kolejnym rokiem wzrasta y jej 

obroty handlowe z tym krajem. Szczególnie szybko wzrasta  jednak import, co po-

woduje, i  systematycznie powi ksza si  deÞ cyt handlowy pa stw UE–25 w han-

dlu z tym krajem. W 1999 roku deÞ cyt handlowy UE–15 (tzw. „starej pi tnastki”) 
w handlu z Rosj  wynosi  17,6 mld, a w 2005 roku (powi kszonej o nowe 10 kra-
jów) ju  50,3 mld euro. 

Przechodz c ju  do podsumowania tej cz ci rozwa a  nale y wyra nie pod-
kre li , e w przypadku Polski, g ównym partnerem handlowym przed i po akcesji 
by y kraje UE. Inaczej kszta tuj  si  obroty handlowe Polski z partnerem na wscho-
dzie, tj. z Rosj . Szybko ro nie eksport, ale jednocze nie import ro nie jeszcze szyb-
ciej. W 2005 roku eksport do Rosji wzrós  o 37,4% i zamkn  si  kwot  3,2 mld 
euro, a import o 39,9% i wyniós  7,2 mld euro. Ujemne saldo obrotów wzros o tym 
samym do kwoty 4,1 mld euro z 2,9 mld euro w 2004 roku. Szczególnego podkre-
lenia wymaga fakt, e z adnym innym krajem nie wyst puje tak du y deÞ cyt w ob-

rotach handlowych. Ten wzrost ujemnego salda wynika  g ównie ze wzrostu warto-
ci importu produktów mineralnych (sekcja V) o kwot  o 1,9 mld euro6. Niestety ta 

niekorzystna tendencja nie rokuje najmniejszych szans na odwrócenie w najbli szej 
przysz o ci.

3. Polsko–rosyjskie obroty towarowe w latach 2002–20057 

Do momentu zintegrowania si  Polski z UE, a zw aszcza jeszcze w pocz t-
kowych fazach transformacji, jak to do  szczegó owo przedstawiono ju  wcze -
niej, tj. w paragraÞ e 2., reorientacja polskiego handlu ze Wschodu na Zachód do-
konywa a si  w relatywnie szybkim tempie. Polega o to g ównie na skokowym 
wzro cie udzia u krajów rozwini tych, w tym zw aszcza UE. Dokonywa o si  to 
oczywi cie kosztem krajów Europy rodkowej i Wschodniej. W tym okresie wy-
st powa o równie  szybkie tempo spadku obrotów wymiany towarowej z Ro-
sj . Niemniej jednak lata 1993–1997 charakteryzowa y si  jeszcze dynamicznym 
wzrostem polskiego eksportu na rynek rosyjski. W 1997 r. osi gn  on poziom 
2155 mln dol.. Rok 1998, do miesi ca sierpnia w cznie, by  jeszcze kontynua-
cj  tego trendu. Jednak e, w wyniku za amania Þ nansowego w Rosji w sierpniu 

5 W latach 2003–2004 Komisja Europejska zaproponowa a now  polityk  zagraniczn  UE – „europejsk  polity-

k  s siedztwa” (ENP – Europan Neighbourhood Policy), w zwi zku z czym na szczycie w Sankt Petersburgu 

w maju 2003 roku zdecydowano, e stosunki UE – Rosja przyjm  posta  tzw. „strategicznego partnerstwa”, por. 

A. Maksimczuk, A. Ejsmont, Unormowania Schengen a Europejska Polityka S siedztwa (na przyk adzie polskiej 

granicy wschodniej), (w:) M. Adamowicz, A. Siedlecka, (red.), Ruch graniczny w kontek cie poszerzenia Unii Eu-

ropejskiej... op. cit., s. 123 i dalsze.

6 Koniunktura gospodarcza w pa stwach Unii…, op. cit., s. 30–31.

7 Do bardziej szczegó owej analizy tych zagadnie  wykorzystano tak e (jak podawano w przypisie nr 2) niektóre 

informacje opracowane przez Wydzia  Ekonomiczno–Handlowy Ambasady RP w Moskwie.
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1998 roku, eksport ten uleg  drastycznemu spadkowi. Osi gn  w roku nast p-

nym poziom zaledwie 710 mln dol., tj. ok. 31% jego warto ci sprzed dwóch lat. 

Od roku 2000 stopniowo nast powa a ju  odbudowa pozycji polskich eksporterów 

na rynku rosyjskim. W roku 2003 eksport polskich towarów na rynek rosyjski wy-

nosi  ju  1512,3 mln dol. W rzeczywisto ci oznacza o to, e nieznacznie przekro-

czy  on poziom 70% warto ci z roku 19978. Wydawa o si  wówczas, e osi gni cie 

poziomu polskiego eksportu do Rosji z roku 1997 b dzie mo liwe dopiero co naj-

wy ej na koniec 2005 r. Jednak e ju  w roku 2004, mimo wielu obaw zwi zanych 

z faktem wej cia Polski do UE, obroty wzajemne, w tym w szczególno ci polski 

eksport, rozwija y si  wyj tkowo dynamicznie. Na koniec 2004 roku eksport, odno-

towuj c niespotykan  dotychczas dynamik , wzrós  o 88,8%. Tym samym osi gn  

rekordowy poziom 2854,6 mln dol. By  wi c znacznie wi kszy ni  w najlepszym 

dotychczas 1997 roku. Import, wzrastaj c o 23,0%, osi gn  równie  rekordowy po-

ziom 6415,2 mln dol. Oznacza to, e obroty osi gn y nie notowany dotychczas po-

ziom prawie 9,3 mld dol9. 

Podobnie kszta towa a si  skala wymiany handlowej w 2005 r. Polska by a tym 

samym ju  ósmym co do wielko ci odbiorc  rosyjskich towarów – z udzia em w ro-

syjskim eksporcie w wysoko ci 3,72%. Jednak e zarówno miejsce, jak te  udzia  

nie uleg y wi kszym zmianom w trzyletnim (2003–2005) przedziale czasowym 

obejmuj cym po jednym pe nym roku kalendarzowym przed 1 maja 2004 i po zin-

tegrowaniu si  Polski z UE. Wed ug rosyjskiej statystyki celnej warto  rosyjskie-

go eksportu do Polski w roku 2005 przekroczy a 8,6 mld dol, wzrastaj c o 53,7% 

w stosunku do roku 2004 (w 2004 r. warto  ta wynios a 5,6 mld dol., w 2003 r. 4,4 

mld dol). Jednak e blisko 90% rosyjskich dostaw handlowych do Polski stanowi y 

produkty mineralne, w tym ropa naftowa oraz gaz ziemny 86,0%10.

W towarowej strukturze rosyjskiego importu z Polski najwi kszy udzia  mia-

y maszyny, urz dzenia i rodki transportu 43,5% (w 2004 r. 41%), artyku y rolno–

spo ywcze 17,7% (18,1%), wyroby przemys u chemicznego 16,5% (15,9%), metale 

i wyroby metalowe 7,7% (7,8%). Z tego 82,6% warto ci importu przypada o na pa -

stwa trzecie (w 2004 r. 79,6%). Ju  wówczas by  mocno dostrzegalny spadek udzia-

u importu krajów WNP – z 20,4% w 2004 r. do 17,4% w roku 2005. Polska, z bli-

sko z 3% udzia em, by a wówczas jeszcze w rankingu dwunastym (12) partnerem 

handlowym Rosji.

8 Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsi biorców, wydanie drugie rozszerzone, BPI i TONZ ds. Rozwoju 

Przemys owego, Warszawa 2004 (z suplementem – kwiecie  2005), s. 306 oraz Wywóz i wwóz towarów przez 

granic  Rosji przez osoby Þ zyczne, „Rynek Wschodni – Partnerzy” Warszawa 2004, nr 8.

9 J. Rudkowski, Obroty towarowe Polski z Rosj  w 2004 r., „Przegl d Gospodarczo–Rynkowy, Biuletyn ekono-

miczny” 2005, nr 1; WE–H Ambasady RP w Moskwie, Moskwa 2005, s.19.

10 Por. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach transformacji… op. cit., s.139–140.
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Tabela 2. Polsko–rosyjskie obroty handlowe w latach 2002–2005 (w mln dol.)

2002 r. 2003 r.
dynamika

03)02
2004 r.

dynamika 
04)03

2005 r.
dynamika 

05)04

Eksport do Rosji 1 331,8 1 512,3 113,6 2 842,7 188,0 3 960,5 139,3

Import z Rosji  4 407,4 5 214,7  118,3 6 390,6  123,0 8 985,5  140,6

Obroty 5 739,2 6 727,0 117,2 9 233,3 137,3 12 946,0 140,2

Saldo – 3 075,6 – 3 702,4 x – 3 547,9 x – 5 025,0 x

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

W analizie polskiego eksportu na rynek rosyjski nale y odnotowa , e w 2005 

roku generalnie utrzyma a si  wysoka konkurencyjno  polskiego eksportu (okre-

lana dynamik  i udzia em polskich towarów w dostawach do Rosji), przy dalszym 

zachowaniu zró nicowania konkurencyjno ci poszczególnych pozycji towarowych. 

Wed ug rosyjskiej statystyki celnej, w  2005 roku polski eksport do Rosji w bran y 

artyku ów rolno–spo ywczych wyniós  588,8 mln dol. Oznacza o to wzrost o 12,8% 

w porównaniu z 2004 rokiem. Artyku y rolno–spo ywcze stanowi y 21,5% polskie-

go eksportu na ten rynek. Pogorszy a si  jednak konkurencyjno  tej bran y na ryn-

ku. Sta o si  to mi dzy innymi z uwagi na szybsze tempo wzrostu rosyjskiego im-

portu ogó em, które w  2005 roku wynosi o 27%.11

W eksporcie artyku ów rolno – spo ywczych mieli my do czynienia z dwiema 

ró nowektorowymi tendencjami. Z jednej strony dynamicznie rozwija  si  dotych-

czas eksport towarów pochodzenia ro linnego (w 2005 roku wzrost o 24,4% wobec 

wzrostu globalnego importu Rosji o 19,7%) oraz gotowych wyrobów spo ywczych 

z tych surowców. Pozytywne tendencje dotyczy y warzyw i owoców wie ych 

(szczególnie jab ek – ok. 11% udzia  w imporcie rosyjskim, ale te  warzyw kapust-

nych – ponad 2,4-krotny wzrost polskiego eksportu oraz zwi kszenie udzia u pol-

skich dostaw w globalnym imporcie Rosji z 28,6% w 2004 roku do 37% w 2005 

roku i innych), a tak e ich przetworów (mro onych i niemro onych). Wzrasta a te  

rola dostaw z Polski takich towarów, jak kwiaty, sadzonki, krzewy (wzrost ekspor-

tu np. w pozycji pozosta e ro liny ywe o 18% oraz udzia u w rosyjskim imporcie 

z 19% do 22%).

W kwestii innych gotowych artyku ów spo ywczych i napojów nale a oby odno-

towa  fakt, e w 2005 r. powróci y na rosyjski rynek wody mineralne z Polski (2,8-

krotny wzrost eksportu oraz ich udzia u w rosyjskim imporcie z 13,7% do ponad 

25%). Zwi kszy y si  równie  dostawy przetworów zbo owych (wzrost eksportu 

o 57% oraz udzia u w rosyjskim imporcie z 51% do 59%), przypraw (sta y ok. 15% 

11 Ibidem, s.139.
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udzia  polskich dostaw w rosyjskim imporcie w pozycji sosy i przetwory), wyrobów 

piekarniczych (wzrost eksportu o 46% oraz udzia u w rosyjskim imporcie z 14,5% 

do ponad 16%), cukierniczych (wzrost eksportu o 23,3%, stabilny ok. 13% udzia  

w rosyjskim imporcie).

Na ogó  korzystnie kszta towa a si  równie  sytuacja w polskim eksporcie do 

Rosji m.in. takich towarów, jak cukier, przetworzony tyto  oraz koncentraty kawy 

i herbaty. Niestety, od 14 listopada 2005 r. Rosja wprowadzi a czasowe ograniczenia 

na przywóz z Polski towarów pochodzenia ro linnego podlegaj cych kontroli Þ tosa-

nitarnej. Ograniczeniami obj to wi c szeroki kr g towarów: cebulki, kwiaty, cz ci 

ro lin, warzywa wie e, och odzone i suszone, owoce wie e i suszone, przyprawy, 

kaw , zbo a, m k , s ód, nasiona, materia y ro linne dla wypychania i wy cie ania, 

kor  drzewn , pasze kombinowane, grunt, torf, kultury mikroorganizmów, skóry su-

rowe, drewno opa owe i inne nieobrobione wyroby z drewna, opakowania z drew-

na, palety drewniane, papier i karton, opakowania z papieru i tektury, w ókna ba-

we niane i odpady, surowiec lniany i inne. Tym samym dynamika wzrostu eksportu 

towarów podlegaj cych kontroli Þ tosanitarnej uleg a wyra nemu zahamowaniu pod 

koniec 2005 roku. 

Trac  swoje pozycje na rynku rosyjskim tak e polskie towary pochodzenia 

zwierz cego oraz gotowe artyku y spo ywcze pochodzenia zwierz cego. Dotyczy-

o to praktycznie wszystkich towarów: mi sa wieprzowego, serów i twarogów, jo-

gurtów i keÞ rów oraz innych produktów mleczarskich, mi sa drobiowego, kie bas, 

konserw rybnych, co podyktowane jest m.in. problemami zwi zanymi z wprowa-

dzeniem przez Rosj  w 2004 roku wymogu posiadania tzw. jednolitych wiadectw 

weterynaryjnych i w konsekwencji ograniczeniem dost pu do rynku rosyjskiego dla 

wielu dotychczasowych i nowych polskich eksporterów. Sytuacja ta polskim produ-

centom sta a si  szczególnie dotkliwa, gdy  w sposób nieunikniony prowadzi a do 

utraty okre lonych segmentów rynku rosyjskiego12. 

Podobne negatywne tendencje dotyczy y tak e niektórych innych produktów: 

mlecznych, mi sa drobiowego,  konserw rybnych, ale jednocze nie mamy do czy-

nienia ze wzrostem cznego importu rosyjskiego w wi kszo ci wymienionych po-

zycji towarowych. Dodatkowym problemem sta o si  wprowadzenie przez stron  

rosyjsk  od 10 listopada 2005 roku ograniczenia wwozu z Polski do Rosji niektó-

rych towarów mi snych. Zakaz obejmowa : wo owin  i pó produkty wo owe, wie-

12 W ród przyk adów, gdzie odnotowujemy zasadnicze spadki dostaw, mo na wymieni  m.in.: mi so wieprzowe 

(w 2004 roku dostawy z Polski plasowa y si  na czwartym miejscu z 5% udzia em w rosyjskim imporcie – po bez-

wzgl dnym liderze Brazylii oraz Niemczech i Chinach, natomiast w 2005 roku nasz udzia  w imporcie FR spad  

o ponad 3 punkty procentowe oraz poza Brazyli  i Niemcami wyprzedzili nas tak e eksporterzy z USA, Da-

nii i Holandii. Tendencje te zachodz  w warunkach wysokiej jako ci i niskich cen polskiej oferty), sery i twarogi 

(w 2004 r. ponad 4% udzia  dostaw z Polski w rosyjskim imporcie plasowa  nas na pi tym miejscu – po Ukrainie, 

Niemczech, Finlandii i Litwie, natomiast w 2005 r. nasz udzia  obni y  si  o ponad 2 punkty procentowe i poza 

wy ej wymienionymi wyprzedzili nas równie  eksporterzy z Holandii, Francji, a nawet Argentyny). 
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przowin  i pó produkty wieprzowe, mi so drobiu i farsz z mi sa drobiowego, a tak-

e surowe pó produkty mi sne13.

 Wyst pienie tych niekorzystnych zjawisk zaistnia o w momencie, gdy progno-

zowany by  wzrost ch onno ci i zapotrzebowania rynku rosyjskiego na artyku y rol-

no–spo ywcze. W zwi zku z tym polscy przedsi biorcy zacz li tworzy  konkuren-

cyjn  ofert  eksportow , która powinna mie  wszelkie szanse realizacji w Rosji, 

w tym poprzez odbudowanie istniej cych i tworzenie nowych trwa ych powi za  

handlowych. Coraz mielej niektóre z Þ rm zabra y si  równie  za podejmowanie in-

westycji w Rosji (m.in. w sferze produkcji napojów, przypraw, wyrobów cukierni-

czych). Docelowo mia o to zwi kszy  mo liwo ci stabilnej polskiej obecno ci go-

spodarczej na rynku rosyjskim w bran y rolno–spo ywczej. Warunkiem praktycznej 

realizacji wymienionych mo liwo ci wzrostu polskiego eksportu jest przede wszyst-

kim likwidacja istniej cych barier i ogranicze  w dost pie do rynku rosyjskiego, 

w tym uzgodnienie warunków, które w bli szej lub dalszej przysz o ci powinny do-

prowadzi  do przywrócenia w pe nym zakresie mo liwo ci dostaw polskich wyro-

bów pochodzenia ro linnego i zwierz cego na rynek rosyjski. Ponadto nieodzowne 

stawa o si  ju  wówczas wypracowanie efektywnych procedur kontroli maksymal-

nej ilo ci polskich zak adów w celu uzyskania rosyjskich certyÞ katów warunkuj -

cych realizacj  eksportu do Rosji. 

Relatywnie korzystnie kszta towa a si  sytuacja w polskim eksporcie do Rosji 

produktów przemys u chemicznego, którego warto  w 2005 roku wynosi a 484,2 

mln dol. O ile jednak w 2004 roku dynamika polskich dostaw (+49%) wyprzedza-

a tempo wzrostu cznego rosyjskiego importu (+24%), to w 2005 roku mieli my 

do czynienia z odwrotn  tendencj  – polski eksport zwi kszy  si  20%, podczas gdy 

globalny import Rosji wzrós  o 37%. Wa n  pozycj  towarow  w tej bran y s  pre-

paraty farmaceutyczne. Stopniowo zacz y one odzyskiwa  poprzednio utracon  

pozycj  na rynku rosyjskim. Polski eksport tych produktów w 2005 r. zwi kszy  

si  o ponad 66%, przy wzro cie ich cznego rosyjskiego importu o 52%. Mo e to 

by  potraktowane jako kolejna pozytywna tendencja obserwowana równie  w 2004 

roku – wzrost ju  wtedy polskiego eksportu o 50%, wobec wzrostu rosyjskiego im-

portu ogó em o 26%. W zakresie dostaw farmaceutyków w 2005 r. odnotowano naj-

wy szy warto ciowy przyrost polskiego eksportu: +62 mln dol w stosunku do 2004 

roku. Polski eksport leków posiada  w analizowanym okresie stabilny ok. 4% udzia  

w rosyjskim imporcie. Byli my wówczas 8 dostawc  farmaceutyków do Rosji, ust -

puj c  bezwzgl dnym liderom – dostawcom z Niemiec i Francji, a tak e eksporte-

rom z Indii, W gier, W och, Szwajcarii, S owenii14. 

13 A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia…, op. cit., s. 140–141.

14 Ibidem, s. 143.
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W tym okresie zasadniczo wzros a tak e pozycja polskich kosmetyków. W 2004 

roku ich eksport wynosi  187 mln dol. (wzrost o 49%, wobec wzrostu rosyjskie-

go importu ogó em o 32%). W 2005 roku nast pi  nieznaczny spadek eksportu kos-

metyków o 3,7% (180,1 mln dol.), podczas gdy czny import Rosji zwi kszy  si  

o 17,5%. Pomimo to wci  szereg towarów z tej grupy dostarczanych z Polski za-

chowa o licz c  si  pozycj  na rynku rosyjskim. Dotyczy o to m.in. preparatów do 

upi kszania, makija u i piel gnacji skóry, których udzia  przekracza 19% w cz-

nym rosyjskim imporcie (g ównie kosmetyki bia ej – kremów), preparatów do w o-

sów (ok. 16% udzia  w rosyjskim imporcie), wód toaletowych (ponad 15% udzia  

w rosyjskim imporcie), jednak ich udzia  w 2005 roku uleg  generalnie obni eniu. 

Nale y mie  jednak nadal na uwadze to, e rosyjski rynek perfumeryjno–kosme-

tyczny nale a  ju  wówczas do szybko rozwijaj cych si  segmentów rynku kon-

sumpcyjnego i to powinno mie  wp yw na zmiany tempa i struktury tych obrotów. 

Wzrasta o tak e zainteresowanie importem z Polski wyrobów z bran y two-

rzyw sztucznych. W 2004 roku polski eksport tych towarów wynosi  159,3 mln dol. 

(wzrost o 39% wobec wzrostu cznego importu rosyjskiego o 33%). Natomiast 

w 2005 roku polskie dostawy tych wyrobów wynios y 238,3 mln dol. (wzrost o 50% 

wobec wzrostu cznego importu Rosji równie  o 50%). Szczególnie dynamicznie 

wzrasta y tak e dostawy z Polski takich towarów, jak: artyku y do transportu i pa-

kowania towarów z tworzyw sztucznych (w 2005 roku 52,6 mln dol., wzrost dostaw 

o 62% oraz wzrost udzia u w rosyjskim imporcie z 16% 2004 roku do 17,1% w 2005 

roku), pozosta e p yty, arkusze, folie, ta my z tworzyw sztucznych (w 2005 roku 

34,4 mln dol., wzrost dostaw o 49%, ok. 9% udzia  w rosyjskim imporcie), w ókna 

z tworzyw sztucznych (25,1 mln dol., 3,3-krotny wzrost dostaw, 12,5% udzia  w ro-

syjskim imporcie), opony pneumatyczne (11,9 mln dol., wzrost dostaw o 44%, ok. 

2,5% udzia  w rosyjskim imporcie) i niektórych innych wyrobów15. Ch onno  ro-

syjskiego rynku kreowana by a w tym okresie g ównie przez rynkowe czynniki po-

pytowe. W zwi zku z tym tempo wzrostu importu wed ug ówczesnych szacunków 

mog o wynosi  nawet ok. 25–30% w skali rocznej. A to tym samym mog o tworzy  

dogodne warunki dla wzrostu polskiego eksportu. 

W analizowanym okresie (integrowanie si  Polski z UE) nieco zmniejsza  

si  udzia  polskich dostaw drewna i wyrobów z drewna. W 2004 roku polski eks-

port wynosi  53 mln dol. (wzrost o 18% wobec wzrostu rosyjskiego importu ogó-

em o 29%). Natomiast w 2005 roku osi gn  on ju  poziom 60,2 mln dol. (wzrost 

o 13,6% wobec wzrostu rosyjskiego importu ogó em o 20,1%). W konsekwencji 

udzia  polskich dostaw w cznym imporcie rosyjskim obni y  si  z 16,8% w 2004 

roku do 15,9% w 2005 roku. Podstawowym produktem w polskim eksporcie z tej 

grupy towarów by y p yty wiórowe. W 2005 roku warto  ich dostaw wynosi a 32,6 

15 Ibidem, s. 142. 
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mln dol. (wzrost eksportu o 24%, ponad 32% udzia  w rosyjskim imporcie). Eksport 

wyrobów z drewna ju  wówczas zacz  napotyka  wzrastaj c  konkurencj  pro-

dukcji w Rosji (uruchamiano m.in. w rejonie Wielkiego Nowgorodu du y zak ad 

produkcyjny Þ rmy Pß eiderer–Grajewo). Nale y tu mocno podkre li , e polityka 

Rosji, w tym realizowana przez jej administracje regionalne, zacz a nastawia  si  

coraz bardziej na uruchamianie maksymalnie g bokiego przetwórstwa drewna bez-

po rednio na swoim terytorium. Polityka taka zosta a ukierunkowana na przeciw-

dzia anie wywozowi drewna surowego z tego kraju. Jednocze nie jednak stwarza o 

to cz sto tak e skuteczn  konkurencj  dla importu wyrobów z drewna. Czynniki te 

ogranicza y mo liwo ci wzrostu polskiego eksportu do Rosji nie tylko zreszt  w tej 

bran y.

Stosunkowo mocn  pozycj  na rynku rosyjskim posiada y polskie dostawy 

w bran y: cier drzewny lub z innego w óknistego materia u celulozowego; papier 

lub tektura z odzysku oraz wyroby z nich wytwarzane (sekcja X). Eksport, realizo-

wany przede wszystkim w pozycji towarowej: papier i tektura, wyroby z masy pa-

pierniczej, papieru lub tektury, osi gn  w 2004 roku poziom 237 mln dol. (wzrost 

o 19% wobec wzrostu importu ogó em o 26%). Natomiast w 2005 roku ich eksport 

wyniós  ju  272,9 mln dol. (wzrost o 15,1% wobec wzrostu ich cznego importu 

FR o 19,2%). Do grup towarowych ju  wówczas stopniowo odbudowuj cych swoj  

pozycj  na rynku rosyjskim nale y zaliczy  tak e: materia y i wyroby w ókiennicze. 

Osi gn y one 2,6% udzia  w rosyjskim imporcie tych wyrobów. 

Dynamicznym wzrostem charakteryzowa  si  równie  polski eksport16:

obuwia (poza obuwiem skórzanym, którego dostawy zmniejszy y si  

w 2005 roku o ok. 10%). Wed ug statystyki rosyjskiej, import obuwia z Pol-

ski zwi kszy  si  o 78% w 2004 r. i o 51% w 2005 r. (warto  dostaw z RP 

14,1 mln dol.),

wyrobów z kamieni, gipsu, cementu – 160,6 mln dol. w 2005 roku (import 

z Polski stanowi  ok. 11% ca ego przywozu do Rosji), a tak e innych mate-

ria ów budowlanych,

metali nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych. W 2004 r. na-

st pi  wzrost tych dostaw z udzia em w rosyjskim imporcie w wysoko ci 

2,5%, 

maszyn, urz dze , rodków transportu, przyrz dów. 

W 2005 roku warto  polskiego eksportu w danej grupie wynios a ponad 537 

mln dol., co stanowi o ju  19,5% ca o ci polskiego eksportu do Rosji. Poza wy ej 

16 Ibidem, s. 143.

–
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wymienionymi grupami produktów i towarów znacz ce pozycje stanowi y równie  

takie towary, jak: kombajny zbo owe (wzrost dostaw o 29% przy wzro cie rosyj-

skiego importu ogó em o 33%, stabilny ok. 3% udzia  w rosyjskim imporcie), silniki 

spalinowe (wzrost dostaw o 56% przy wzro cie rosyjskiego importu o 62%, wzrost 

udzia u w rosyjskim imporcie z 5,9% do 7,2%), a tak e maszyny i urz dzenia me-

chaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, cz ci i akcesoria sa-

mochodowe, maszyny budowlano–drogowe, przewody izolowane, pralki automa-

tyczne, przyczepy rolnicze, transformatory elektryczne, urz dzenia elektryczne do 

prze czania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, akumulatory elektryczne. 

Zwi ksza y si  równie  dostawy mebli z Polski (tendencja wieloletnia). Nale-

y przy tym szczególnie podkre li , e dokonywa o si  to pomimo na ogó  nieko-

rzystnej dla polskich eksporterów konstrukcji importowej taryfy celnej Rosji (sto-

sowane kombinowane stawki celne stanowi  barier  dla dostaw tradycyjnych mebli 

drewnianych z Polski). W  2005 roku warto  polskiego eksportu mebli wynosi a 

62,5 mln dol. Dostawy z Polski w 2005 roku wzros y o 28,6%, przy 23% wzro cie 

rosyjskiego importu ogó em. Dotyczy o to w szczególno ci mebli drewnianych do 

mieszka  (stabilny ponad 9% udzia  w cznym rosyjskim imporcie). Nale y jednak 

nadmieni , e ju  wówczas rosn ca ch onno  rynku rosyjskiego na meble zaczyna 

by  zaspokajana w coraz wi kszym stopniu poprzez produkcj  krajow , jak równie  

import z takich krajów, jak Bia oru  czy Ukraina. Odnotowa  nale y przy tym co-

raz to wyra niejsze mo liwo ci wzrostu polskiego eksportu w zakresie komponen-

tów i akcesoriów do produkcji mebli. 

Oprócz przedstawionej powy ej analizy odnosz cej si  g ównie do wybranych 

najwa niejszych towarów, w ogólnym rachunku oceny polskich perspektyw ekspor-

towych na rynek rosyjski uwzgl dni  nale y tak e us ugi budowlane. Ta cz  ryn-

ku rosyjskiego charakteryzowa a si  tak e w badanych latach du ym potencja em 

rozwojowym, si gaj cym 20–60% dynamik  wzrostu i dotycz cym wszystkich seg-

mentów tego rynku  (budownictwa mieszkaniowego, hotelowo–biurowego, handlo-

wo–rekreacyjnego oraz konserwatorsko–rekonstrukcyjnego). Sytuacja taka stwarza-

a tym samym dodatkowe mo liwo ci dla polskich Þ rm budowlanych, oferuj cych 

odpowiedni potencja  wykonawczy17.

Wed ug danych rosyjskiej statystyki celnej, w 2005 roku najwi kszy warto -

ciowo (w porównaniu z 2004 rokiem) przyrost eksportu do Rosji dotyczy : prepara-

tów farmaceutycznych (+62,0 mln dol.), urz dze  do Þ ltrowania lub oczyszczania 

cieczy lub gazów; wirówek, tak e suszarek wirnikowych (+32,0 mln dol.), papie-

ru, tektury, waty celulozowej i wst g z w ókien celulozowych, powlekanych, impre-

gnowanych (+20,4 mln dol.), artyku ów do transportu i pakowania towarów z two-

17 W latach 2004–2005, tj. w tutaj nas interesuj cym momencie integrowania si  Polski z UE, zaanga owanie pol-

skich Þ rm na rosyjskim rynku us ug budowlanych oceniane by o na ok. 150 mln dol. 
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rzyw sztucznych; korków, pokrywek, kapsli i pozosta ych zamkni  z tworzyw 

sztucznych (+20,2 mln dol.), kitu szklarskiego, kitu ogrodniczego, kitów ywicz-

nych, mas uszczelniaj cych i pozosta ych mastyksów; wype niaczy malarskich, nie-

ogniotrwa ych preparatów powierzchniowych do fasad, cian wewn trznych, pod-

óg, suÞ tów itp. (+19,0 mln dol.), artyku ów higienicznych – podpasek, pieluszek, 

chusteczek itp. (+18,6 mln dol.), w ókien pojedynczych – powy ej 1mm, pr tów, 

pa eczek i kszta towników proÞ lowanych z tworzywa sztucznego (+17,6 mln dol.), 

elektrycznych podgrzewaczy do wody, grza ek nurnikowych, elektrycznych urz -

dze  do ogrzewania gleby i pomieszcze , elektrotermicznych przyrz dów fryzjer-

skich, suszarek do r k, elektrycznych elazek do prasowania, urz dze  elektroter-

micznych w rodzaju stosowanych do u ytku domowego, elektrycznych oporowych 

elementów grzejnych (+ 14,0 mln dol.), pozosta ych p yt, arkuszy, folii, ta m i pa-

sów z tworzyw sztucznych (+11,3 mln dol.), brzytew, maszynek do golenia i yletek 

(+10,9 mln dol.), jab ek, gruszek (+10,3 mln dol.), pozosta ych warzyw przetworzo-

nych lub zakonserwowanych inaczej ni  za pomoc  octu lub kwasu octowego mro-

onych (+10,2 mln dol.).

Najwi kszy warto ciowo spadek polskiego eksportu do Rosji w 2005 roku ob-

j : maszyny i urz dzenia odlewnicze dla hutnictwa (–42,0 mln dol.), mi so wie-

przowe (–15,7 mln dol.), statki rybackie (–11,4 mln dol.), drukowane ksi ki, bro-

szury, ulotki i podobne materia y drukowane (–9,8 mln dol.), pozosta e maszyny do 

przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, minera ów 

lub rud, urz dzenia do wbijania lub wyci gania pali; p ugi od nie aj ce lemieszo-

we i wirnikowe (–8,1 mln dol.), d emy, galaretki owocowe, marmolady, przecie-

ry i pasty owocowe (–8,0 mln dol.), artyku y mleczne (–7,5 mln dol.), morele, wi -

nie, brzoskwinie, liwki wie e (–6,7 mln dol.), elektrody w glowe, w gle do lamp, 

w giel do baterii i inne wyroby z graÞ tu lub innego rodzaju w gla, w rodzaju stoso-

wanych w elektrotechnice (–6,4 mln dol.), preparaty stosowane przed goleniem, do 

golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do k pieli, depilatory i po-

zosta e preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (–5,7 mln dol.), organiczne 

rodki powierzchniowo czynne, preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do pra-

nia oraz preparaty czyszcz ce (–5,5 mln dol.), kartony, pud a, torby i pozosta e po-

jemniki opakowaniowe z papieru i tektury, segregatory, pude ka na listy itp. wyro-

by biurowe (–5,2 mln dol.).

W ród polskich towarów dostarczanych do Rosji w 2005 roku (o warto ci po-

wy ej 5 mln dol.) najwi kszy udzia  w rosyjskim imporcie posiada y: pozosta e 

warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej ni  za pomoc  octu lub kwa-

su octowego mro one (71,5%), warzywa mro one (67,8%), trzoda chlewna ywa 

(67,3%), owoce mro one (64,2%), szk o lane i walcowane (60,0%), przetwory spo-

ywcze otrzymywane przez sp cznienie lub pra enie zbó  lub produktów zbo-

owych (np. p atki kukurydziane), zbo a (inne ni  kukurydziane) w postaci ziar-
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na lub p atków (58,9%), artyku y higieniczne – podpaski, pieluszki, chusteczki itp. 

(39,3%), kapusta i warzywa kapustne (37,0%), wyroby z gipsu lub z mieszanek na 

bazie gipsu (32,6%), p yty wiórowe (32,5%), wyroby z asfaltu lub podobnego ma-

teria u (29,7%), d emy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe 

(29,7%), wody, w tym wody mineralne (25,1%)18.

Z konieczno ci ju  reasumuj c te rozwa ania, nale y stwierdzi , e jednak 

pomimo pewnych trudno ci w eksporcie do Rosji znacznej ilo ci produktów po-

chodzenia rolniczego, wspó praca handlowa mi dzy Polsk  a Rosj  w analizowa-

nym okresie rozwija a si  na ogó  do  dynamicznie. W 2005 roku (podobnie jak 

w poprzednich latach) w wielu bran ach i sektorach kontynuowany by  wzrost kon-

kurencyjno ci polskich towarów. Dotyczy o to m.in. niektórych artyku ów rol-

no–spo ywczych, leków, chemii gospodarczej, mebli, niektórych wyrobów elektro-

maszynowych i towarów rynkowych. Co jest te  niezwykle wa ne (spostrze enie 

tak e odnotowane przez Wydzia  Ekonomiczno– Handlowy Ambasady RP w Mos-

kwie), e ju  wówczas dawa o si  zauwa a    znaczne zainteresowanie lokalnego bi-

znesu wspó prac  z Polsk .

4. Zako czenie

Przechodz c do podsumowania powy szych rozwa a  mo na sformu owa  

przynajmniej kilka nast puj cych uogólnie , stwierdze , a mo e nawet wniosków 

wynikaj cych z tutaj czynionych analiz:

1. Realizowana transformacja systemu gospodarczego i z niej dalej wynikaj ce 

d enie do zintegrowania si  Polski z UE musia y wywo ywa  ró ne nast p-

stwa. Jednym z nich by a systematycznie dokonuj ca si  zmiana kierunku 

i struktury handlu zagranicznego. Zmiany struktury geograÞ cznej polskiego 

handlu zagranicznego w latach 1990–2006 z kierunku wschodniego na za-

chodni nale y ogólnie pozytywnie oceni .

2. Wiele argumentów mo na przytoczy  na potwierdzanie tezy, e: „w a -

nie w znacznym stopniu za po rednictwem handlu zagranicznego dokony-

wa a si  integracja rynkowa Polski z krajami UE”. I rzeczywi cie to poka-
zuj  wyniki i wska niki z analizy obrotów polskiego handlu zagranicznego 
w tym okresie. Ale równie  mo na i trzeba by oby postawi  w zwi zku 
z tym tak e inn  tez , e: „za po rednictwem handlu zagranicznego tak e 

dokonywa a dezintegracja i coraz bardziej uwidaczniaj ce si  oddalanie si  

Polski od rynkowych wi zi z wieloma krajami Europy Wschodniej – w tym 

g ównie z Rosj ”.

18 A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia…, op. cit., s. 143.
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3. Rosn ce znaczenie unijnych rynków daje z pewno ci  Polsce wiele z te-

go tytu u wynikaj cych korzy ci. Niemniej jednak znaczna utrata s siedz-

kich rynków wschodnich i potencjalne trudno ci ich zdobycia musz  by  

postrzegane jako niewykorzystana szansa rozwoju polskiego handlu zagra-

nicznego – jako co  w rodzaju alternatywnej straty na innym odcinku wspó -

pracy, poprzednio nawet bardzo intensywnej i wa nej.

4. Istniej  ró nego rodzaju utrudnienia rozwoju wspó pracy Polski z kraja-

mi Europy Wschodniej. Niestety, jednak do  cz sto czynniki polityczne 

t  szans  zaprzepaszczaj . Polskie Þ rmy jednak nawet w takich warunkach 

staj  si  coraz bardziej skuteczne w zdobywaniu tych rynków.

5. Nie sposób by oby przytoczy  argumenty, które mog yby potwierdza  

wcze niej wysuwane nawet do  cz sto przypuszczenie, e integracja Pol-

ski z UE by a si  sprawcz  obni enia si  dynamiki polsko–rosyjskich ob-

rotów towarowych. Bowiem, jak pokaza a tutaj przeprowadzona analiza, 

mimo pewnych trudno ci w eksporcie do Rosji niektórych polskich produk-

tów (zw aszcza pochodzenia rolniczego), wspó praca handlowa mi dzy Pol-

sk  i Rosj  rozwija a si  dynamicznie w momencie integrowania si  Polski 

z UE i nie ma wi kszych powodów, aby potem i obecnie mog o by  ina-

czej.

6. W Rosji ju  w momencie poszerzania si  UE na wschód wyst powa o 

i wci  dalej wyst puje rosn ce zainteresowanie lokalnego biznesu wspó -

prac  z Polsk . Spo ród wielu czynników tworz cych takie zainteresowanie 

wa n  rol  odgrywa tu tak e fakt, e w strukturze podmiotowej polskiego 

eksportu do Rosji znacz cy jest udzia  zlokalizowanej w Polsce produkcji 

koncernów wiatowych. Wa nym partnerem dla rosyjskich Þ rm prowadz -

cych dzia alno  w sferze handlu zagranicznego s  te  polskie ma e i red-

nie przedsi biorstwa powi zane cis ymi wi zami z tymi koncernami wia-

towymi.
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THE MOVEMENT OF GOODS ACROSS THE POLISH–RUSSIAN BORDER. 
POLISH–RUSSIAN FOREIGN TRADE AT THE TIME 

OF POLISH INTEGRATION WITH THE EU. SELECTED ECONOMIC ASPECTS

Together with transformation, integration and globalization, inevitably, the 

functions of national frontiers change. Polish integration with the EU automatically 

changed the permeability of the Polish eastern border. How did this affect Polish-

Russian trade? This question was the focus of the present study. The results of this 

on-going analysis have shown that after a slight slowdown in the rate of change of 

sales during the period of Polish integration with the EU, growth and a return to 

former levels followed. Thus, the next reasonable step appeared to be to examine 

the most important and easily available conditions for economic cooperation, which 

form the basis for the development of friendly borders. These in turn are just one of 

many important elements for good neighbourly relations between the societies of 

Poland and the Russian Federation.
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Transformation, integration, globalization, sales, Russia, Poland, borders



Agnieszka Piekutowska

UWARUNKOWANIA I IMPLIKACJE WSPÓ CZESNYCH 
MIGRACJI EKONOMICZNYCH POLSKO–ROSYJSKICH

1. Uwagi wst pne

Migracje, w tym migracje ekonomiczne, s  zjawiskiem powszechnym – dotyka-

j  niemal wszystkie pa stwa wiata. Zarówno Polska, jak i Rosja maj  d ugie i boga-

te do wiadczenie migracyjne. Interesuj ce mo e okaza  si  przybli enie wybranych 

aspektów kszta towania ruchów migracyjnych w tych krajach: czynników zach ca-

j cych do emigracji i imigracji (czynników wypychaj cych i przyci gaj cych), skali 

migracji czy konsekwencji ruchów migracyjnych dla gospodarek tych krajów. 

W kontek cie migracji polsko–rosyjskich przybli enie czynników wypychaj -

cych i przyci gaj cych, a tak e wst pna analiza sytuacji na rynku pracy pozwoli 

zrozumie  kszta towanie si  strumieni migracyjnych pomi dzy tymi krajami1. Mo -

na wi c postawi  pytanie – czy podobne kszta towanie czynników wypychaj cych 

i przyci gaj cych w dwóch krajach implikuje brak przep ywów migracyjnych po-

mi dzy obydwoma krajami? Czy istnieje jednak pobudka dla migracji ekonomicz-

nych pomi dzy tymi krajami, której uzasadnienie wykracza poza analiz  czynników 

push&pull? A zatem, czy jeden z krajów stanowi kraj wysy aj cy, a drugi – przyj-

muj cy migrantów? 

Zarówno w sytuacji, gdy brak pobudek do obopólnych migracji a tak e w sytu-

acji kszta towania si  migracji z jednego kraju do drugiego zasadna jest wspó pra-

1 Zgodnie z teori  push&pull zjawiska migracyjne kszta towane s  przez czynniki wypychaj ce w kraju wysy aj -

cym migranta i czynniki przyci gaj ce w kraju docelowym migracji. Na gruncie migracji ekonomicznych, w ród 

g ównych czynników wypychaj cych i przyci gaj cych wymienia si  zró nicowanie dochodów oraz zró nicowa-

nie stopy bezrobocia w tych krajach. Tak okre lone czynniki mog  prowadzi  do wniosku, e migracje b d  mia y 

miejsce w sytuacji wyst powania wysokiej stopy bezrobocia w kraju wysy aj cym i jednocze nie niskiej (ni szej) 

w kraju docelowym, daj c wi ksze szanse dla migranta na pozyskanie zatrudnienia. Konkluzja ta – generalnie 

s uszna – mo e jednak prowadzi  do nies usznego prze wiadczenia, e kraje o wysokiej stopie bezrobocia s  

krajami jedynie wysy aj cymi, a nie przyjmuj cymi. Mo liwe staje si  zetkni cie dwóch przeciwstawnych zjawisk: 

istnienia bezrobocia w kraju przyjmuj cym i istnienia popytu na zagraniczn  si  robocz . Zasadna staje si  za-

tem bardziej szczegó owa, ni  wynika aby z prostej konkluzji opartej o ró nice w stopie bezrobocia jako czynni-

ku steruj cym migracj , analiza przyczyn powstawania popytu na prac  cudzoziemców w kontek cie zjawisk na 

rynku pracy. 
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ca pa stw: w pierwszej sytuacji wymiana podobnych do wiadcze , gdy oba kraje 

odczuwaj  te same problemy (np. problem rekrutacji obcokrajowej si y roboczej). 

W przypadku kszta towania si  czynników wypychaj cych i przyci gaj cych na po-

dobnym poziomie implikuj cym brak strumieni migracyjnych pomi dzy dwoma 

krajami mo liwe staje si  ponadto zjawisko konkurowania o zagraniczn  si  robo-

cz . Zasadne staje si  wi c zbadanie, czy oba kraje odczuwaj ce nap yw imigran-

tów konkuruj  o nich? 

W sytuacji wyst powania strumieni migracyjnych pomi dzy dwoma analizo-

wanymi pa stwami wspó praca jest tak e zasadna i powinna by  ukierunkowana na 

równomierne roz o enie korzy ci i niwelowanie negatywnych konsekwencji wyni-

kaj cych z migracji.

Migracje nios  wiele pozytywnych konsekwencji, zarówno dla krajów wysy a-

j cych, jak i przyjmuj cych. Równie  ten aspekt – implikacje wspó czesnych migra-

cji ekonomicznych w Polsce i w Rosji zostanie podj ty w niniejszym artykule. 

2. Zarys migracji w Rosji i Polsce

Rosja jest drugim pod wzgl dem liczby imigrantów krajem na wiecie2. Szacu-

je si , e w 2010 r. zasób imigrantów w Rosji wyniós  12,3 mln osób, co stanowi-

o 8,7% populacji tego kraju.34 Od po owy lat 70-tych XX wieku Rosja odnotowu-

je dodatnie saldo migracji – najliczniejsza liczba imigrantów przyby a do tego kraju 

w latach 1986–1990 (1,1 mln osób).5 Istotny wp yw na znaczne ruchy migracyjne 

mia  rozpad Zwi zku Radzieckiego, stosunkowo otwarte ustawodawstwo reguluj -

ce nabycie obywatelstwa FR do pocz tku XXI wieku oraz nieprzychylna obywate-

lom rosyjskim polityka w adz republik by ego ZSRR. Pomi dzy 1989 a 2002 r. do 

FR przyby o 6,8 mln obywateli z dawnych republik zwi zkowych (a wyjecha o do 

tych pa stw 1,3 mln obywateli). Podkre lenia wymaga fakt, i  zdecydowana wi k-

szo  imigrantów do Rosji pochodzi z krajów by ego ZSRR, a kraj ten wykazuje 

niewielki nap yw spoza tego obszaru.6 W ród g ównych krajów wysy aj cych mi-

grantów do Rosji znajduj  si  obywatele Uzbekistanu, Tad ykistanu, Chin, Ukrai-

ny i Kirgistanu.

2 Krajem o najwi kszej liczbie imigrantów na wiecie w uj ciu bezwzgl dnym s  Stany Zjednoczone, w których 

zasób migrantów w 2010 r. zosta  oszacowany na 42,8 mln osób; za: International Migration 2009, United Na-

tions, Department of Economic and Social Affairs, New York 2009, s. 1.

3 International Migration 2009, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York 2009, s. 1.

4 Szacuje si , e w okresie 1994–2001 liczba migrantów zarobkowych – legalnie zatrudnionych w Rosji kszta to-

wa a si  na poziomie 1,5 miliona; za: I. Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact on Human De-

velopment: The Historical Perspective, Human Development Reseach Paper 14/2009, UNDP Research Paper, 

p. 31. 

5 P. Hut, Wspó czesne procesy ludno ciowe w Federacji Rosyjskiej, „Polityka Spo eczna” 2006, nr 7, s. 19.

6 P. Kory , M. Okólski, Czas globalnych migracji. Mobilno  mi dzynarodowa w perspektywie globalizacji, War-

szawa 2004, s. 12.



181

Uwarunkowania i implikacje wspó czesnych migracji ekonomicznych polsko–rosyjskich

Rosja jest krajem przyjmuj cym imigrantów i jednocze nie nale y do g ów-

nych krajów wysy aj cych – z liczb  11,5 miliona obywateli Rosji poza granicami 

kraju w po owie minionego dziesi ciolecia.7 

Wspó czesna emigracja z Rosji ma przyczyny ekonomiczne i pozaekonomicz-

ne. W ramach (niereprezentatywnych) bada  przeprowadzonych przez Novaya Ga-

zeta, spo ród 7237 czytelników rozwa aj cych emigracj  2,2% wskaza o rosn cy 

nacjonalizm, 1% – wy sze podatki, a 28,9% – mo liwo  powrotu W adimira Pu-

tina na stanowisko prezydenta (62,5% rozwa aj cych emigracj  wskaza o kombi-

nacj  wy ej wymienionych czynników).8 W ród przyczyn emigracji pojawiaj  si  

tak e: bezpiecze stwo dzieci, korupcja, ciekawo  po czona z zamo no ci , która 

pozwala podró owa  po wiecie9,10.

Obecn  emigracj  z Rosji wyró nia ponadto odp yw osób wysoko wykszta -

conych11 – wyst puje wi c negatywne zjawisko brain drain.12,13 Zjawisko odp ywu 

specjalistów z Rosji, zaniepokojonych rozwojem sytuacji politycznej po wyborach 

w 2012 roku spotyka si  z popytem zg aszanym przez kraje przyjmuj ce na zamo -

nych inwestorów (jak mo liwo  uzyskania zielonej karty w Stanach Zjednoczo-

nych, a dalej obywatelstwa w zamian za inwestycj  powy ej 1 mln dol. i stworze-

nia 10 miejsc pracy).

Zjawisko brain drain nie jest obce tak e polskiej gospodarce. W zwi zku z o y-

wion  emigracj  Polaków na skutek akcesji do Unii Europejskiej pojawi y si  alar-

muj ce doniesienia o fali odp ywaj cych specjalistów z kraju. Udzia  osób z wy-

kszta ceniem wy szym w ród polskich emigrantów kszta tuje si  na poziomie od 

niespe na 30 do 50%.14

7 E. Marat, Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economi Crisis, Silk Road Paper, Central 

Asia–Caucasus Institute, Singapore 2009, s. 8.

8 B. Whitmore, Emigration Blues: Russia’s Sixth Brain Drain,Radio FreeEurope, 1 luty 2011, http://www.rferl.org/

content/emigration_blues_russias_sixth_brain_drain/2294463.html

9 R. Oliphant, Talented Specialists Fleeing in ‘3rd Wave’, Moscow Times, 5 kwiecie  2011, themoscowtimes.com

10 Pobudki do emigracji koresponduj  z kierunkami w drówki – np. wybór USA jako kraju docelowego wynika naj-

cz ciej z mo liwo ci studiowania na wiatowej rangi uniwersytetach, a wybór kraju europejskiego – od Wielkiej 

Brytanii po kraje ba tyckie – z blisko ci geograÞ cznej, istotnej w przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodar-

czej w Rosji; za: R. Oliphant, Talented Specialists Fleeing in ‘3rd Wave’, Moscow Times, 5 kwiecie  2011, themo-

scowtimes.com

11 Zjawisko odp ywu osób wysoko wykszta conych nie jest w Rosji nowe: w 1993 r. co pi ty emigrant z Rosji mia  

wykszta cenie wy sze. Szacuje si , e w 2005 r. ok. 30 000 naukowców z Rosji pracowa o poza krajem; za: Rus-

sian Federation, Country proÞ le. Focus Migration no 20/2010, p. 4.

12 B. Whitmore, Emigration Blues: Russia’s Sixth Brain Drain,Radio FreeEurope, 1 luty 2011, http://www.rferl.org/

content/emigration_blues_russias_sixth_brain_drain/2294463.html

13 W tym miejscu – w wietle kszta towania si  zjawiska drena u mózgów – konieczne jest dokonanie precyzyj-

nego okre lenia, co nale y rozumie  pod poj ciem specjalisty. E. Todisco, M.C Brandi i G. Tattolo wyra aj  

opini , i  migracje specjalistów obejmuj  migracje: naukowców, pracowników organizacji mi dzynarodowych, 

duchownych, artystów, aktorów, pracowników bran y turystycznej i rozrywkowej, sportowców zawodowych, woj-

skowych, a tak e studentów i absolwentów uczelni wy szych; za: E. Todisco, M.C. Brandi, G. Tattolo, Skilled mi-

gration: a theoretical framework and the case of foreign researches in Italy, Flinders University Languages Group 

Online Review vol. 1, issue 3/2003, p. 118.

14 Polish migrant survey results, University of Surrey, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multicultu-

ralism 2006, s. 4–5.
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Polska posiada bardzo d ugie do wiadczenie jako kraj emigracji. Dodatnie sal-

do migracji do Polski odnotowano w powojennej historii kraju zaledwie pi ciokrot-

nie: w 1948 r., 1952 r., 1955 r., 1956 r. oraz 1959 r.15 

Na skutek akcesji Polski do Unii Europejskiej i uzyskania prawa do swobodne-

go przep ywu pracowników w ramach jednolitego rynku europejskiego dosz o do 

znacznego wzmo enia wyp ywu polskiej si y roboczej. Ró ne szacunki podaj  od 1 

do 4 mln polskich obywateli, którzy w poszukiwaniu pracy podj li decyzj  o emi-

gracji do innego kraju UE (EOG). Jedn  z konsekwencji wzmo onej emigracji Po-

laków po 1 maja 2004 r. sta y si  problemy z zaspokajaniem popytu na prac  przez 

polskich pracodawców.16 Niezaspokojony popyt na prac  ze strony krajowej si y ro-

boczej sta  si  pobudk  do kszta towania popytu na imigrantów zarobkowych. Po-

jawi y si  wi c ekonomiczne podstawy zjawiska imigracji do Polski – zjawiska dla 

kraju stosunkowo nowego i o ograniczonej skali. Zasób imigrantów w 2010 r. zo-

sta  oszacowany na poziomie 827 tysi cy osób, co stanowi o 2,2% populacji kraju. 

Zgodnie z raportem Polska 2030, w perspektywie 20 najbli szych lat Polska b dzie 

coraz silniej odczuwa  procesy imigracji17, a wed ug prognoz G ównego Urz du Sta-

tystycznego Polska ju  w 2019 roku mo e sta  si  krajem imigracji netto.18 W 2009 

r. migracje netto pozostawa y na ujemnym poziomie 24 tysi cy, co oznacza, e nad 

imigracj  z kraju przewa a y zjawiska odp ywu obywateli.19 

W kontek cie migracji polsko–rosyjskich nale y zauwa y , i  pomi dzy kra-

jami nie wyst puj  silne ruchy migracyjne. Rosja nie nale y do g ównych krajów 

przyjmuj cych obywateli polskich, a Polska nie stanowi kierunku emigracji oby-

wateli Rosji. Jest to zgodne z kszta towaniem si  czynników wypychaj cych i przy-

ci gaj cych w obu krajach, które pozostaj  zbli one. Jednocze nie migracjom 

w kierunku Federacji Rosyjskiej nie sprzyja alternatywna mo liwo  swobodnego 

wyboru miejsca pracy w krajach EOG przyznana obywatelom Polski w ramach jed-

nolitego rynku UE. Blisko  geograÞ czna i kulturowa nie stanowi  istotnych pobu-

dek do podj cia decyzji o migracji.

Jak wynika z tabeli nr 1, emigracja obywateli Polski jest zjawiskiem marginal-

nym w Rosji (emigranci z Polski stanowi  0,03% przybywaj cych do Federacji). 

Jednocze nie nap yw obywateli Rosji do Polski nie jest tak e zjawiskiem znacz cym 

15 Rocznik DemograÞ czny 2008, Warszawa 2008, s. 28–29.

16 Niedobór pracowników czony jest z o ywion  po 1 maja 2004 r. emigracj  z kraju. Jednak e fakt wyst powa-

nia problemów rekrutacyjnych nie wynika jedynie ze zjawiska emigracji z Polski. Odp yw si y roboczej na danym 

rynku pracy mo e powodowa  wyst pienie wolnych miejsc pracy, wakaty powinny by  jednak zast pione przez 

istniej ce wolne zasoby pracy (bezrobotnych). Nieobsadzone wakaty, tworz ce luki na rynku pracy, nie by y bez-

po redni  konsekwencj  emigracji, która – cho  o ywiona – nie spowodowa a bezwzgl dnych niedoborów po-

da y pracy, lecz uszczupli a krajowe zasoby pracy i uwidoczni a s abo ci polskiego rynku pracy (niedopasowanie 

strukturalne kwaliÞ kacji do potrzeb rynku pracy, niski poziom mobilno ci zawodowej i terytorialnej, zjawisko „wy-

uczonego bezrobocia”), tworz c popyt na prac  imigrantów.

17 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. nauk. M. Boni, Warszawa 2009, s. 87.

18 Prognoza ludno ci na lata 2008–2035, Warszawa 2008, s. 9–10.

19 International Migration 2009, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York 2009, s. 1.
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(stanowi jedynie 1% zjawiska imigracji do Polski). W latach 90-tych ubieg ego wie-

ku popularne by y migracje z Rosji do Polski o charakterze cyrkulacyjnym: drob-

ni handlarze zwani potocznie mrówkami (chelnocks). Upadek ekonomii planowa-

nej skutkowa  wysokim bezrobociem i konieczno ci  poszukiwania róde  dochodu 

– rozwi zaniem sta y si  migracje cyrkulacyjne, cz sto przygraniczne w celu zakupu 

i importu ma ych ilo ci dóbr konsumpcyjnych z zamiarem ich odsprzeda y na rynku 

krajowym. Kierunkami takich migracji by y g ównie Polska, Turcja i Chiny.20

Pojawia si  zatem pytanie: czy w sytuacji braku migracji wzajemnych (w któ-

rych jeden kraj jest krajem wysy aj cym a drugi przyjmuj cym) ze wzgl du na zbli-

one kszta towanie si  sytuacji na rynku pracy i poziomu zamo no ci oba kraje od-

czuwaj  zjawiska imigracji (oba s  krajami przyjmuj cymi) i wyst puje pomi dzy 

nimi konkurencja?

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1, kraje te do wiadczaj  nap ywu 

imigrantów z ró nych (poza Ukrain ) pa stw. Dane te nie pozwalaj  jednak e wy-

sun  wniosku, i  pomi dzy krajami nie dochodzi do konkurowania o nap yw imi-

grantów, albowiem dane maj  charakter danych ex–post, ju  po podj ciu i realiza-

cji decyzji o imigracji. Dopiero zbadanie imigrantów np. z Chin, Turcji czy Stanów 

Zjednoczonych pozwoli oby na konkluzj , czy mia a miejsce konkurencja w wybo-

rze kraju docelowego (wybór pomi dzy Polsk  a Federacj  Rosyjsk ). 

Tabela nr 1. Nap yw imigrantów do Polski i Federacji Rosyjskiej w 2008 r. 
wed ug obywatelstwa

Nap yw imigrantów do Rosji w tys. Nap yw imigrantów do Polski w tys.

ogó em   2157 ogó em 15275

Uzbekistan 563,2 Wielka Brytania 4365

Tad ykistan 347,5 Niemcy 3174

Chiny 241 Stany Zjednoczone 1854

Ukraina 227,1 Irlandia 917

Kirgistan 160,2 Ukraina 776

Turcja 121,1 W ochy 428

... ...

Polska 3(0,03%)* Rosja 156 (1,02%)

* udzia  obywateli Polski w ogólnej liczbie nap ywu imigrantów do Rosji ze wzgl du na brak da-

nych dla lat nast pnych oszacowano dla roku 2005, na podstawie:  http://www.migrationinformation.
org/DataHub/countrydata/data.cfm

ród o: dane dla Federacji Rosyjskiej: I. Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact 
on Human Development: The Historical Perspective, Human Development Reseach Paper 14/2009, 
UNDP Research Paper, p. 59; dane dla Polski: Rocznik DemograÞ czny 2009, G ówny Urz d Staty-
styczny, Warszawa 2009, s. 434. 

20 Russian Federation, Country proÞ le. Focus Migration no 20/2010, p. 4.
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G ównym obszarem nap ywu imigrantów do Rosji pozostaj  kraje Wspólnoty 

Niepodleg ych Pa stw (w 2008 r. udzia  imigrantów z WNP w ogólnej liczbie przy-

bywaj cych do Rosji kszta towa  si  na poziomie 74%). G ównym obszarem nap y-

wu imigrantów do Polski pozostaj  kraje europejskie (w 2008 r. udzia  imigrantów 

z Europy w ogólnej liczbie przybywaj cych do Polski kszta towa  si  na poziomie 

81%).21

3. Przyczyny migracji – kszta towanie si  czynników push and 

pull

Ró nice dochodowe jako czynnik kszta tuj cy strumienie migracyjne22

Jak wynika z wykresu nr 1, istniej  nieznaczne ró nice w kszta towaniu PKB per 

capita w Polsce oraz w Federacji Rosyjskiej. Sytuacja taka wyja nia kszta towanie 

si  strumieni migracyjnych mi dzy dwoma krajami – Polska nie nale y do g ównych 

krajów przyjmuj cych imigrantów zarobkowych z Rosji, a Rosja nie jest krajem 

docelowym w drówek zarobkowych polskich obywateli. Istniej ce ró nice docho-

dowe pomi dzy krajami nie s  wystarczaj ce, by stanowi  pobudk  do migracji do 

drugiego kraju. Jako e migracja si y roboczej wi e si  z pewnymi kosztami (nie 

tylko o charakterze ekonomicznym – np. roz ka z rodzin ), ró nica pomi dzy p a-

c  uzyskiwan  w kraju a p ac  mo liw  do uzyskania zagranic  musi by  istotna na 

tyle, by równowa y a niedogodno ci zwi zane z migracj .

Dla kszta towania si  strumieni migracyjnych w przysz o ci znaczenia nabie-

ra kszta towanie si  tak e w przysz o ci dochodu obywateli tych pa stw. Z prognoz 

21 Obliczenia w asne na podstawie: I. Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact on Human Develop-

ment: The Historical Perspective, Human Development Reseach Paper 14/2009, UNDP Research Paper, p. 59;  

dane dla Polski: Rocznik DemograÞ czny 2009, Warszawa 2009, s. 434. 

22 O ile pozytywna korelacja pomi dzy zró nicowaniem p ac w kraju wysy aj cym i przyci gaj cym migrantów 

a skal  ruchów migracyjnych jest niew tpliwa, o tyle si a tej reakcji nie jest oczywista (przyk adem – cho  w uj -

ciu migracji wewn trznych – jest brak zauwa alnego wp ywu znacznych ró nic dochodowych na procesy migra-

cyjne pomi dzy pó nocn  a po udniow  cz ci  W och). Ponadto zale no  ta nie przebiega w sposób liniowy, 

proporcjonalny (wy sze ró nice w dochodach – wy sza skala migracji). Obserwuje si , e emigracja z krajów 

nierozwini tych wzmaga si  w okresie wzrostu gospodarczego w kraju wysy aj cym. Sytuacja taka mia a miej-

sce w szczególno ci w wieku XIX, a potwierdzaj  j  tak e dane z krajów OECD, zgodnie z którymi kraje najbied-

niejsze generuj  mniejsze strumienie emigracyjne ni  kraje o wy szym poziomie rozwoju. Ta konstatacja zda-

je si  by  sprzecza z pogl dem, e czynnikiem nap dzaj cym migracje jest ró nica w dochodach w kraju i za 

granic , gdzie skala ruchów migracyjnych wyja niana jest zale no ci  wprost proporcjonaln  do poziomu ró -

nic w dochodach. Relacja pomi dzy wielko ci  ró nicy w dochodach a kszta towaniem si  skali migracji powinna 

by  wyja niana za pomoc  krzywej w kszta cie odwróconej litery U (tzw. garbu migracyjnego). Zgodnie z prze-

biegiem krzywej, skala emigracji pozostaje na bardzo niskim poziomie w krajach bardzo ubogich i znacznie wy -

sza w krajach umiarkowanie zamo nych. Sytuacja taka (a wr cz paradoks) jest wyja niana faktem, i  ubóstwo 

ogranicza emigracj , jako e emigracja – szczególnie na dalsze odleg o ci – niesie ze sob  w pierwszym rz dzie 

koszt, którego obywatele krajów nierozwini tych nie s  w stanie ponie . St d zmniejszenie dystansu ekono-

micznego (zmniejszenie ró nic dochodowych) w pierwszym etapie skutkuje zwi kszeniem skali emigracji z kraju 

przez obywateli, którzy dzi ki wzrostowi ekonomicznemu mog  ponie  koszt migracji.; za: J. Oczki, Integracja 

Polski z Uni  Europejsk  a zachodnie rynki pracy, Toru  2005, s. 78; T.J. Hatton, J.G. Williamson, What Funda-

mentals drive world migration, NBER Working Paper Series nr 9159, National Bureau of Economic Research, 

Cambridge 2002, s. 4–5.
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Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, e do 2016 roku nie dojdzie do 

istotnych ró nic w stosunku do sytuacji obecnej – st d ró nice dochodowe nie b d  

stanowi  istotnej pobudki do podj cia decyzji o migracji zarobkowej pomi dzy kra-

jami.

Wykres nr 1. Produkt krajowy brutto per capita wed ug parytetu si y nabywczej23 

w Polsce i Federacji Rosyjskiej w latach 2004–2016* (w dol.)
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Federacja Rosyjska Polska

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego, 

www.imf.org

*szacunki IMF – dla Polski szacunki od roku 2011, dla Rosji – od 2010 

Sytuacja na rynku pracy a migracje

Dla kszta towania si  strumieni migracyjnych pomi dzy krajami istotnego zna-

czenia nabiera kolejny czynnik – sytuacja na rynku pracy, mierzona (daj c uprosz-

czony obraz) stop  bezrobocia. Zgodnie z teori  migracji, b d  one mia y miejsce 

w kierunku krajów, gdzie szanse na znalezienie zatrudnienia s  wy sze, tj. stopa 

bezrobocia jest ni sza. Jak wynika z wykresu nr 2, ró nice w stopie bezrobocia 

w Polsce i Federacji Rosyjskiej od 2008 roku nie przekraczaj  2 punktów procento-

wych; nie b d  zatem wywiera  istotnego wp ywu na przep ywy migracyjne pomi -

dzy dwoma krajami.

23 Nale y jednak zauwa y , e na potrzeby podj cia decyzji migracyjnej, uwzgl dniaj cej zró nicowanie p ac, PKB 

nale y przeliczy  wed ug parytetu si y nabywczej – lepiej oddaj cego realn  warto  dochodu obywateli. PKB li-

czony zgodnie z parytetem si y nabywczej ró ni si  od liczonego wed ug kursu nominalnego na korzy  krajów 

o ni szym poziomie cen, a na niekorzy  krajów o wy szym poziomie cen.
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Wykres nr 2. Stopa bezrobocia w Polsce i Federacji Rosyjskiej 
w latach 2004–2016* 

0

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Federacja Rosyjska Polska

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego, 

www.imf.org

*od roku 2011 – szacunki IMF

Poziom bezrobocia kszta tuj cy si  w roku 2010 na poziomie 7,5% w Rosji 

i 9% w Polsce jest jednocze nie pobudk  do poszukiwania pracy za granic , tj. emi-

gracji, której oba kraje do wiadczaj . Jednocze nie, obok zjawiska bezrobocia ge-

neruj cego emigracj , oba pa stwa do wiadczaj  zjawisk na rynku pracy kszta -

tuj cych imigracj . Istnieje bowiem mo liwo  wspó wyst powania na rynku 

pracy dwóch przeciwstawnych zjawisk – bezrobocia i braku r k do pracy. Pierwsze 

zjawisko generuje emigracj , drugie imigracj . Zarówno w Polsce, jak i w Feder-

acji Rosyjskiej wyst puje (nasilone w latach 2006–2008, os abione w okresie kryzy-

su gospodarczego) zjawisko niedoboru pracowników. W Rosji jest ono szczególnie 

widoczne w bran y budowlanej, sprzeda y hurtowej i detalicznej, transporcie pub-

licznym.24,25 W 2003 r. w Rosji 40% przedsi biorstw zg asza o problem niedoboru 

pracowników.26 Szacuje si , e imigranci stanowi  ok. 40% pracowników w bran y 

budowlanej, 19% pracowników w sektorze handlu oraz po 7% w rolnictwie i pro-

dukcji.27 Z bada  prowadzanych przez polskie Ministerstwo Gospodarki w zakre-

24 A. Banjanovic, Russia’s new immigration policy will boost the population, Euromonitor, lipiec 2007: http://www.

euromonitor.com/russias–new–immigration–policy–will–boost–the–population/article

25 Odpowiedzi  na luki na rosyjskim rynku pracy (cho  tak e wyzwa  demograÞ cznych) by y zmiany prawa migra-

cyjnego, które m.in. za o y o zach ty do migracji rodaków: 6-letni plan rozpoczynaj cy si  w 2007 r. zak ada  ta-

kie u atwienia jak zasi ki socjalne czy wyp at  rodków pieni nych. Podkre la si  jednak, e imigracja roda-

ków jest ograniczona, grupa ta liczy ok. 6–7 mln osób, a reintegracja 1 miliona rodaków kosztuje ok. 6 miliardów 

dol. Krytycznej ocenie podlega fakt, i  polityka migracyjna ukierunkowana jest na nap yw imigrantów wysoko-

wykszta conych, przy czym rosyjska gospodarka potrzebuje g ównie pracowników w tzw. drugim sektorze ryn-

ku pracy; za: A. Banjanovic, Russia’s new immigration policy will boost the population, Euromonitor, lipiec 2007: 

http://www.euromonitor.com/russias–new–immigration–policy–will–boost–the–population/article

26 I. Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact on Human Development: The Historical Perspective, 

Human Development Reseach Paper 14/2009, UNDP Research Paper, p. 50. 

27 Russian Federation, Country proÞ le. Focus Migration no 20/2010, p. 3.
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sie przebiegu post powa  kwaliÞ kacyjnych w sektorze MSP wynika, i  w pierwszej 

po owie 2010 r., w 30% post powa  kwaliÞ kacyjnych badanych przedsi biorstw, 

do rekrutacji nie zg osi  si  aden kandydat.28 

Zmiany demograÞ czne jako czynnik steruj cy migracjami

Rozpatruj c migracj  zarobkow  w kontek cie potrzeb rynku pracy i potrzeb 

ogólnogospodarczych, nale y zauwa y , e nie bez znaczenia dla mo liwo ci za-

spokojenia popytu na prac  (a tak e dla stabilno ci systemów emerytalnych) s  pro-

cesy demograÞ czne, takie jak zmiany liczby ludno ci, w tym liczba ludno ci w wie-

ku produkcyjnym, stanowi ca o potencjalnych zasobach pracy czy starzenie si  

spo ecze stwa. Brak mo liwo ci zaspokojenia potrzeb kadrowych ze strony uszczu-

plaj cych si  krajowych zasobów pracy jest czynnikiem wspó kszta tuj cym imi-

gracj  zarobkow  (kszta towania popytu na zagraniczn  si  robocz ). Pomimo e 

imigracja nie odwróci procesu starzenia si  ludno ci, mo e mie  jednak pozytywny 

wp yw na starzenie si y roboczej.29 

Prognozy wskazuj , i  w 2050 r. Rosj  b dzie zamieszkiwa  100 milionów lu-

dzi – Polsk  mniej ni  35 mln.30 

Populacja Rosji podlega obecnie procesom zarówno starzenia si , jak i zmniej-

szenia: pomi dzy rokiem 1992 a 2008 dosz o do zmniejszenia liczby ludno ci o 12,6 

mln osób.31 Przyczyn  zmniejszaj cej si  liczby ludno ci w Rosji (w tempie ok. 700 

tys. rocznie) jest wysoka umieralno  (wska nik zgonów w 2006 r. kszta towa  si  

na poziomie 16,2 na 1000 mieszka ców) i niski wska nik urodze  (10,4 na 1000 

mieszka ców). Aby migracja kompensowa a spadek populacji Rosji, migracje net-

to pomi dzy 2000 a 2050 musia yby kszta towa  si  na poziomie 24,9 milionów 

(aby utrzyma  liczb  osób w wieku produkcyjnym migracje netto musia yby wyno-

si  35,8 milionów).32 Migracje netto na poziomie 3,6 mln rocznie nie s  wi c uzna-

wane za narz dzie, które samodzielnie rozwi e problemy demograÞ czne.33 

W Polsce prognozy wskazuj  na ujemny przyrost naturalny po 2013 r., który 

wraz z post puj cymi niekorzystnymi zmianami w strukturze ludno ci wed ug wie-

ku oraz zmniejszaniem si  liczebno ci kobiet w wieku rozrodczym b dzie si  pog -

28 Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsi biorców w pierwszej po owie 2010 roku, Ministerstwo Gospo-

darki, Warszawa 2010, s.19–20.

29 Za o enia Programu polityki ludno ciowej w Polsce. Raport w sprawie polityki migracyjnej pa stwa, Instytut Pra-

cy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 6.

30 S. Jedynak, DemograÞ a a etyka w perspektywie ekorozwoju – nadzieje i niebezpiecze stwa, „Problemy Ekoroz-

woju” 2007, nr 1, s. 76.

31 Russian Federation, Country proÞ le. Focus Migration no 20/2010, p. 1.

32 A. Banjanovic, Russia’s new immigration policy will boost the population, Euromonitor, lipiec 2007: http://www.

euromonitor.com/russias–new–immigration–policy–will–boost–the–population/article

33 E. Marat, Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economi Crisis, Silk Road Paper, Central 

Asia–Caucasus Institute, Singapore 2009, s. 21.
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bia  (w 2035 roku nadwy ka zgonów nad urodzeniami jest prognozowana na 180 

tys).34 

Oba kraje b d  wi c do wiadcza  zwi kszonego zapotrzebowania na imigran-

tów zarobkowych, co m.in. przemawia za zmianami w kierunku aktywnej polityki 

imigracyjnej. Zbyt mia a by aby jednak teza, e konkurencja o imigrantów pomi -

dzy Polsk  a Rosj  ulegnie nasileniu.

4. Konsekwencje migracji 

Z punktu widzenia Rosji i Polski jako krajów przyjmuj cych istotn  konse-

kwencj  migracji zarobkowych jest wype nianie luk na rynku pracy. Imigranci po-

dejmuj  si  cz sto wykonywania zawodów, które niech tnie s  wykonywane przez 

krajow  si  robocz . 35 Dop yw zagranicznej si y roboczej skutkuje tak e zatrzyma-

niem tempa wzrostu p ac, a co za tym idzie – inß acji. Konsekwencje odczuwaj  – 

w sposób niezwykle istotny – kraje wysy aj ce imigrantów do Polski i Rosji w po-

staci przekazów pieni nych migrantów (remittances). Tad ykistan ma najwy szy 

na wiecie udzia  przekazów w tworzeniu PKB – w 2007 r. przekazy stanowi y 36% 

PKB. Kirgistan plasuje si  na czwartym miejscu na wiecie z udzia em przekazów 

w tworzeniu PKB na poziomie 27%. Rosja jest najwi kszym na wiecie krajem wy-

sy aj cych przekazy – w 2007 r. imigranci w Rosji dokonali przekazów do swoich 

krajów w wysoko ci 11,4 miliardów dol.36 Jednocze nie jako kraj wysy aj cy emi-

grantów Rosja odczuwa a tak e nap yw przekazów – w 2007 r. na poziomie 4 mi-

liardów dol.37

Polska gospodarka równie  odnosi korzy ci z nap ywu przekazów pieni nych 

emigrantów. W 2007 r. przekazy zarobków i wynagrodzenia pracowników ukszta -

towa y si  na poziomie 29,3 mln z , przy czym 24,8 mln z  to rodki przekazane 

z krajów Unii Europejskiej. 38

34 Prognoza ludno ci na lata 2008–2035, G ówny Urz d Statystyczny 2009, Warszawa, s. 147.

35 Ze zjawiskiem podejmowania si  przez migrantów zaj , których nie chc  si  podejmowa  obywatele kraju, wi -

e si  tak e zjawisko przyporz dkowania pewnych prac (zawodów) dla imigrantów okre lonego obywatelstwa: 

i tak na przyk ad obywatele Kirgistanu znajduj  zatrudnienie w sektorze budowlanym, handlowym w Moskwie 

i St. Petersburgu. Imigranci z Tad ykistanu koncentruj  si  w sektorze budowlanym; za: E. Marat, Labor Migra-

tion in Central Asia: Implications of the Global Economi Crisis, Silk Road Paper, Central Asia–Caucasus Institute, 

Singapore 2009, s. 43.

36 E. Marat, Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economi Crisis, Silk Road Paper, Central 

Asia–Caucasus Institute, Singapore 2009, s. 7. 

37 I. Ivakhnyuk, The Russian Migration Policy and its Impact on Human Development: The Historical Perspective, 

Human Development Reseach Paper 14/2009, UNDP Research Paper, p. 64; 

38 Nowa metoda szacunków dochodów z pracy Polaków za granic  – bilans p atniczy, Narodowy Bank Polski, De-

partament Statystyki, kwiecie  2008, s. 4–5.
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Uwagi ko cowe

Polska i Federacja Rosyjska odczuwaj  zjawiska migracyjne. B d c na po-

dobnym poziomie rozwoju i posiadaj c podobn  sytuacj  na rynku pracy, nie s  

wzajemnie dla siebie atrakcyjne jako kraje przyjmuj ce (pomimo blisko ci geo-

graÞ cznej i podobie stwa kulturowego). Jednocze nie zbli ona sytuacja spo eczno–

ekonomiczna predestynuje w obu pa stwach podobne zjawiska migracyjne: emigra-

cj  (w tym osób wysoko wykszta conych tworz c  zjawisko brain drain), imigracj  

uzupe niaj c  istniej ce luki na rynku pracy, imigracj  uzasadnian  czynnikami de-

mograÞ cznymi. Kraje te do wiadczaj  podobnych zjawisk migracyjnych st d zasad-

na staje wspó praca tych pa stw na tym polu. Wymiana do wiadcze , najlepszych 

praktyk, wnikliwe badania nios yby warto  dodan  dla obu pa stw. Wspó praca ta 

ukierunkowana powinna by  na maksymalizacj  korzy ci z migracji (np. z remittan-

ces) oraz minimalizacj  negatywnych aspektów migracji, jakie oba kraje odczuwa-

j , np. zjawisko brain drain. 

Wst pna analiza uwarunkowa  migracji polsko–rosyjskich ods ania nowe ob-

szary bada . Interesuj ca i warta zbadania mog aby by  na przyk ad kwestia kon-

kurencyjno ci Polski i Rosji na etapie podejmowania decyzji o migracji w ród 

obywateli pa stw do tych krajów migruj cych (np. Uzbekistanu, Chin, Stanów 

Zjednoczonych itd.).

Poza przedmiotem niniejszego artyku u przedstawiaj cego zarys uwarunkowa  

migracji ekonomicznych pozostaj  równie wa ne aspekty ruchów migracyjnych, 

jak: kwestia integracji imigrantów, ksenofobia, migracja nielegalna, repatriacja. 

Równie  w tych obszarach pojawiaj  si  w obu krajach wyzwania, konieczno  po-

dejmowania dzia a . Rodzi to uzasadnienie dla dalszych bada  i wspó pracy, z ko-

rzy ci  dla obu pa stw. 
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DETERMINANTS AND IMPLICATIONS OF CONTEMPORARY 
POLISH–RUSSIAN ECONOMIC MIGRATIONS

Poland and Russia have a long and interesting history of migration experiences. 

Due to their cultural and geographical proximity (the factors which in migration 

theory are regarded as conducive to migration) it seemed reasonable to try to answer 

the question, of whether there are signiÞ cant migratory ß ows between the countries. 

The conclusion from the analysis of the main crowding out and enticing factors 

(the level of unemployment, income level) is the lack of mutual attractiveness 

between the two countries - the similar situation on the labour market and the level 

of income does not encourage migration between the countries. At the same time, 

the similar socio-economic situation predestines the phenomenon of migration 

in both countries: emigration (including highly-educated persons forming the so 

called brain drain phenomenon), immigration, supplementing existing gaps in the 

labour market and immigration justiÞ ed by demographic factors. These countries 

are facing similar phenomena as far as migration is concerned, thus cooperation 

between the states in this Þ eld would seem to be well founded. The exchange of 

experiences, best practices, and in-depth examination would provide added value 

for both countries. This cooperation should be aimed at maximizing the beneÞ ts 

of migration, for example the remittances of emigrants and minimize the negative 

aspects of migration, which are noticeable in both countries: for example in the form 

of the brain drain phenomenon.

Key words:

Migration, socio-economic situation, Poland, Russia, brain drain phenomenon
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ROSJA I UNIA EUROPEJSKA: 
WSPÓ PRACA W SFERZE OCHRONY PRAWNEJ

Problem rozwoju wspó pracy UE z Rosj  w sferze walki z przest pczo ci  jest 

dyskutowany od wielu lat. Do chwili obecnej poziom rozwoju tej wspó pracy nie 

jest jednak zadawalaj cy. Wspó praca UE z pa stwami trzecimi w sferze ochro-

ny prawnej realizowana jest na poziomie ponadnarodowym oraz mi dzyrz dowym 

z akcentem na ten ostatni (wspó praca poszczególnych pa stw cz onkowskich Unii 

z pa stwami trzecimi). Mo na wskaza  trzy p aszczyzny wspó pracy Rosji i UE 

w przestrzeni bezpiecze stwa: wspó praca policji, w sprawach karnych oraz zwal-

czania przest pczo ci (przyjmowanie stosownych aktów prawnych oraz praktyka). 

Szczególna rol  w ramach wspó pracy policji pe ni wspó praca rosyjskich s u b 

z Europolem. Wa nym kierunkiem wspó pracy Rosji z UE jest ustanowienie pomo-

cy prawnej w sprawach karnych.
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RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION: 
COOPERATION IN THE SPHERE OF LEGAL PROTECTION

The problem of the development of cooperation between the EU and Russia 

in the sphere of combating crime has been discussed for many years. SigniÞ cant 

developments in this cooperation remain unsatisfactory. EU cooperation with 

third countries in the Þ eld of legal protection is implemented at supranational and 

intergovernmental levels with emphasis on the latter (cooperation between the 

member states of the Union with third countries). One can specify three areas of 

cooperation between  Russia and the EU in the Þ eld of security: police cooperation, 

cooperation in criminal matters, and the combating of crimes (adoption of relevant 

legislation and practice). The particular role in the framework of cooperation is 

connected with the cooperation of Russian services with Europol. An important 

direction for Russia’s cooperation with the EU is to establish legal assistance in 

criminal matters.

Key words:

Russia, legal protection, police cooperation, criminal matters, combating the 

crimes



Leszek Sidorowicz

NOWA JAKO  POLSKICH GRANIC PA STWOWYCH 
W KONTEK CIE INTEGROWANIA SI  POLSKI Z UE 

A PROBLEMY PRZEP YWU LUDZI PRZEZ GRANICE 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 

WYBRANE ASPEKTY PRAWNO–EKONOMICZNE

1. Uwagi wst pne

Problem granic pa stwowych na ogó  zawsze mia  wymiar polityczny, ekono-

miczny i spo eczny. Tak te  jest wspó cze nie – w dobie transformacji, integracji 

i globalizacji. Jest oczywistym, e zachodz ce na prze omie XX i XXI wieku prze-

miany geopolityczne w Polsce i jej s siedztwie stworzy y now  rzeczywisto  po-

lityczn  i spo eczno–ekonomiczn . Widoczne jest to tak e w dziedzinie funkcjono-

wania granic pa stwowych.

Przedmiotem rozwa a  prezentowanych w tym opracowaniu jest wi c ogólnie 

pojmowany graniczny ruch osobowy przez polsk  granic  wschodni  (i jak wska-

zuje jego tytu  – ze szczególnym uwzgl dnieniem granicy Polski z Federacj  Ro-

syjsk ) w warunkach transformacji systemowej w okresie integrowania si  Polski 

z UE. Zaprezentowano w zwi zku z tym niektóre unormowania prawne odnosz ce 

si  do obywateli tzw. krajów trzecich na tle szerszego zagadnienia „przenikalno ci 
polskich granic pa stwowych” w zwi zku z wprowadzaniem w ycie tzw. „posta-
nowie  schenge skich”. W zasadzie przedzia  czasowy szczegó owej analizy obj  
lata 2000–2005/2006. W niektórych miejscach mia o jednak e miejsce wykraczanie 
poza ten okres – do lat wcze niejszych i pó niejszych. Ze zrozumia ych wzgl dów 
odbywa o si  to ju  bez szczegó owego wnikania w z tym zwi zane kwestie wcze -
niejsze i pó niejsze. Mo na to uznawa  za uzasadnione, tym bardziej gdy zagad-
nieniom tym dalej rzeczywi cie po wi cone s  opracowania innych autorów rów-
nie  przewidywane do zamieszczenia w monograÞ i z tego cyklu tematycznego. Na 
podstawie dost pnych danych empirycznych dokonano analizy tego zjawiska zgod-
nie z sugesti  wynikaj c  z tytu u, tj. najpierw (tzw. tle ogólnym) w odniesieniu do 
„przenikalno ci polskich granic pa stwowych w zakresie przep ywu ludzi”, potem 
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z uszczegó owieniem problemu odnosz cego si  ju  konkretnie do przep ywu ludzi 

przez granic  polsko–rosyjsk  w momencie integrowania si  Polski z UE. Oprócz 

aspektu prawnego znalaz y tu tak e odzwierciedlenie niektóre (wybrane) aspek-

ty ekonomiczne wynikaj ce z tej problematyki. Analiza pierwszego z nich zmie-

rza a do okre lenia stopnia dostosowania obowi zuj cych w tym badanym (”mo-

ment integrowania si  Polski z UE”) przedziale czasowym regulacji prawnych do 

potrzeb praktyki ycia spo eczno–gospodarczego. Tym samym mo na powiedzie , 

e w sensie najbardziej ogólnym sprowadza a si  ona do znalezienia uzasadnionej 

odpowiedzi na nast puj ce pytanie: „czy nie s  one zbyt uci liwe dla przekracza-

j cych te granice – obywateli pa stw tzw. trzecich? Z kolei aspekt ekonomiczny za-

sadniczo mia  na celu na wietlenie gospodarczego rozrachunku (bilansu) pozytyw-

nych i ewentualnych negatywnych skutków tej nowej jako ci granic w niektórych 

dziedzinach ycia spo eczno–gospodarczego, g ównie jednak w zwi zku ze zmiana-

mi skali turystki mi dzynarodowej i wielko ci wp ywów z tego tytu u dla gospodar-

ki Polski. Powy sze podej cie poniek d tak e wynika o z samego tytu u (”Przyja-

zna granica – niezb dnym elementem wzmacniania stosunków spo ecze stw Polski 

i Federacji Rosyjskiej”) po wi conego temu wi kszego opracowania zwartego (mo-

nograÞ i). Jego cz ci  sk adow  ma przecie  by  tak e to opracowanie.

2. Dynamika ruchu osobowego na polskich granicach 
w warunkach praktycznego wdra ania unormowa  
Uk adu z Schengen 

Procesy transformacji polityczno–gospodarczej zachodz ce w krajach Euro-

py rodkowej i Wschodniej spowodowa y, e region ten w latach 90-tych sta  si  

unikalnym obszarem wzgl dnie wolnego przemieszczania si  osób, gdzie grani-

ce polityczne sta y si  pó otwarte dla przemieszczania si  ludzi. Mieszka cy pa stw 

ubiegaj cych si  o cz onkostwo we Wspólnocie Europejskiej uzyskali mo liwo  prze-

mieszczania si  do niej bez obowi zku posiadania wiz.1 Natomiast obywatele takich kra-

jów, jak: Rosja, Ukraina czy Bia oru  bez wi kszych utrudnie  mogli podró owa  po 

Europie rodkowej i Wschodniej. Otwarcie granic wpisa o si  tym samym zasadniczo 

w ustanawianie dobrych wielostronnych kontaktów z s siadami, prowadzonych zarów-

no przez Polsk  jak i inne kraje tego regionu. Odnosi o si  to do wielu milionów zwy-

k ych ludzi po obu stronach granicy. Mia o to te  niezwykle wa ny wp yw, poza kwesti  

ekonomiczn , na prze amanie wzajemnych, historycznie zakorzenionych uprzedze , 

stereotypów i niech ci. 

1 Szczegó owo o skutkach integracji (w:) W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej (teoria, praktyka, polityka), 

Wydanie III, Gda sk 2000.
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W ród innych uwarunkowa  maj cych zasadniczy wp yw na skal  oraz dyna-

mik  ruchu granicznego przez polsk  granic  pa stwow  z poszczególnymi krajami 

mo na zaliczy  przeobra enia ogólnopolityczne i ogólnorynkowe. W odniesieniu 

do granicy wschodniej spo ród czynników bezpo rednich, uwzgl dniaj cych uwa-

runkowania polityczne i ekonomiczne, które wp yn y na tak du  dynamik  krot-

no ci przekrocze , nale a oby zaliczy  2:

a) liberalizowanie przepisów paszportowych w Polsce oraz w krajach s sied-

nich (zarówno Europy Wschodniej, jak te  Europy Zachodniej);

b) otwarto  pa stw na wymian  handlow ;

c) rozwój transportu – zw aszcza samochodowego;

d) uprawianie turystyki handlowej przez osoby Þ zyczne i niewielkie podmioty 

gospodarcze (zw aszcza w latach 1993–1994) – aktualnie tendencja zdecydo-

wanie spadkowa, m.in. wskutek wyrównywania si  cen;

e) konkurencyjno  towarów (dobra jako  przy cenach ni szych ni  zachodnio-

europejskie) wytwarzanych przez niektóre ga zie przemys u polskiego (np. 

kosmetyczny, spo ywczy, odzie owy, meblarski) na rynkach wschodnich s -

siadów, po czona z du ym wzrostem cen artyku ów konsumpcyjnych na tych 

rynkach (motywacja do drobnego importu z Polski);

f) wysokie c o i akcyza na u ywki (alkohol, papierosy) w Polsce, sk aniaj ce 

do przemytu zza granicy wschodniej, zw aszcza przez tzw. „mrówki”. 

Skal  zjawiska przestrzennego przemieszczania ludzi w latach 90-tych, mo na 
przybli y  (oczywi cie w zaw onym zakresie) przez porównanie wielko ci i dy-
namik  granicznego ruchu osobowego przez granice Polski w 1980 i po 1989 roku. 
O ile, w roku 1980 wszystkie granice Polski przekroczy o cznie 38,3 mln osób, to 
dziesi  lat pó niej (1990 r.) ju  84,3 mln, a w 2000 r. a  281,2 mln (przesz o 7,3 
razy wi cej ni  dwadzie cia lat wcze niej). Ogólnie – najwi kszy przep yw lud-
no ci odbywa  si  przez granic  zachodni , za  najmniejszy przez granic  morsk  
(w 2003 r. by o to odpowiednio –72,4 mln i 4,8 mln osób). Udzia  wschodniej grani-
cy w ca o ci ruchu granicznego w 2003 roku wynosi  15,0%, co stanowi o 26,8 mln 
osób. Dla porównania – w roku 1980 granic  by ego ZSRR przekroczy o zaledwie 
2,7 mln osób, a w okresie zachodz cych tam zmian politycznych, np. w 1990 r., ju  
10,9 mln3. 

W tym okresie dynamika osobowego ruchu granicznego z pa stwami zza 
wschodniej granicy (Rosj , Litw , Bia orusi  i Ukrain ) kszta towa a si  na zbli o-

2 L. Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic pa stwowych, Bia ystok 2004, s.198.

3 Ibidem, s.199–200.
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nym poziomie. Najwi ksza by a w latach 1990–1991.W kolejnych latach systema-

tycznie mala a – np. w 1997 r. o 10,8%, eby wzrosn  do ponad 13% w 2000 roku 

i obni a  si  w nast pnych latach oraz znowu wzrasta  (por. wykres 1).

Wykres 1. Dynamika osobowego ruchu przez przej cia graniczne 
na wschodniej granicy Polski
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Stra y Granicznej.

Pierwsze za amanie dynamiki wzrostu nast pi o w latach 1992–1993. Wi za-

o si  ono z zast pieniem masowych przyjazdów osób sprzedaj cych (detali ci) oraz 

przyjazdami kupuj cych (po cz ci hurtownicy) i g ównie obj o granic  ukrai sk . 

Nie bez znaczenia by y te  trudno ci gospodarcze tego kraju. Po owa lat 90-tych 

to ponowne o ywienie ruchu na ca ej d ugo ci granicy. Ale ju  w 1997 r. dosz o do 

kolejnego za amania ruchu, z Bia orusi . Po cz ci, ze wzgl du na skomplikowa-

n  sytuacj  polityczn  w tym kraju, przede wszystkim jednak wskutek wprowadze-

nia w ycie przez Polsk  z dniem 1 stycznia 1998 r. nowej ustawy o cudzoziemcach, 

która zaostrzy a przepisy wjazdowe wobec obywateli z pa stw WNP.4 Skutkowa o 

to obni eniem przekrocze  o 18% w odniesienia do 1996 r., eby wzrosn  w latach 

nast pnych. I tak, na przyk ad, na granicy z Bia orusi  w 2001 r. ilo  przekrocze  

by a o 4 mln wi ksza w porównaniu do roku 19985. 

4 A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 189–

197.

5 L. Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic pa stwowych, Bia ystok 2004, s. 201.
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Rok 2003 mo na uzna  za wyj tkowy w kwestii przenikalno ci polskiej gra-

nicy pa stwowej za spraw  wprowadzenia przez nasz kraj z dniem 1 pa dziernika 

tego roku ruchu wizowego dla obywateli Rosji, Bia orusi i Ukrainy. Obietnice g o-

szone o otwarto ci granic wschodnich Polska jak dot d dotrzymuje. Potwierdzaj  

to dane statystyczne zjawiska osobowego ruchu granicznego i ruchu rodków trans-

portowych, pomimo faktu, e w okresie od pa dziernika 2003 r. do grudnia 2004 r. 

liczba przyjazdów z Rosji, Bia orusi i Ukrainy spad a cznie o oko o 25%. W kolejnych 

miesi cach zauwa alna by a niewielka tendencja wzrostowa przep ywu osób z kierunku 

wschodniego. O otwarto ci granic wiadczy najdobitniej ilo  wydanych przez Polsk  

wiz. Otó  w ci gu 15 miesi cy obowi zywania ruchu wizowego wydano a  1,5 mln 

wiz, w tym dla 400 tys. obywateli Bia orusi6.

Mimo wcze niejszych obaw dotycz cych wydolno ci systemu wydawania wiz 

podj te przez stron  polsk  dzia ania na rzecz jego wdro enia okaza y si  skuteczne. 

Jak i to, e w stosunku do liczby przekrocze  granicy w okresie obowi zywania wiz 

odnotowano znikom  ilo  przypadków odmowy wjazdu obywatelom Rosji, Bia orusi 

i Ukrainy na terytorium Polski (7,5 tys. Rosjanom, 8,8 tys. Bia orusinom, 12 tys. Ukrai -

com i dla 1,2 tys. obywateli Mo dawii). Najliczniejsz  grup  narodowo ciow , której od-

mówiono wjazdu w 2004 roku, stanowili Filipi czycy: 17,8 tys. odmów – g ównie 

zej  na l d ze statków handlowych. Najcz stszym powodem odmowy przekrocze-

nia granicy by  brak wizy i rodków p atniczych. Zdecydowanie najwi cej przypadków 

niezezwolenia na wjazd przypad o na okres bezpo rednio po wprowadzeniu nowych za-

sad przekraczania granicy. Równie  ladowy (ok. 0,15%) by  odsetek wiz uniewa nionych7.

Polsk  odwiedzi o 62 mln cudzoziemców (wzrost o 18,8%), w tym granic  zewn trzn  

przekroczy o 11 mln obcokrajowców (spadek o 6,9%), a wewn trzn  51 mln (wzrost 

o 26,2%). Je li chodzi o obywateli polskich, to granic  przekroczy o 37 mln roda-

ków (spadek o 3,9%), w tym przez granic  zewn trzn  6 mln (wzrost o 11,3%) i 31 

mln przez granic  wewn trzn , czyli spadek o 6,3%8.

6 W ci gu jednego roku obowi zywania ruchu wizowego (1 pa dziernik 2003 r. – 30 wrze nia 2004 r.) polskie urz dy kon-

sularne na terytorium: Rosji, Bia orusi i Ukrainy wyda y oko o 1138 tys. wiz dla ok. 622 tys. Ukrai ców, 300 tys. Bia o-

rusinów i 216 tys. Rosjan – jak wynika ze statystyk polskich urz dów konsularnych i statystyki KG SG w Warsza-

wie – por. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia…, op. cit., rysunek 6. Dynamika osobowego 

ruchu granicznego przez przej cia graniczne z poszczególnymi pa stwami zza wschodnei granicy Polski, s. 87.

7 Sytuacja na granicy pa stwowej w 2004 roku (porównanie do 2003 roku), KG SG, Warszawa 2005.

8 A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (Wybrane problemy), Bia-

ystok, 2008, s. 86.
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Wykres 2. Krotno ci przekrocze  granicy pa stwowej RP w latach 2000–2004 

(ilo  paszportowych odpraw granicznych)
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych KG SG.

Z ogólnej ilo ci przekrocze  granicy zewn trznej WE w 2004 r. zauwa ono 

zmniejszenie przyjazdów cudzoziemców do Polski o blisko 7% – odnosz c si  do 

poziomu z roku 2003. Mimo tego spadku tendencj  wzrostow  wskazuje ruch ob-

cokrajowców przez granic  lotnicz  (o 30,2%) i na odcinku z Rosj  (o 8,4%). Na-

tomiast spadek wyst pi  na granicy: morskiej (o 43,5%), z Bia orusi  (o 9,1%) 

i z Ukrain  (o 5,7%). W przypadku przekrocze  odcinka zewn trznego przez oby-

wateli polskich zauwa alny by  wzrost o ponad 11% w porównaniu do roku 2003, 

g ównie jednak za spraw  obywateli polskich na odcinku z Obwodem Kaliningradzkim, 

którzy uprawiali tzw. „handel walizkowy”, przemycaj c przewa nie od ywki i paliwo. 

W ca ym 2004 r. 163 mln osób przekroczy o wewn trzn  granic  UE. By  to 
wzrost o 12,2% w stosunku do roku poprzedniego. Tak jak w latach poprzednich 
blisko po owa ca ego ruchu granicznego i ponad po owa ruchu granicznego cudzo-
ziemców koncentrowa a si  na granicy z Niemcami. W realiach ju  polskiego cz on-
kostwa unijnego zauwa alny by  wzrost osobowego ruchu na granicy: z Niemcami 
(o 25,2%), z Litw  (o 17,5%) i ze S owacj  (o 10,2%). Spadek mia  miejsce jedy-
nie na granicy z Czechami (o 4,6%). Porównuj c do roku 2003, by  on wy szy, po-
nad 26%, co stanowi o liczb  51 mln osób. Mia o to miejsce na wszystkich od-
cinkach granicy: ze S owacj  (o 37,3%), z Niemcami (o 35,9%), z Litw  (o 13,3%) 
i z Czechami (o 6,3%). Nast pi  natomiast spadek ilo ci wyjazdów obywateli pol-
skich przez granic  wewn trzn  o ponad 6%9. Wielko  i udzia  obywateli poszcze-
gólnych pa stw w przyjazdach do Polski uzale niona by a cz sto od tzw. „koniunk-

9 Ibidem, s. 86 i dalsze. 
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tury targowiskowej”, wyra anej na ogó  korzystniejszymi relacjami cenowymi na 

rynkach krajów – s siadów10.

Widoczn  konsekwencj  nowego wymiaru polskiej granicy, tzn. wskutek wpro-

wadzania unormowa  schenge skich i akcesja z UE, by  niewielki wzrost prze-

st pczo ci granicznej odnotowany w okresie wrzesie  2003 r. – pa dziernik 2004 r. 

w stosunku do analogicznego okresu 2002/2003, a tak e do ko ca 2004 r.Wzrost 

ten dotyczy  przede wszystkim obywateli narodowo ci ukrai skiej (86,2%). Naj-

wi cej zatrzymanych za usi owanie nielegalnego przekroczenia granicy pa stwowej 

wbrew przepisom przypad o na granic  polsko–niemieck . Zalaz o to odbicie w ilo-

ci przekazanych przez niemieckie s u by graniczne, w ramach readmisji, do Polski 

cudzoziemców, która wzros a o 124,9% w stosunku do analogicznego okresu roku po-

przedniego. Ogó em w 2004 roku przekazano z terytorium Polski do innych pa stw 6199 

cudzoziemców11. 

Wykres 3. Nat enie ruchu osobowego na poszczególnych odcinkach 

granicy pa stwowej 
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ród o: Sytuacja na granicy pa stwowej w 2005 roku (porównanie do 2004 r.), KG SG, Warsza-

wa 2006.

W zwi zku z wjazdem do Polski Stra  Graniczna dokona a 64,4 mln odpraw 

cudzoziemców (wzrost o 4,1%), w tym na granicy: zewn trznej 12 mln (wzrost 

o 10,6%), wewn trznej 52,4 mln (wzrost o 2,7%). Z kolei przy wyje dzie z Polski 

przeprowadzono 40,8 mln odpraw polskich obywateli (wzrost o 9,7%), w tym na grani-

10 L. Sidorowicz, Zmieniaj cy si  wymiar polskiej granicy pa stwowej. Wybrane problemy jej przenikalno ci, 

(red.) J. Sikorski, Rozwój regionów wschodnich – szanse po przyst pieniu do Unii Europejskiej, Bia ystok 2004, 

s. 350.

11 Statystyka Stra y Granicznej: ruch graniczny, zwalczanie przest pczo ci, migracja, Warszawa 2005.
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cy: zewn trznej 9 mln (wzrost o 51,7%), wewn trznej 31,8 mln (wzrost o 1,7%)12. 

Nierozerwalnie z granicznym ruchem osobowym wi e si  przemieszczanie si  

rodków transportowych. W 2004 roku w ruchu drogowym przeprowadzono ponad 

51 mln odpraw pojazdów (osobowych, ci arowych i autobusów) przekraczaj cych 

polsk  granic  z krajami cz onkowskimi (wzrost o 23,1%), w tym 45 mln samocho-

dów osobowych (wzrost o 23,4%) oraz 6 mln samochodów ci arowych (wzrost 

o 22,2%). Podobnie jak w ruchu osobowym, wzrost nast pi  na granicy: z Niemca-

mi (38,6%), z Litw  (o 27,1%) i ze S owacj  (o 22,5%). Spadek mia  miejsce jedynie 

na granicy z Czechami (o 2%). 

W przypadku ruchu granicznego samochodów ci arowych odnotowano 

wzrost na wszystkich odcinkach granicy wewn trznej, w tym na granicy: z Litw  

(o 26,2%), z Niemcami (o 21,8%), ze S owacj  (o 21,3%) i z Czechami (o 20,9%)13. 

Generalnie o ywienie na granicy wewn trznej wiadczy o zadzia aniu efektu swo-

bodnego przep ywu towarów w ramach jednolitego rynku europejskiego. Tenden-

cja wzrostowa utrzyma a si  równie  w 2005 r. W ruchu drogowym przeprowadzo-

no 67,9 mln granicznych odpraw pojazdów (osobowych, ci arowych i autobusów) 

przekraczaj cych granic  RP (o 11,7% wi cej ni  w 2004 r.), w tym na granicy: ze-

wn trznej 12,2 mln (wzrost o 30,6%), wewn trznej 55,7 mln (wzrost o 8,3%)14

Jak wynika z przedstawionych powy ej danych liczbowych zawartych w po-

wy szej tabeli, ponad 90 % przekrocze  granicy odbywa si  przez przej cia l dowe. 

Sytuacj  t  warunkuje w znacznym stopniu kontynentalne po o enie naszego kraju 

oraz dynamiczny rozwój transportu ko owego. Wahania dynamiki ruchu wyst puj  

przewa nie przez przej cia morskie. Wyra nie trwa y dynamiczny trend wzrostowy 

ma miejsce w przej ciach lotniczych, natomiast trend spadkowy wyst puje w gra-

nicznych przej ciach kolejowych. Infrastruktura przej  granicznych jest istotnym 

czynnikiem warunkuj cym z jednej strony skuteczn  kontrol  przekraczaj cych 

osób i rodków transportowych, z drugiej za  w a ciw  obs ug  podró nych. Przed-

stawion  w opracowaniu wielko  osobowego ruchu granicznego pod koniec 2005 

roku obs ugiwa o 272 przej cia graniczne, w tym: 194 drogowych, 33 kolejowych, 

19 morskich, 6 rzecznych i 20 lotniczych. Na odcinku l dowej granicy zewn trznej 

UE, tzn. z Rosj , Bia orusi  i Ukrain  funkcjonowa o razem 31 granicznych punk-

tów kontroli ruchu osobowego i towarowego. Je li chodzi o ruch na granicy we-

wn trznej, to na odcinku: z Litw  obs ugiwa y 3 przej cia graniczne, ze S owacj  – 

55; z Czechami – 106, z Niemcami – 38, razem 202 przej cia15. 

Przest pczo  graniczna jest bardzo ró na. Do najbardziej charakterystycznych 

zaliczy  nale y nielegalne przekraczanie granicy pa stwowej. I tak dla przyk adu, 

12 Sytuacja na granicy pa stwowej w 2005 roku (porównanie do 2004 r.), Warszawa 2006.

13 Ibidem

14 Sytuacja na granicy pa stwowej w 2005 roku…, op. cit.

15 Sytuacja na granicy pa stwowej w 2004 roku (porównanie do 2003 roku), Warszawa 2005.
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Stra  Graniczna (SG) zatrzyma a ogó em 5762 osoby (wzrost o 1,8% w stosunku 

do 2003 r.), w tym:  na granicy zewn trznej 1085 osób(spadek o 10,8%), na gra-

nicy wewn trznej 4592 osób (wzrost o 5,7%) i w g bi kraju 85 (spadek o 14,1%). 

W ród zatrzymanych 4472 osoby byli obcokrajowcami (wzrost o 24,5%), z tego: na 

granicy zewn trznej 916 osób (wzrost o15,8%), na granicy wewn trznej 3475 osób 

(wzrost o 28,4%). Spo ród cudzoziemców zatrzymanych w 2004 r. (samodzielnie 

przez SG) najliczniejsi byli obywatele Ukrainy – 1884 (873 osoby w roku poprzed-

nim) osób i odpowiednio: Rosji – 557 (w 2003 r. –310), Mo dawii – 276 (144), Chin – 

218 (195), Wietnamu – 146 (243), Pakistanu – 143 (161) i Bia orusi – 101 (56). Zatrzy-

mano równie  133 (105) obywateli Niemiec oraz 330 (492) Czechów, jednak nie by o to 

zwi zane z nielegaln  migracj . W ród ogó u zatrzymanych cudzoziemców najwi -

cej by o na granicy zewn trznej obywatele Ukrainy stanowili – 257 (177)osób, w dal-

szej kolejno ci: Chin – 121 (78), Pakistanu – 86 (65), Rosji– 74 (34), Wietnamu – 64 

(81) i Armenii – 55 (32)osób. Je li chodzi granic  wewn trzn , podobnie jak na odcinku 

zewn trznym w ród zatrzymanych dominowali obywatele Ukrainy – 1623 (692)osób, 

znaczny te  by  udzia  Rosjan– g ównie jednak obywateli narodowo ci czecze skiej – 

475 (276) osób, a tak e Mo dawii – 232 (116), Chin – 95 (95) i Bia orusi – 74 (45) osób16.

Z kolei za przekroczenie granicy pa stwowej wbrew przepisom Stra  Graniczna sa-

modzielnie zatrzyma a ogó em 4526 osób (spadek o 21,5%), w tym na granicy: ze-

wn trznej 1384 (wzrost o 27,6%), wewn trznej 3007 (spadek o 34,5%) oraz w g -

bi kraju 135 (w 2004 r. – 85).

Wykres 4. Cudzoziemcy zatrzymani przez SG na odcinkach 
zewn trznej i wewn trznej granicy UE

2004 r.

tery torium
kraju
2%

granica 
zewn trzna UE

20%

granica

wewn trzna UE

78%
2005 r.

tery torium
kraju
4%

granica 
wewn trzna UE

63%

granica 
zewn trzna UE

33%

ród o: Sytuacja na granicy pa stwowej…, op. cit.

W 2005 r. s u by kontroli ruchu granicznego nie zezwoli y na wjazd do Polski 

41663 cudzoziemcom (spadek o 36,9%), w tym na granicy: zewn trznej 39416 (spa-

16 Ibidem
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dek o 35,9%), wewn trznej 2247 (spadek o 50,6%). Z tej ilo ci 31,4% zawróconych 

cudzoziemców deklarowa o niezgodny z rzeczywistym cel podró y, 27,6% zawró-

cono z powodu braku wa nej wizy, 23,1% ze wzgl du na brak wystarczaj cej ilo ci 

rodków p atniczych, a 0,8% mia o niewa ny dokument paszportowy. Najwi ksz  

liczb  odmów wjazdu do RP wydano wobec obywateli: Ukrainy – 20192 (12053), 

Bia orusi – 10548 (8821), Rosji – 4740 (7487) i Mo dawii – 2140 (1277). Nale y 

podkre li , e liczba odmów wjazdu wydanych cudzoziemcom z pa stw ryzyka mi-

gracyjnego z przyczyn zwi zanych z nielegaln  migracj  wynios a 22789 (wzrost 

o 22,4%). Z tej e liczby zawrócono na granicy: zewn trznej 22588 osób – wzrost 

o 22,1% (z Ukrain  13070 – wzrost o 65,5%, z Bia orusi  7348 – wzrost o 7,3%, 

z Rosj  1424 – spadek o 53,1% i na lotniczej 746 – wzrost o 4%), wewn trznej 201 

(w 2004 r. – 115)17.

W zakresie fa szerstw dokumentów uprawniaj cych przekraczanie granicy RP 

Stra  Graniczna ujawni a 1995 fa szerstw dokumentów podró y lub stempli kon-

troli granicznej. Najcz ciej fa szowano paszporty – 1024 przypadki oraz stemple 

kontroli granicznej – 521 przypadków. W ród sfa szowanych paszportów najwi cej 

by o dokumentów litewskich – 452 i polskich (g ównie starego wzoru) – 269. Naj-

cz ciej fa szywe stemple kontroli granicznej ujawniano w ukrai skich dokumen-

tach podró y – 353. W wi kszo ci fa szywymi dokumentami pos ugiwali si  oby-

watele: Ukrainy – 991, Polski – 196, Mo dawii – 160, Bia orusi – 91 i Rosji – 8818.

Zwi kszy a si  w 2005 r. warto  ujawnionego i zatrzymanego przez SG przemy-

tu, wynios a ogó em 112,7 mln z  (wzrost o 11,3%), w tym na granicy: zewn trznej 

61,5 mln z  (spadek o 8,5%), wewn trznej 29,7 mln z  (wzrost o 6,1%) oraz w g bi 

kraju 21,5 mln z  (wzrost o 257,1%)19.

Podsumowuj c powy sze rozwa ania, nasuwa si  konkluzja, e wspó czesne 

funkcje granic Polski (generalnie wi kszo  granic politycznych w wiecie) uleg y 

znacznemu ograniczeniu. Ich przemiany warunkowane s  w decyduj cej mierze pro-

cesami globalizacyjnymi (w tym integracyjnymi w Europie), demokratyzacj  ycia 

politycznego oraz coraz to wi ksz  otwarto ci  wielu pa stw na wymian  gospodar-

cz . Mimo to zauwa a si  wci  odczuwaln  (zmieniaj c  si ) rol  poszczególnych 

funkcji. W przypadku funkcji militarnej wi e si  to ze zdecydowanym ogranicze-

niem funkcji obronnej na rzecz wymiaru politycznego (przyk ad wschodniej granicy 

Polski jako fragmentu zewn trznej granicy NATO). W aspekcie funkcji ekonomicz-

nych kluczow  rol  spe nia tu przyj cie przez Polsk  wspólnej polityki handlowej 

UE. Tym samym nast puje zniesienie funkcji ekonomicznej na granicach z Niemca-

mi, Czechami i S owacj , jednocze nie uformowanie si  tej e funkcji na wschodniej 

granicy Polski – jako zewn trznej granicy ekonomicznej WE. Podobne przemiany od-

17 Ibidem, Sytuacja na granicy pa stwowej w 2005 roku (porównanie do 2004 r.), Warszawa 2006.

18 A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w okresie…, op. cit., s. 98 i dalsze.

19 Ibidem, s. 98–104.
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nosz  si  do funkcji spo ecznej granic naszego kraju. Zasadniczo wi  si  one z przy-

st pieniem Polski do Uk adu z Schengen. Z jednej strony spowoduje to (by  mo e ju  

w 2007 r.) ca kowit  przenikalno  granicy zachodniej oraz po udniowej. Z drugiej 

za , wprowadzenie ruchu wizowego na wschodniej granicy powoduje, e ruch ten sta  

si  bardziej kontrolowany w celu zapewnienia bezpiecze stwa obywatelom Pa stw 

Cz onkowskich i zwalczania przest pczo ci mi dzynarodowej.20

3. Ogólna charakterystyka unormowa  prawnych 
dotycz cych przekraczania polskiej granicy wschodniej 
(zewn trznej granicy UE) – ze szczególnym uwzgl dnieniem 
polsko–rosyjskiej21

Mo na przyj , i  kszta towanie si  granicy zewn trznej Wspólnoty Europej-

skiej na odcinku granicy pa stwowej RP nast pi o za spraw  wprowadzenia z dniem 

1 pa dziernika ruchu wizowego dla obywateli Rosji, Bia orusi Ukrainy22 oraz daty 

1 maja 2004 r., kiedy to odcinki wschodni i pó nocny sta y si  fragmentem zewn trz-

nej granicy Wspólnoty Europejskiej. Jednocze nie oznacza o, e zniesienie kontro-

li na granicach wewn trznych musi poci ga  za sob  intensyÞ kacj  kontroli na grani-

cach zewn trznych, zw aszcza osób niepo danych na jej obszarze. W a nie wymogi 

schengenowskie okre laj  warunki, których spe nienie jest wymagane przy wje dzie 

obywateli pa stw trzecich na teren pa stw grupy Schengen.23 Jednym z kluczowych wy-

mogów do wype nienia w tym wzgl dzie (jak ju  wcze niej podkre lono), jest obowi -

zek wprowadzenia ruchu wizowego dla obywateli z pa stw trzecich, którzy nie s  na tzw. 

„bia ej li cie” oraz zbieranie informacji o osobach niepo danych na obszarze Wspólno-

ty24. Cudzoziemca b d cego obywatelem dwóch lub wi cej pa stw traktuje si  jako 

20 Oprócz przytaczanych autorów (A. Maksimczuk, L. Sidorowicz) opracowa  zwartych (monograÞ i) o granicznej 

obs udze ruchu osobowego wydanych w j zyku polskim, sprawy te szczegó owo prezentowane s  tak e w mo-

nograÞ i rosyjskoj zycznej: L. Sidorowicz, Pogranicznyj pierewoz ludiej w Eurosojuzie, Mi sk 2009.

21 W opracowaniu tym nie podejmowano próby analizy ca okszta tu ustawodawstwa Polski i Federacji Rosyjskiej 

w zakresie ruchu osobowego przez ich granice pa stwowe. Problemy te znajduj  swoje odzwierciedlenie w in-

nych opracowaniach, a tu skupiono si  tylko na wybranych, co najwy ej niezb dnych, w zwi zku z prezentacj  

problemów wynikaj cych z jej tytu u.

22 Wi cej na temat warunków przekraczania wschodniej granicy RP mo na znale  (w:) A. Maksimczuk, L. Sidoro-

wicz, Graniczna obs uga ruchu osobowego... op. cit., s. 101–126.

23 Szerzej na temat przenikalno ci i ochrony granic (w:) H. Dominiczak, Granice pa stwa i ich ochrona na prze-

strzeni dziejów, Warszawa 1997 oraz T. Komornicki, Przemiany funkcji granic europejskich w XX wieku (w:) J. Ki-

towski, Problemy regionalnej wspó pracy transgranicznej, Rzeszów 1996.

24 Od 1 maja 2004 r. wobec obywateli polskich zosta  ca kowicie zniesiony obowi zek posiadania wiz przy wyje -

dzie do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – niezale nie od celu i czasu trwania 

pobytu. Polacy mog  podró owa  bez wiz do wi kszo ci krajów z tzw. bia ej listy. Lista ta obejmuje 32 pa stwa, 

których obywatele mog  wje d a  na terytorium Unii Europejskiej bez wiz. Zgodnie z zasad  wzajemno ci, kra-

je te nie powinny wymaga  wiz od obywateli UE. Te pa stwa to: Andora, Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, 

Brunei, Bu garia, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Po udniowa, Kosta-

ryka, Meksyk, Malezja, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Rumunia, San Marino, Salwa-

dor, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Urugwaj, Watykan i Wenezuela. „Bia a lista” obejmuje te  spe-

cjalne regiony pod administracj  Chin: Hongkong i Makau. Z wi kszo ci  tych krajów Polska ju  zawar a umowy 



213

Nowa jako  polskich granic pa stwowych w kontek cie integrowania si  Polski z UE...

obywatela tego pa stwa, którego dokument podró y stanowi  podstaw  wjazdu na 

terytorium Polski.25

Przekroczenie granicy przez cudzoziemca mo e by  uzale nione tak e od uisz-

czenia przez niego op aty zwi zanej z wjazdem na terytorium RP, je eli wymaga 

tego zachowanie zasady wzajemno ci w stosunkach z innymi pa stwami. Dlatego 

te  z dniem 1 maja 2004 r. wesz o w ycie nowe rozporz dzenie MSWiA z dnia 29 

wrze nia 2003 r. w sprawie wysoko ci rodków Þ nansowych, które powinien posia-

da  cudzoziemiec wje d aj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokumen-

tów, które mog  potwierdzi  posiadanie tych rodków oraz cel przekroczenia grani-

cy (Dz.U. Nr 178, poz. 1748 z pó n. zm.), zgodnie z którym cudzoziemiec powinien 

posiada  na pokrycie samych kosztów leczenia kwot  300 z  na ka dy dzie  poby-

tu (albo jej równowarto  w walutach obcych), a dokumentami mog cymi potwier-

dzi  posiadanie przez cudzoziemca rodków (z mo liwo ciami zwolnienia z tego 

obowi zku w okre lonych przypadkach) na pokrycie ww. kosztów s : orygina  za-

proszenia oraz dokument potwierdzaj cy pokrycie tych kosztów przez ubezpieczy-

ciela.

Lata 2003–2004 mo na uzna  za wyj tkowe dla przenikalno ci polskiej granicy 

pa stwowej, w szczególno ci dla jej odcinka wschodniego. Przede wszystkim za spra-

w  wprowadzenia przez nasz kraj z dniem 1 pa dziernika 2003 r. ruchu wizowego dla 

obywateli Rosji, Bia orusi Ukrainy, co uczyniono na mocy zawartych umów bilate-

ralnych, i tak:

a. w dniu 30 lipca 2003 roku w Kijowie podpisano Umow  mi dzy Rz dem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu 

osobowego;

b. w dniu 26 sierpnia 2003 roku w Mi sku podpisano Umow  mi dzy Rz -

dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Republiki Bia oru  o ruchu osobo-

wym;

c. w dniu 18 wrze nia 2003 roku w Warszawie podpisano Umow  mi dzy 

Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o warun-

kach podró y obywateli Rzeczypospolitej Polskie i obywateli Federacji Ro-

syjskiej.

o ruchu bezwizowym. Mimo e Polska znios a obowi zek wizowy dla obywateli Australii, kraj ten nie zastoso-

wa  zasady wzajemno ci. Tak e Kanada i USA nadal prezentuj  sztywne stanowisko w kwestii wiz. W ramach 

dostosowywania polityki wizowej do wymogów UE zniesiono ruch bezwizowy mi dzy Polsk  a Kazachstanem 

(12.01.2001), Mongoli  (5.05.2001), Macedoni  (1.11.2002), Bia orusi  (1.10.2003), Rosj  (1.10.2003) i Ekwa-

dorem (10.11.2004). Wskutek wypowiedzenia umowy o wzajemnym zniesieniu obowi zku wizowego od 5 lutego 

2002 r. wprowadzono ruch wizowy z Kub .

25 Zagadnienia z tym zwi zane w sposób do  szczegó owy przestawione zosta y (w:) A. Maksimczuk, L. Sidoro-

wicz, Ochrona granic i obs uga ruchu granicznego, Warszawa 2007, s. 128–142 oraz s.144–147.
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Ponadto, z dniem 1maja 2004 r. odcinki granicy RP: wschodni i pó nocny sta y 

si  fragmentem zewn trznej granicy Wspólnoty Europejskiej, jednocze nie odcin-

ki granicy: po udniowej, zachodniej oraz z Litw  sta y si  granicami wewn trznymi 

Pa stw Cz onkowskich WE. Nie zmieni o to jednak zasadniczo warunków przekra-

czania przez obywateli s siaduj cych po obu stronach polskiej granicy wschodniej 

i pó nocnej. 

Nale y jednak podkre li , i  zniesienie kontroli na granicach wewn trznych musi 

poci ga  za sob  intensyÞ kacj  kontroli na granicach zewn trznych, zw aszcza osób nie-

po danych na jej obszarze. Wymogi schenge skie okre laj  bowiem warunki, któ-

rych spe nienie jest wymagane przy wje dzie obywateli pa stw trzecich na teren gru-

py Schengen. Jednym z kluczowych wymogów do wype nienia w tym wzgl dzie (jak 

ju  wcze niej podkre lono), jest obowi zek wprowadzenia ruchu wizowego dla obywa-

teli z pa stw trzecich, którzy nie s  na tzw. „bia ej li cie” oraz zbieranie informacji o oso-

bach niepo danych na obszarze Wspólnoty. Re im ten tworzy wymiar fragmentu ze-

wn trznej granicy Unii Europejskiej na odcinku polskim. Granica ta ma d ugo  

1583 km: po wybrze u i dalej z Obwodem Kaliningradzkim (Rosj ), Bia orusi  

i Ukrain . Mo na przyj , e kszta towanie si  granicy zewn trznej Unii Europej-

skiej na odcinku wschodniej granicy pa stwowej RP nast pi o za spraw  wprowa-

dzenia z dniem 1 pa dziernika ruchu wizowego dla obywateli Rosji, Bia orusi Ukrai-

ny. Z kolei akcesja ze Wspólnot  spowodowa a formalne jej zaistnienie. Regulacje 

prawne okre laj ce warunki przekraczanie przez obywateli Polski i Rosji ustano-

wione zosta y w umowie z dnia 18 wrze nia 2003 roku podpisanej miedzy Rz -

dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o warunkach podró-

y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej. Zgodnie 

z tre ci  zapisu art.1 tej e umowy obywatele tych pa stw mog  wje d a , wyje -

d a , przebywa  i podró owa  tranzytem przez terytorium obydwóch na podstawie 

wa nych dokumentów stwierdzaj cych ich to samo  oraz wiz wydawanych przez 

te pa stwa.26

W art. 5 umowy ustanowiono warunki przemieszczania si  osób obywateli oby-

dwóch pa stw tak e w tranzycie27. 

W umowie uzgodniono szereg u atwie  w przekraczaniu granicy dla znacznej 

ilo ci osób, gdy  z obowi zku posiadania wiz przewidziano te  pewne zwolnienia. 

I tak przyk adowo, nie wymaga si  wiz w przypadku posiadania przez obywateli 

Rosji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie si  na tery-

torium RP, art. 8 stanowi, i  mog  oni wje d a , przebywa  i wyje d a  z teryto-

26 Za cznik do umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej o warunkach po-

dró y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

27 Postanowie  niniejszego ust pu nie stosuje si  wobec obywateli Polski udaj cych si  do Litwy przez terytorium 

Obwodu Kaliningradzkiego.
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rium Polski tylko na podstawie wa nych dokumentów stwierdzaj cych ich to sa-

mo  oraz kart pobytu, lecz tylko okresie ich wa no ci.

Maj c na wzgl dzie potrzeb  nieutrudniania warunków przekraczania granicy, 

postanowiono skróci  czas uzyskiwania wiz do niezb dnego minimum czasowe-

go (jak to zapisano w art. 9). Z kolei w art. 10 zawarto stwierdzenie, e nw. osobom 

wydaje si  zgodnie z prawem wewn trznym i na podstawie przed o enia odpowied-

nich dokumentów wizy uprawniaj ce do nieograniczonej liczby wjazdów.

Nale y podkre li , i  w odniesieniu do obywateli Rosji zamieszka ych na sta-

e w Obwodzie Kaliningradzkim i obywateli RP zamieszka ych na sta e na teryto-

rium Polski, Strony umowy nada y konsulom uprawnienia wydawania tak e bez-

p atnie wiz cznie z wizami uprawniaj cymi do nieograniczonej liczby wjazdów 

z wa no ci  do jednego roku, bez konieczno ci przedstawienia zaproszenia. W in-

nych przypadkach wizy wydawane s  odp atnie. Wysoko  op at za wydawanie wiz 

przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urz dy konsularne jest zazwyczaj usta-

lana mi dzy pa stwami w oparciu o zasad  wzajemno ci.

Jest te  du a grupa osób, od których nie pobiera si  op at za wydanie wiz.28 

Nieodp atne wydawanie wiz nie dotyczy osób, które zamierzaj  przekroczy  grani-

c  w celu podj cia pracy zarobkowej. W tym przypadku tryb wydawania zezwole  

oraz wiz dla tych osób okre laj  przepisy prawa ka dego z pa stw (Polski i Rosji).

4. Próba zarysowania najwa niejszych problemów rozwoju 
turystyki przyjazdowej do Polski w warunkach „nowej jako ci” 
polskiej granicy wschodniej

Polska  posiada wiele walorów, które mog  znacz co przyczyni  si  do rozwo-

ju turystyki, w tym zagranicznej turystyki przyjazdowej. Sektor ten zajmuje w pol-

skiej gospodarce szczególne miejsce. Nale y w tym miejscu podkre li , i  rola tu-

rystyki polega mi dzy innymi na osi ganiu takich celów strategicznych, jak: wzrost 

gospodarczy, stabilizacja makroekonomiczna oraz, jak zaznaczono wcze niej, ogra-

niczenie bezrobocia. I tak na przyk ad szacuje si , e jedno miejsce pracy w bran-

y turystycznej wp ywa na stworzenie trzech miejsc pracy w innych bran ach, tzw. 

„oko oturystycznych”. Warto w tym miejscu przypomnie , e Irlandia, która posta-

wi a na rozwój turystyki i umiej tne wykorzysta a rodki pomocowe UE, mi dzy in-

nymi dzi ki temu zdo a a w ci gu kilkunastu lat zmniejszy  bezrobocie z 17,1% do 

3,5%. Wydaj  si , e trafne s  te  opinie ekspertów zagranicznych, proponuj cych Polsce 

turystyk  jako dzia , który mo e przy pieszy  rozwój gospodarczey29.

28 Zob. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach..., op. cit., s. 121–122.

29 C. Marcinkiewicz, Marketing turystyczny, Cz stochowa 2003.
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Do roku 1997 liczba cudzoziemców odwiedzaj cych Polsk  systematycznie ro-

s a. W latach 1998–2000 roku wielko  przyjazdów waha a na wzgl dnie zbli onym 

poziomie, wynosz cym oko o 85 mln osób przyjezdnych w ci gu roku. Wyra ny spa-

dek zainteresowania obcokrajowców naszym krajem nast pi  w 2001 roku. Zosta  on 

spowodowany zmniejszeniem si  liczby przyjazdów turystycznych, g ównie z Nie-

miec oraz z niektórych krajów zachodnioeuropejskich. Trend spadkowy w latach 

1997–2002 wyniós  28,4%. W okresie 2003–2004 mniejszy ruch graniczny cha-

rakteryzowa  si  zmniejszeniem si  liczby przyjazdów g ównie obywateli Ukrainy, 

Bia orusi i Rosji. W du ej mierze wskutek wprowadzenia z dniem 1 pa dziernika 2003 

roku zaostrzonego re imu wizowego.

Wykres 5. Przyjazdy cudzoziemców do Polski w poszczególnych latach 
(w mln osób) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Komendy G ównej Stra y Granicznej.

W przyjazdach ogó em (por. wykres 5.) w badanym okresie znacz cy jest 

wska nik udzia u cudzoziemców zza polskiej wschodniej granicy (por. tabela 1.) 

– w tym g ównie z Rosji. W wyra eniu bezwzgl dnym, poczynaj c od 2000 roku, 

mamy do czynienia tutaj a  do 2004 roku (a w odniesieniu do Bia orusi nawet do 

2005 r.) z systematycznym spadkiem przyjazdów turystów z tych krajów.

Tabela 1. Przyjazdy turystów do Polski wed ug krajów pochodzenia 
w poszczególnych latach (w tys. osób)

Kraj 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

wiat 
ogó em

19 215 19 520 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290 15 200

Niemcy 6 690 6 650 6 450 5 920 4 400 4 160 4 520 5 230 5 570
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Rosja 1 915 1 600 1 160 1 140 980 940 790 700 735

Bia oru 2 150 2 335 2 180 2 370 2 080 1 700 1 620 1 460 1 440

Ukraina 3 100 3 285 2 920 3 090 3 080 2 930 2 480 2 340 2 535

Litwa 930 1 100 960 850 840 840 825 815 830

otwa 370 400 410 360 330 320 330 305 270

Estonia 285 300 300 220 190 160 150 130 120

Czechy 450 360 300 250 230 230 240 210 185

S owacja 120 90 90 90 80 60 80 85 70

UE (bez 
Niemiec)

2 030 2 135 2 110 2 050 1 805 1 650 1 645 1 790 2 015

Wa ne 
zamorskie*

260 310 330 360 340 310 330 400 505

WNP 180 240 150 170 100 90 90 90 90

Pozosta e 
kraje

735 715 590 530 545 590 620 735  835

* USA, Japonia, Korea Po udniowa, Kanada, Australia.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Komendy G ównej Stra y Granicznej i Insty-

tutu Turystyki w Warszawie.

Od pocz tku lat 90-tych ubieg ego wieku w ród przyjezdnych, w tym tury-

stów, dominuj  obywatele Niemiec. Przyk adowo w 2005 roku stanowili oni po-

nad po ow  przekraczaj cych granic  Polski (58%), a tury ci niemieccy stanowi-

li 37% wszystkich turystów przyjezdnych. Je li chodzi o innych obcokrajowców 

to udzia  ten kszta towa  si  odpowiednio: Czech i S owacji – 17% i 1,1%, razem 

Ukrainy, Rosji i Bia orusi – 16% i 31%, Litwy, otwy i Estonii – 3% i 8%, obywa-

teli z pa stw z UE (bez Niemiec) 4% i 13% oraz z pozosta ych krajów 2% i 9%30. 

Wi kszo  przyjazdów cudzoziemców to krótkie (tak e jednodniowe) wypady do 

miejscowo ci przygranicznych po ta sze ni  we w asnym kraju produkty lub us ugi. 

W 1994 roku ponad 47% przyjazdów obywateli zza wschodniej granicy by o jedno-

dniowych, a g ównym celem by o dokonanie zakupów (82%). Inne proporcje by y 

na odcinku granicy zachodniej i po udniowej. W tym samym roku (1994 r.) blisko 

30% wyjazdów obywateli Niemiec do Polski by o typowymi wyjazdami turystycz-

nym na okres 1–3 dni (50%) oraz 4–7 dni (36%)31.

30 Obliczenia w asne na podstawie danych Instytutu Turystyki (dane szacunkowe).

31 Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce w latach 1994–1996, GUS, Warszawa 1997.
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Wykres 6. Pobyt cudzoziemców w Polsce w 2005 r. (wg d ugo ci noclegów)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Komendy G ównej Stra y Granicznej i Insty-

tutu Turystyki w Warszawie.

Interesuj ce jest i to, i  oko o 55% przyjazdów to by y wypady 4–7 dniowe, cz sto 

w weekendy. Mo e to tym samym stwarza  szans  rozwoju tej formy turystyki, tzn. 

weekendowej, w naszym kraju, która coraz cz ciej jest te  uprawiana i przez oby-

wateli polskich. Tury ci przyje d aj cy do Polski odwiedzaj  g ównie (w 2003 r.

stanowili oni oko o 77%) o rodki miejskie, takie jak: Warszawa, Kraków, Szczecin, 

Gda sk, Wroc aw, Pozna , Cz stochowa. Na Wybrze e, Pomorze i Mazury przyje -

d a wielu turystów niemieckich i skandynawskich, w polskich górach wypoczywa-

j  g ównie Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy i Francuzi. Od kilku lat zauwa a si  te  

wyra ny wzrost przyjazdów turystów rosyjskoj zycznych, zarówno w góry, jak te  

i w inne regiony naszego kraju32. 

Warto tutaj podkre li , e zakupy stopniowo traci y dominuj c  rol  w przy-

jazdach do Polski. W 2000 roku sko czy a si  dekada turystyki zakupowej. Udzia  

przyjazdów na zakupy z Niemiec i pozosta ych krajów zachodnioeuropejskich regu-

larnie zmniejsza  si . Do 2004 roku zauwa a o si  to tak e w odniesieniu do s sia-

dów ze wschodu. Udzia  przyjazdów na zakupy z Ukrainy, Rosji i Bia orusi prze-

32 L. Sidorowicz, K. Bocianiak, Próba weryÞ kacji nowego wymiaru polskiej granicy pa stwowej w zakresie przep y-

wu osób po akcesji do Unii Europejskiej, (w:) J. Sikorski (red.), Regiony przygraniczne w warunkach zewn trznych 

granic Unii Europejskiej, Bia ystok 2005, s. 239–243.
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kroczy  20%, zbli aj c si  do poziomu z 2000 roku. Nast pnie, w 2005 roku, znów 

si  obni y  do 17%. Typow  cech  turystyki przyjazdowej do Polski by a w anali-

zowanym okresie znaczna liczba wizyt tej samej osoby w ci gu roku. Oznacza to, 

e realna liczba turystów odwiedzaj cych Polsk  jest istotnie mniejsza od liczby wi-

zyt. W 2005 roku rednia liczba wizyt w ci gu 12 miesi cy poprzedzaj cych bada-

nie wynios a 3,4 na osob , minimalnie mniej ni  2004 roku. Tury ci z Rosji, Bia o-

rusi i Ukrainy przyje d ali rednio 5,2 razy, a 12% spo ród nich odwiedzi o Polsk  

ponad 10-krotnie33.

Perspektywy rozwoju turystki przyjazdowej do Polski s  jednak optymistycz-

ne. Wed ug prognoz Instytutu Turystyki rednioroczna dynamika liczby przyjazdów 

turystów do Polski w latach 2005–2015 wyniesie 4,5%. Podobnego tempa wzro-

stu liczby przyjazdów oczekuje si  z Niemiec. Zak ada si , e liczba przyjazdów tu-

rystów z Rosji, Litwy, Bia orusi i Ukrainy równie  b dzie ros a, ale w mniejszym 

stopniu. Istotnego wzrostu ruchu przyjazdowego mo na spodziewa  si  z nieo cien-

nych krajów U–15 (w tempie 7,4% rocznie), Ameryki Pó nocnej i pozosta ych kra-

jów zamorskich (10% rocznie). Ogó em liczba przyjazdów turystów mo e wzros-

n  od 15,2 mln w 2005 roku do 19 mln w 2010 roku z utrzymaniem tego tempa 

do 2015 roku34.

W okresie 2003–2013 spodziewany jest wzrost tego wska nika do 4,4%. W ca-

ej Europie dochody z turystyki wynios y 347,4 mld dol., co stanowi ok. 50,1% 

wiatowych wp ywów tego sektora. Krajem o najwi kszych dochodach z turystyki 

w Europie by a Hiszpania (7%) udzia  wp ywów w turystyce wiatowej), na drugim 

miejscu znalaz a si  Francja (6,2%.), a trzecie miejsce przypad o w udziale W o-

chom (5,2 %). W tym samym czasie dochody z turystyki w Polsce wynios y 6,284 

mld dol. i da o to 15. miejsce w ród pa stw europejskich35. 

33 Cele, motywy i formy turystyki przyjazdowej do Polski w 2005 roku, Warszawa 2006, s. 4.

34 Dane Instytutu Turystyki w Warszawie

35 Wp ywy z turystyki mi dzynarodowej w 2005 roku, Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2006 r.
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Wykres 7. Przyjazdy turystów wed ug g ównych grup krajów (w mln osób)

ród o: Na podstawie oszacowa  i prognoz Instytutu Turystyki.

Nie nale y zapomina  o bardzo wa nym aspekcie odnosz cym si  do rynku 

pracy. W unijnym przemy le turystycznym, w 2005 roku zatrudnionych by o oko-

o 9 mln osób (4% ogó u miejsc pracy). Wed ug realnych prognoz w ci gu 10 lat, 

tj. do 2013 r. zatrudnienie w szeroko pojmowanej gospodarce turystycznej wzro nie 

w tempie znacznie szybszym ni  w innych sektorach (tak e us ugowych) gospodar-

ki. Jest to tym bardziej wa ne, gdy  liczba pracuj cych w szeroko rozumianej go-

spodarce turystycznej Wspólnoty Europejskiej wynios a w 2005 roku ju  ponad 24 

mln ludzi (12,1%)36. 

Z przyjazdami obcokrajowców nierozerwalnie wi  si  wydatki cudzoziem-

ców, które stanowi  wp ywy dewizowe dla danego kraju. Wydatki cudzoziemców 

na turystyk  – zgodnie z interpretacj  WTO – to ca kowite wydatki konsumpcyj-

ne poniesione przez odwiedzaj cego lub w jego imieniu na jego podró  oraz pobyt 

w miejscu docelowym. Je li chodzi o wp ywy dewizowe z turystyki mi dzynarodo-

wej, ta sama organizacja okre la je jako czne wydatki osób odwiedzaj cych dany 

kraj, w tym op aty za transport mi dzynarodowy na rzecz miejscowych przewo ni-

ków oraz wszystkie przedp aty na dobra i us ugi odbierane w kraju docelowym. Za-

liczaj  si  nich równie  przychody od odwiedzaj cych jednodniowych, poza przy-

padkami, kiedy ich wielko  usprawiedliwia ich wyodr bnienie.

36 Ibidem
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Wykres 8. Wp ywy dewizowe z turystyki przyjazdowej do Polski 
w poszczególnych latach (w mld dol.) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

Wed ug danych Instytutu Turystyki w Warszawie przychody dewizowe w 2005 

roku kszta towa y si  na poziomie 6 230 mln dol., z czego 3 330 mln (tj. 53,5%) 

to wp ywy od turystów, pozosta a za  cz  – od odwiedzaj cych jednodniowych. 

Wielko  cznych przychodów z tytu u przyjazdu cudzoziemców wzrós  w stosun-

ku do poprzedniego roku o 7,7% (przy obliczeniach w dol.)37. Znaczna cz  wzro-

stu przychodów wynika ze zwi kszaj cego si  z roku na rok udzia u tej ich cz ci, 

która przep ywa przez system bankowy; st d te  rosn cy udzia  wydatków ponoszo-

nych przed podró , w kraju sta ego zamieszkania, przekazywanych nast pnie na 

konta polskich podmiotów gospodarczych. Wzrost przychodów liczonych w dol. to 

tak e efekt du ych zmian w kursach walut. Warto przypomnie , e w 2005 roku na-

st pi o obni enie kursu dolara w stosunku do z otego a  o 11,5%; analizuj c wzrost 

przychodów nale y o tym zjawisku pami ta . W 2005 roku, wg bada  Instytutu, 

przeci tne wydatki turystów poniesione na terenie Polski wynios y oko o 156 dol. 

na osob  i blisko 34 dol. dziennie ( rednie wa one). Oznacza to niewielki spadek 

redniej na osob  w stosunku do 2004 roku (o 2,5%) i utrzymanie redniej na je-

den dzie  pobytu na tym samym poziomie. Wydatki na osob  wed ug krajów wy-

37 W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka…, op. cit., s. 44–45. 



222

Leszek Sidorowicz

nios y od 85 dol. (Rosja) do 327 dol. (kraje zamorskie). Zmiany w relacji do 2004 

roku by y niejednakowe; warto zwróci  uwag , e do  znacznie wzros y przeci t-

ne wydatki turystów z krajów skandynawskich (o 20,4%), W gier (o 12,3%) i wy-

branych, „wa nych” krajów zamorskich (o ponad 10%). Istotny jest ponadto do  

znaczny wzrost przeci tnych wydatków turystów z Niemiec (o 5,1%). W odniesie-

niu do przyjazdów z wielu krajów odnotowano z kolei spadek przeci tnych wydat-

ków na osob  (z Ukrainy o 36,1%, z Rosji o 19,8%, z Belgii i Holandii po oko o 

17,3%)38.

Je li chodzi o struktur  wydatków wed ug rodzajów, to nale y odnotowa , e 

oko o 36,8% rodków Þ nansowych pozostawionych w Polsce tury ci przeznacza-

j  na noclegi, a blisko jedn  pi t  na wy ywienie (19,3%). W porównaniu z rokiem 

2004 znaczenie obydwu tych pozycji w cznym bud ecie nieco wzros o (zw asz-

cza w rezultacie wzrostu tej cz ci wydatków, która by a przeznaczona na pokrycie 

kosztów zakwaterowania). Analizuj c struktur  wydatków w 2005 roku, warto na-

tomiast zwróci  uwag  na wci  do  du y, lecz malej cy udzia  wydatków na za-

kupy (zw aszcza z zamiarem odsprzeda y). Wydatki na zakupy (na w asne potrze-

by oraz w celu odsprzedania) stanowi y cznie 22,4% bud etów turystów wobec 

25,7% w 2004 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, stanowi y one w 2005 roku 

bardzo wa n  cz  bud etów osób przyje d aj cych z Ukrainy (66,4%), Bia orusi 

(53,1%), Rosji (42,5%) i Litwy (42,9%). Równie  Niemcy przeznaczali do  du e 

sumy na zakupy na w asne potrzeby (ok. 12,9%)39.

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e turystyka staje si  jedn  z najwi kszych 

ga zi wiatowej gospodarki. Tak e w Unii Europejskiej (równie  Polski ju  jako 

cz onka tej spo eczno ci) stanowi wa n  i dynamiczn  ga  gospodarki. Ze wzgl -

du na du y i niedaj cy si  atwo wyeliminowa  udzia  pracy ludzkiej sektor ten od-

grywa istotn  rol  w dziedzinie zwi kszania zatrudnienia i walki z bezrobociem. Na 

odnotowanie zas uguje fakt, e w dzisiejszych czasach co dwunaste miejsce pracy 

na wiecie istnieje dzi ki turystyce i podró om. Dlatego te  sektor ten jest (powi-

nien by ) przedmiotem du ego zainteresowania i niejednokrotnie wsparcia ze stro-

ny okre lonych czynników, m.in. w zakresie stwarzania jak najdogodniejszych wa-

runków przekraczania granic pa stwowych. 

5. Uwagi ko cowe 

1. Poczynaj c od ostatniej dekady ubieg ego stulecia, wraz z zapocz tkowa-

niem w Europie rodkowej i Wschodniej procesów transformacji ustrojowej, a po-

tem integracji ekonomicznej, a tak e w zwi zku z nasilaniem si  procesów globali-

38 Ibidem, s. 31.

39 Ibidem, s. 36.
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zacji wi kszo ci przejawów ycia spo eczno–gospodarczego mamy tu do czynienia 

z wzgl dnie swobodnym przemieszczaniem si  osób przez granice pa stwowe. 

W latach 90-tych region ten sta  si  unikalnym obszarem, gdzie granice polityczne 

sta y si  wzgl dnie otwarte dla tego przemieszczania si . Otwarcie granic wpisa o 

si  tym samym niejako zasadniczo w ustanowienie dobrych wielostronnych kontak-

tów z s siadami, prowadzonych przez Polsk  i inne kraje tego regionu.

2. Ww. zmiany musia y tym samym wp yn  na skal  zjawiska przemieszcza-

nia si  ludzi przez granice pa stwowe. Powi kszy o to tak e skal  imigracji zza 

wschodniej granicy Polski i liczby nielegalnie pracuj cych tak e w Polsce – ze 

wszystkimi tego (pozytywnymi i negatywnymi) skutkami.

3. Integrowanie si  Polski z UE i konieczno  stopniowego wdra ania postano-

wie  schenge skich przyczyni y si  do kszta towania si  nowej (dostosowywanej 

do wymogów unijnych) jako ci polskich granic. W UE mamy do czynienia w okre-

sie 2000–2003 ze stopniowym wprowadzaniem ruchu wizowego dla obywateli tzw. 

pa stw trzecich. Tym samym równie  Polska do 1 maja 2004 r. musia a do tych wy-

mogów dostosowa  si  i wprowadzi  ruch wizowy i stopniowo dostosowywa  swo-

je regulacje prawne do pe nego (21.12.2007 r.)wdro enia postanowie  schenge -

skich.

4. Przeprowadzona w tym opracowaniu do  szczegó owa analiza zagadnie  

przep ywu ludzi przez polsko–rosyjsk  granic  w latach 2000–2005 pokaza a, e po 

pocz tkowym spadku nat enia tego ruchu osobowego w zwi zku z nowymi wy-

mogami wizowymi szybko nast puje jego normalizacja i zbli anie si  do poziomu 

sprzed 2000 roku.

5. Wizy, jako do  uci liwa bariera, wprowadzona 1 pa dziernika 2003 roku 

tak e wobec naszych wschodnich s siadów, stworzy y tzw. „nowy re im granicz-
ny”. Spowodowa o to okre lone nast pstwa w skali i strukturze zagranicznej tury-
styki przyjazdowej (w tym tak e obywateli Federacji Rosyjskiej), która jest istotn  
cz ci  przyjazdów ogó em cudzoziemców do Polski. Widoczny jest równie  aspekt 
ekonomiczny zwi zany ze zmniejszeniem si  w analizowanym okresie wp ywów 
z tytu u turystyki zagranicznej. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwi  w spadku liczby 
turystów zagranicznych przybywaj cych do Polski zza wschodniej granicy – w tym 
zw aszcza z Federacji Rosyjskiej. 

6. Dalsze agodzenie „re imu wizowego” staje si  warunkiem koniecznym po-
wstawania tzw. „przyjaznej granicy”, a tym samym tak e eliminacji tutaj wcze niej 
(w punktach 1–5) podnoszonych mankamentów nowo powsta ej sytuacji. Od tego 
tak e b dzie zale e  proces tworzenia dobros siedzkich stosunków i wzmacniania 
ca okszta tu stosunków spo ecze stw Polski i Federacji Rosyjskiej.
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Nowa jako  polskich granic pa stwowych w kontek cie integrowania si  Polski z UE...

THE NEW QUALITY OF THE POLISH NATIONAL FRONTIERS 
IN THE CONTEXT OF POLISH INTEGRATION WITH THE EU 

AND THE PROBLEMS OF THE MOVEMENT OF PEOPLE ACROSS 
THE BORDERS OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE RUSSIAN 

FEDERATION. SELECTED LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS

The present study considers issues surrounding cross-border trafÞ c across the 

Polish eastern border, with a particular focus on the . Polish-Russian border. The 

Þ rst part of the analysis concerns the legal basis of border controls and services 

for the  movement of people. In addition, issues relating to the permeability of the 

border mostly during the years 2000-2005/2006, over the so-called period of Polish 

integration with the EU and the implementation of the provisions of the Treaty 

of Schengen are highlighted.  In addition to the legal aspects of the issues raised, 

certain economic issues were also considered – the economic repercussions of the 

adopted measures. In the Þ rst instance, the impact of the changes on the dynamics 

of movement of people was examined, using data from an available empirical base. 

This was followed by an attempt to estimate the effects on the Polish economy of 

changes in international tourism, which were also due to the changes affecting the 

Polish-Russian border.

Key words:

Movement of people, Russia, Poland, Schengen, border control
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GENEZA I STAN BADA  KRYMINOLOGICZNYCH 
NAD BEZPIECZE STWEM W POLSCE

Pierwsze badania kryminologiczne nad bezpiecze stwem, zw aszcza w aspek-

tach zwi zanych z przest pczo ci  zorganizowan , zosta y zainicjowane w zwi zku 

z powo aniem na Wydziale Prawa w Bia ymstoku w 1994 r., jeszcze w ramach Filii 

Uniwersytetu Warszawskiego, Zak adu Kryminologii i Problematyki Przest pczo-

ci Zorganizowanej. W Zak adzie tym prowadzonych by o wiele inicjatyw nauko-

wo–badawczych, które zaowocowa y licznymi publikacjami1, w tym tak e rozpraw 

doktorskich i habilitacyjnych. Wiele tematów badawczych z tego zakresu zosta y 

ju  sÞ nalizowanych, m.in. w ramach zako czonych przewodów doktorskich, inne 

s  nadal prowadzone2. 

W pierwszej kategorii mieszcz  si  takie problemy, jak zorganizowana prze-

st pczo  narkotykowa, przest pczo  zorganizowana i jej zwalczanie w Pol-

sce, korupcja w Policji, rozboje drogowe jako przejaw przest pczo ci zorganizo-

wanej, problematyka wiadka koronnego, zorganizowana przest pczo  Þ nansowa 

ze szczególnym uwzgl dnieniem procederu prania brudnych pieni dzy, k usowni-

ctwo le ne czy wybrane aspekty pracy operacyjnej. W bie cym roku zosta a sÞ na-

lizowana rozprawa doktorska3, w której poddano analizie problem bezpiecze stwa 

wschodniego odcinka granicy Polski pod wzgl dem zagro enia przest pczo ci  gra-

niczn  cudzoziemców. Wskazano dynamik  i struktur  zjawiska w latach 1990–

1 Zob. m.in. P. Hofma ski (red.), Z problematyki prawa karnego, Bia ystok 1994; Prawo karne i proces karny wo-

bec nowych form i technik przest pczo ci (red. Piotr Hofma ski, Hans Joachim Hirsch, Emil W. P ywaczewski 

i Claus Roxin), Bia ystok 1997, s. 527; Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the 

Penal Law and Criminology; Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie), red. Emil W. P ywaczew-

ski, Bia ystok 1998, s. 622; K. Laskowska, Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Bia ystok 1999; Z. Rau, 

Przest pczo  zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002; E. Kowalewska–Borys, wiadek koron-

ny w uj ciu dogmatycznym, Kraków 2004; W. Filipkowski, Zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej w aspek-

cie Þ nansowym, Kraków 2004; I. Nowicka, Rozbój drogowy jako przejaw przest pczo ci zorganizowanej, Kra-

ków 2004; K. Laskowska, Rosyjskoj zyczna przest pczo  zorganizowana. Studium kryminologiczne, Bia ystok 

2006; S. Redo, Zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej w Azji Centralnej, Warszawa 2007.

2 Szeroko na ten temat – zob. E.W. P ywaczewski, K. Laskowska, G. Szczygie , E. Guzik–Makaruk, W. Filipkow-

ski, E. Zatyka, Polskie kierunki bada  kryminologicznych nad bezpiecze stwem obywateli, „Prokuratura i Prawo” 

2010, nr 1–2. s. 176 i nast.

3  M. Perkowska, Kryminologiczne aspekty przest pczo ci cudzoziemców na wschodniej granicy Polski, Bia ystok 

2011, maszynopis (s. 333).
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2010, jak równie  dokonano analizy systemu zwalczania przeciwdzia ania przest p-

czo ci granicznej w systemie bezpiecze stwa pa stwa. 

W kategorii uczelni resortowych dobrym przyk adem w zakresach zwi zanych 

z badaniami kryminologicznymi nad bezpiecze stwem jest tak e dzia alno  nauko-

wo–badawcza realizowana przez Wy sz  Szko  Policji w Szczytnie, w tym organi-

zowanie seminariów i konferencji, na które zapraszani s  przedstawiciele rodowisk 

akademickich4. W licznych tego typu inicjatywach, cznie z realizowanymi projek-

tami badawczymi brali te  udzia  przedstawiciele Zak adu Kryminologii i Proble-

matyki Przest pczo ci Zorganizowanej (pó niej przekszta conego na Zak ad Prawa 

Karnego i Kryminologii) Uniwersytetu w Bia ymstoku. 

Warto w tym miejscu wspomnie  o szczególnie wa nej imprezie naukowej po-

wi conej nowym zjawiskom kryminalnym w Polsce, jaka zosta a zorganizowa-

na z inicjatywy Fundacji Przeciwdzia ania Przest pczo ci Zorganizowanej im. G. 

Falcone. By a to mi dzynarodowa konferencja naukowa na temat „Prawne aspek-
ty nadu y  pope nianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarza-
nia informacji”5. Wspó organizatorami konferencji by y Towarzystwo Naukowe Or-
ganizacji i Kierownictwa – Dom Organizatora w Toruniu, Wy sza Szko a Policji 
w Szczytnie, Fundacja Przeciwdzia ania Przest pczo ci Komputerowej oraz Biuro 
do Walki z Przest pczo ci  Zorganizowan  Komendy G ównej Policji. Konferen-
cja odbywa a si  pod auspicjami Rady Europy i patronatem Wiceprezesa Rady Mi-
nistrów, Ministra Sprawiedliwo ci i Prokuratora Generalnego RP W odzimierza Ci-
moszewicza.6

Konferencja ta zapocz tkowa a w Polsce publiczn  dyskusj  na temat zagro-
e  dla ró nego rodzaju dóbr prawnych, jakie niesie za sob  zjawisko komputeryza-

cji. Dokonano oceny aktualnego stanu rozwi za  prawnych w zakresie przeciwdzia-
ania nadu yciom komputerowym oraz projektowanych zmian ustawodawczych 

w tej dziedzinie na tle europejskich standardów normatywnych. Przedstawiciele 
polskich Þ rm komputerowych i sektora bankowego zastali zapoznani z do wiadcze-
niami zachodnioeuropejskimi w zakresie skutecznego zwalczania piractwa softwa-
rowego oraz ochron  systemów bankowych przed nadu yciami komputerowymi. 
Przedyskutowano te  zasady ochrony prawnej informacji biznesowej oraz danych 

4 Zob. m.in. Kryminologiczne i prawne aspekty przest pczo ci zorganizowanej. Studia i materia y, pod red. A. Mar-

ka i W. P ywaczewskiego), Szczytno 1992; S. Lelental, Raport ko cowy z realizacji prac badawczych w ramach 

projektu badawczego „Przest pczo  zorganizowana. Fenomenologia. Obszary wyst powania. Zwalczanie. 

Adekwatno  unormowa  prawnych”, „Przegl d Policyjny” 1996, nr 1, s. 71 i nast.; Kryminalistyczne i prawne 

problemy wspó czesnej przest pczo ci. Studia i materia y, pod red. S. Lelentala i M. Zajdera, Szczytno 1995; Po-

licja Europy XXI wieku – w kierunku jako ci. Materia y pokonferencyjne, pod red. A. Letkiewicza i W. P ywaczew-

skiego, Szczytno 2003).

5 Pozna , 20–22 kwietnia 1994 r.

6 Zob. Prawne aspekty nadu y  pope nianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania da-

nych. Legal Aspects of Computer–Related Abuse. Materia y z Konferencji Naukowej, Pozna  – Poland 20–22 

kwietnia, pod red. A. Adamskiego, Toru  1994, s. 389.
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osobowych na tle ustawodawstwa polskiego i projektów nowych aktów prawnych. 

Jednocze nie sformu owane zosta y wnioski i zalecenia praktyczne z konferencji 

obejmuj ce fenomenologi  nadu y  komputerowych w Polsce, relacje pomi dzy 

komputeryzacj  a prawem, aspekty mi dzynarodowe, prawo karne materialne i pro-

cesowe, ochron  programów komputerowych i zwalczanie piractwa, ochron  infor-

macji bankowej oraz ochron  danych osobowych.

W kolejnej fazie nast pi o przej cie do bada  zwi zanych z bezpiecze stwem 

o charakterze skoordynowanym. Za ich pocz tek nale y uzna  projekt promotor-

ski7, który zako czy  si  30 listopada 2001 r. obron  na Wydziale Prawa Uniwersy-

tetu w Bia ymstoku rozprawy doktorskiej Zbigniewa Rau pt. „Przest pczo  zorga-

nizowana w Polsce i jej zwalczanie”.8 Prowadzone w ramach tego projektu badania 

da y asumpt do podj cia przez ró ne rodowiska – naukowe, organy cigania i wy-

miaru sprawiedliwo ci – wspólnego wyzwania, jakim jest po czenie osi gni  wie-

dzy naukowej z codzienn  praktyk  stosowania prawa i funkcjonowania organów 

pa stwa dla wspólnego dobra. Zosta o bowiem potwierdzone, e najbardziej efek-

tywn  p aszczyzn  wspó pracy interesuj cej nas sfery teorii i praktyki jest wspólne 

prowadzenie bada  przez przedstawicieli szeroko rozumianej nauki prawa karnego 

i kryminologii oraz praktyki organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci. 

Sztandarowym przyk adem wspólnego prowadzenia bada  przez przedstawi-

cieli szeroko rozumianej nauki prawa karnego i kryminologii oraz praktyki organów 

cigania i wymiaru sprawiedliwo ci mo e by  realizacja najwi kszego dotychczas 

w naukach spo ecznych projektu badawczego9 pt. „Rozwi zania prawne i organiza-

cyjno–techniczne w zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej oraz terroryzmu ze 

szczególnym uwzgl dnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji 

wiadka koronnego”. Obejmowa  on zakrojone na szerok  skal  badania dotycz -

ce w szczególno ci problematyki przest pczo ci zorganizowanej, terroryzmu oraz 

instytucji wiadka koronnego10. Badania te zako czone zosta y z ko cem grudnia 

2006 r. Na pocz tku w poszczególnych zespo ach badawczych funkcjonowa o 40 

uczestników, w ko cowej za  fazie realizacji projektu liczba ta wzros a do 120.

W oparciu o wyniki bada  przeprowadzonych w ramach wy ej wymienionego 

projektu wa nym etapem omawiania strategicznej koncepcji wspó pracy podmio-

tów wymiaru sprawiedliwo ci i s u b podlegaj cych MSWiA z jednostkami badaw-

czymi stanowi a mi dzynarodowa konferencja pt. „The Use of Modern ScientiÞ c 

Methods to Support Managing the Public Security in the European Union”, któ-

7 Nr 5 H02A 01820.

8 Promotorem tej rozprawy by  prof. zw. dr hab. Emil W. P ywaczewski. Wspomniana rozprawa zosta a opubliko-

wana: zob. Z. Rau, Przest pczo  zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 423.

9 Zamówionego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Nr PBZ–MIN–004/T00/2002.

10 Zob. E.W. P ywaczewski, Przest pczo  zorganizowana. wiadek koronny. Terroryzm. W uj ciu praktycznym, 

Kraków 2005.
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ra zosta a zorganizowana w Poznaniu w dniach 9–11 maja 2005 roku pod patro-

natem Komendanta G ównego Policji przy wspó udziale Politechniki Pozna skiej, 

Uniwersytetu w Bia ymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie 

oraz Politechniki Gda skiej. Podczas konferencji podpisano porozumienie o po-

wo aniu „Naukowej Sieci Uniwersyteckiej – POLSKIEJ PLATFORMY BEZPIE-

CZE STWA WEWN TRZNEGO” (PPBW), w celu wzmocnienia wspó pracy po-

mi dzy sektorami nauki, bada , rozwoju oraz edukacji w zakresie bezpiecze stwa 

publicznego. Polska Platforma Bezpiecze stwa Wewn trznego powsta a jako insty-

tucja stawiaj ca sobie za cel tworzenie nowoczesnych narz dzi technologicznych, 

które b d  istotnym wsparciem dla s u b i instytucji odpowiedzialnych za porz dek 

prawny i bezpiecze stwo obywateli. S owo „platforma” przyjmuje w tym przypad-

ku znaczenie p aszczyzny, na której odbywa si  wspólne realizowanie projektów, 

gdzie do wiadczenie i praktyka id  w parze w z nowoczesno ci . 

Kolejny projekt PPBW pt. „Monitoring, identyÞ kacja i przeciwdzia anie za-

gro eniom bezpiecze stwa obywateli” zosta  realizowany w latach 2007–2010 

w ramach umowy konsorcjum przez Uniwersytet w Bia ymstoku oraz Wojskow  

Akademi  Techniczn 11. Efekty przeprowadzonych w jego ramach prac naukowo–

badawczych maj  du e znaczenie dla bezpiecznego rozwoju cywilizacyjnego RP, 

gdy  zaowocowa y praktycznym zastosowaniem wyników bada  w obszarze bez-

piecze stwa pa stwa i jego obywateli. 

Ogólnym celem projektu by o przedstawienie organom pa stwa prototypo-

wych rozwi za  w zakresie identyÞ kacji zagro e  bezpiecze stwa obywateli, ich 

ostrzegania, a tak e kierowania bezpiecze stwem pa stwa. Projekt obejmowa  rów-

nie  przedstawienie pilotowych instalacji eksperckich narz dzi wspomagania decy-

zji w zakresie kierowania w sytuacjach kryzysowych, a tak e sieciowego systemu 

monitoringu, pozyskiwania i przetwarzania danych na rzecz ostrzegania o zagro e-

niach i przeciwdzia ania skutkom sytuacji kryzysowych. Interdyscyplinarny charak-

ter projektu sprawi , i  wype ni  on zapotrzebowanie pa stwa na kompleksowy sy-

stem wspomagania kierowania bezpiecze stwem pa stwa, obejmuj c takie obszary 

naukowe jak: politologia, ekologia, ekonomia, prawo, meteorologia, Þ zyka, elektro-

nika, optoelektronika, chemia, informatyka, biologia, zarz dzanie i wiele szczegó o-

wych metod i technik, w tym z zakresu bada  operacyjnych, sztucznej inteligencji, 

detekcji i identyÞ kacji zagro e . 

Niezmiernie istotnym elementem za o onych bada  by o to, i  w ich realizacji 

wzi li udzia  – obok przedstawicieli rodowiska akademickiego – praktycy, tj. po-

11 Zob. E.W. P ywaczewski, G ówne za o enia i dotychczasowa realizacja projektu badawczego pt. Monitoring, 

identyÞ kacja i przeciwdzia anie zagro eniom bezpiecze stwa obywateli, (w:) Praktyczne elementy zwalczania 

przest pczo ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki, 

Z. Rau, Warszawa 2009, s. 677 i nast.
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licjanci, s dziowie oraz prokuratorzy, którzy na co dzie  zajmuj  si  zwalczaniem 

tych zjawisk. Dowodzi to praktycznej i bezpo redniej przydatno ci uzyskanych 

efektów bada  oraz potrzeby czy wr cz konieczno ci ich u ycia do podniesienia 

skuteczno ci dzia a  organów cigania. Realizacja zada  badawczych za o onych 

w projekcie zosta a podzielona pomi dzy Uniwersytet w Bia ymstoku oraz Wojsko-

w  Akademi  Techniczn . Uniwersytet w Bia ymstoku zrealizowa  nast puj ce za-

dania badawcze: 

1. Problematyka procesowego dowodzenia przest pstw zwi zanych z bezpie-

cze stwem systemów informacyjnych i ich wykorzystania w cyberprze-

strzeni.

2. Problematyka efektywnego operacyjnego i procesowego wykorzystania sy-

stemów bezza ogowych przez organy cigania.

3. Opracowanie nowych rozwi za  organizacyjnych i prawnych w celu zapew-

nienia przestrzegania prawa i dowodzenia przest pstw pope nianych przez 

funkcjonariuszy organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci (korupcja 

itp.).

4. Zagro enia zwi zane z terroryzmem i cyberterroryzmem,

5. Diagnoza korzystania z Internetu przez zorganizowane grupy przest pcze, 

oraz

6. Wykorzystanie nowych technologii i rozwi za  prawnych przez organy ci-

gania.

Zadania badawcze zrealizowane przez Wojskow  Akademi  Techniczn  obej-

mowa y natomiast: 

1. Zarz dzanie kryzysowe w pa stwie.

2. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowych.

3. Bezpiecze stwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

4. Materia , podzespo y, sensory i struktury do systemów bezpiecze stwa, oraz 

5. Zarz dzanie bezpiecze stwem organizacji.

W ramach dotychczasowych dzia a  Polskiej Platformy Bezpiecze stwa We-

wn trznego zorganizowano wiele ogólnopolskich konferencji i seminariów nauko-

wych, w tym:

1. Konferencj  nt.: „Prawo dowodowe a wspó czesne osi gni cia informatycz-

ne. Przest pczo  zorganizowana. Terroryzm. wiadek koronny”, 24 – 28.X. 

2005 r., Pa ac Polskiej Akademii Nauk w B dlewie k/Poznania.
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2. Seminarium szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpiecze stwa Wewn trzne-

go. Pozna skie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe, 2.III.2006 r., Po-

zna .

3. Seminarium koordynatorów zespo ów badawczych, 7 – 9.III.2006 r., Akade-

mia Górniczo–Hutnicza w Krakowie.

4. Konferencj  pt.: „Konwergencja projektów PPBW z za o eniami 7 Progra-
mu Ramowego”, 4–6 czerwca 2006 r., Dom Pracy Twórczej Polskiej Akade-
mii Nauk w Wierzbie k/ Rucianego–Nida. 

5. Konferencj  pod Honorowym Patronatem I Prezesa S du Najwy szego nt. 
„Problematyka dowodowa przest pstw o charakterze terrorystycznym oraz 
efekty czynno ci o charakterze operacyjnym”, 6.IX.2006 r, S d Najwy szy, 
Warszawa12. 

6. Mi dzynarodow  Konferencj  nt. „Aspekty zarz dzania bezpiecze stwem 
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w uj ciu prawnym, kryminologicz-
nym oraz organizacyjno–technicznym”13, 5–8.XII.2006 r., Pa ac Polskiej 
Akademii Nauk w B dlewie k/Poznania.

7. Seminarium kierowników projektów badawczych Polskiej Platformy Bez-
piecze stwa Wewn trznego, MSW – 20 czerwca 2007 r.

8. Konferencj  nt. Kierunki dzia a  antykorupcyjnych w organach administra-
cji pa stwowej” (pod honorowym patronatem Rektora Akademii Ekono-
micznej), Pozna , 25–27 czerwca 2007 r. 

9. Konferencj  nt. „Bezpiecze stwo i rozwój gospodarczy Pa stwa w obszarze 
nowoczesnych technologii”, pod patronatem Pierwszego Prezesa S du Naj-
wy szego, Gmach S du Najwy szego, Warszawa 25 wrze nia 2009 r. 

10. Konferencj  nt. „Bezpiecze stwo – Innowacyjno  – Gospodarka”, pod pa-
tronatem Dyrektora Gda skiego Parku Naukowo–Technologicznego”, Jura-
ta, 26–28. sierpnia 2009 r.;

11. Konferencj  Uniwersytetu Bia ymstoku nt. ”Prawo karne i kryminologia 
wobec wspó czesnych zjawisk spo ecznych oraz rozwoju technologiczne-
go”, Bia owie a, 2–5 wrze nia 2009 r. 

12 Bli ej B. Kurz pa, Konferencja nt. „Problematyka dowodowa przest pstw o charakterze terrorystycznym oraz 

efekty czynno ci operacyjnych”, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11, s. 183 i nast.; Od Redakcji, O post powaniu 

operacyjnym, „Prokurator” 2006, nr 4, s. 5 i nast.; Z. Rau, Kierunki dzia a  uczestników Polskiej Platformy Bez-

piecze stwa Wewn trznego w zakresie podniesienia efektywno ci pracy operacyjnej, „Prokurator” 2006, nr 4, 

s. 16 i nast.

13 International Conference „Aspects of security management in Poland and in European Union countries in legal, 

criminological, organizational and technical approach”.



235

Geneza i stan bada  kryminologicznych nad bezpiecze stwem w Polsce

12. Seminarium nt. przedsi wzi  w ramach projektu rozwojowego pt. „Prze-

ciwdzia anie i zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej i terroryzmu 

w warunkach bezpiecznego, przy pieszonego rozwoju i zrównowa onego 

rozwoju spo eczno–gospodarczego” oraz bada  w ramach projektu badaw-

czo–rozwojowego pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty wdro enia i sto-

sowania nowoczesnych technologii s u cych ochronie bezpiecze stwa we-

wn trznego”, Delegatura CBA, Gda sk, 3.12.2009 r.

13. Konferencj  nt. „Komercjalizacja nauki – efektywne zarz dzanie projekta-

mi jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego”, Gda ski Park Na-

ukowo–Technologiczny, Gda sk, 20 maja 2010 r.14; oraz

14. Konferencj  nt „Nowoczesne rozwi zania technologiczne i prawne, jako 

determinanty skuteczno ci organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci 

w walce z przest pczo ci ”, pod patronatem Pierwszego Prezesa S du Naj-

wy szego, Gmach S du Najwy szego, Warszawa, 20 pa dziernika 2010 r.

Konferencje te umo liwi y m.in. swobodn  dyskusj  pomi dzy praktyka-

mi i teoretykami prawa z jednej strony a cz onkami poszczególnych grup badaw-

czych z drugiej. W efekcie pierwszych z wymienionych spotka  z o ono wnioski 

badawczo–rozwojowe do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Wnioski te 

by y pierwszym etapem prac poszczególnych zespo ów badawczych wchodz cych 

w sk ad PPBW. Aktualnie na ich realizacj  przyznane ju  zosta y znaczne – jak na 

polskie warunki – rodki Þ nansowe. 

Warto w tym miejscu skrótowo przybli y  dotychczasowe osi gni cia 

PPBW15.

1. Przygotowanie i przedstawienie Parlamentowi RP projektu nowelizacji usta-

wy o wiadku koronnym. W jego przygotowaniu bra o udzia  rodowisko 

naukowe, ale przede wszystkim praktycy. Ich ogromny wk ad i krytyczne 

spojrzenie pozwoli o na stworzenie efektywnego narz dzia do walki z prze-

st pczo ci  zorganizowan , które na trwa e sta o si  cz ci  polskiego syste-

mu prawa. Zmiany zosta y wprowadzone nowel  z dnia 22 lipca 2006 r.16 

2. Od samego pocz tku trwania prac parlamentarnych nad ustaw  o czyn-

no ciach operacyjno–rozpoznawczych PPBW bierze w nich udzia . Jest to 

zwi zane z zako czonym w pa dzierniku 2010 r. zamawianym projektem 

14 Dyskusja toczy a si  m.in. w panelach nt. komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz sprawno ci procesu ko-

mercjalizacji i Þ nansowania transferów technologicznych.

15 Pe na lista projektów znajduje si  na stornie internetowej http://www.ppbw.pl Zob. tak e E.W. P ywaczewski, 

Z. Rau, The Polish Platform for Homeland Security – a Pioneer Initiative for Up–to–date Security in The Europe-

an Union, (w:) Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der 

Kriminologie”, Edited by/Herausgegeben von Emil W. P ywaczewski, Bia ystok 2009, s. 445 i nast.

16 Dz.U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1078.
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badawczym „Monitoring, identyÞ kacja i przeciwdzia anie zagro eniom bez-

piecze stwa obywateli”. W jego ramach by y prowadzone intensywne prace 

badawcze, w których brali udzia  nie tylko naukowcy, przedstawiciele orga-

nów cigania i s u b specjalnych, ale tak e prokuratorzy i s dziowie, którzy 

cz sto w swojej pracy zawodowej stykaj  si  z wynikami tych czynno ci w 

post powaniu karnym. PPBW sta a si  – podobnie jak w przypadku usta-

wy o wiadku koronnym – p aszczyzn  wymiany opinii, zda  i pomys ów 

na uregulowanie tej bardzo istotnej kwestii na d ugo przed tym, nim sta a si  

ona tematem dyskursu spo ecznego i medialnego.

3. Uczestnicy PPBW jako pierwsi – nara aj c si  na krytyk  okre lonych ro-

dowisk politycznych – dyskutowali nad za o eniami teoretycznymi i przy-

gotowali projekty regulacji prawnych dotycz cych rozdzia u stanowisk Mi-

nistra Sprawiedliwo ci i Prokuratora Generalnego.

4. W ramach PPBW po raz pierwszy w Polsce prowadzone zosta y komplekso-

we badania kryminologiczne, dogmatyczne oraz prawnoporównawcze doty-

cz ce nowych i wspó czesnych zagro e  bezpiecze stwa obywateli, takich 

jak Þ nansowanie terroryzmu oraz pozbawianie sprawców owoców przest p-

stwa (art. 44 i 45 kk.), w szczególno ci zjawiska prania pieni dzy.

5. Prowadzone te  by y zakrojone na najszersz  jak dot d w Polsce skal  no-

watorskie badania ankietowe tymczasowo aresztowanych, skazanych, wy-

chowawców oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony S u by Wi ziennej oraz 

badania akt osobowych (A, B) skazanych.

6. Od wielu ju  lat obszarem szczególnego zainteresowania PPBW jest prob-

lem stosowania rozwi za  technologicznych w praktyce organów cigania 

i wymiaru sprawiedliwo ci, np. przes uchanie na odleg o , elektronicz-

ne akta, analiza kryminalna. Dzi ki zaanga owaniu i wspó pracy ze strony 

przede wszystkim s dziów powsta a ogromna, unikalna w skali wiatowej 

baza nagra  prawniczego j zyka polskiego, która pozwoli a na przygotowa-

nie systemu automatycznego rozpoznawania mowy i przetwarzania jej na 

tekst. Nale y zak ada , e to rozwi zanie ju  w najbli szej przysz o ci mo e 

zrewolucjonizowa  czynno ci protoko owania w polskiej procedurze kar-

nej. 

7. PPBW, jako jedyna organizacja w Polsce stara si  rozwija  w zakresie bez-

piecze stwa tzw. technologie podwójnego zastosowania – s u ce tak-

e osobom s abo widz cym i niewidomym. Pomimo i  nie jest to w spo-

sób bezpo redni zwi zane z funkcjonowaniem organów cigania i wymiaru 

sprawiedliwo ci, to nie mo na zaprzeczy , e w ten sposób realizowane s  

istotne cele w zakresie przeciwdzia ania ró nym patologiom oraz wyklucze-

niu spo ecznemu. Mi dzy innymi prowadzone s  prace badawcze z udzia-
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em specjalnych o rodków dla dzieci niewidomych i s abowidz cych w Kra-

kowie i Owi skach. Inicjatywa ta zyska a uznanie mi dzynarodowe, m.in. 

Przewodnicz cego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka oraz 

uczestników III. Europejskiej Konferencji nt. Bada  nad Bezpiecze stwem 

w 2008 r., w Pary u17. 

Polska Platforma Bezpiecze stwa Wewn trznego stanowi jednolite spojrze-

nie na wszelkie prace badawcze i rozwojowe, które maj  na wzgl dzie ogólne bez-

piecze stwo i dobro publiczne. Nowoczesne technologie maj  wspiera  dzia ania 

jednostek policji i innych s u b czuwaj cych nad bezpiecze stwem, a tak e wspo-

maga  dzia ania zapobiegaj ce ró nego rodzaju zagro eniom oraz amaniu obowi -

zuj cego prawa. Tego typu przedsi wzi cia, sprzyjaj ce: „zaawansowanemu, tech-

nologicznemu wsparciu zarz dzania bezpiecze stwem wewn trznym, zwalczania 

terroryzmu i przest pczo ci zorganizowanej”, wspó graj  z za o eniami Komisji 

Unii Europejskiej, realizuj c tym samym jej plan ramowy.

Wed ug informacji pochodz cych bezpo rednio od Policji i innych s u b mun-

durowych, w celu sprawnego wykrywania dzia a  przest pczych, odpowiedniego 

zabezpieczania dowodów przest pstw, a ko cz c na mo liwie szybkim procesie s -

dowym, konieczne jest doposa enie s u b w nowoczesne narz dzia. W szczególno-

ci dotyczy si  to narz dzi informatycznych i teleinformatycznych pozwalaj cych 

na zwi kszenie efektywno ci podejmowanych dzia a . 

Dzia ania podejmowane przez Polsk  Platform  Bezpiecze stwa Wewn trzne-

go (PPBW) mo emy podzieli  na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy zapoznania si  

z potrzebami wymiaru spraw wewn trznych, prokuratury oraz wymiaru sprawiedli-

wo ci w zakresie nowoczesnych technologii, które zwi ksz  efektywno  i skutecz-

no  s u b, prokuratury i s downictwa. Kolejny etap polega na wykorzystaniu bazy 

naukowo–badawczej do stworzenia odpowiednich prototypów, b d cych efektem 

poszczególnych bada . Ostatni  faz  prac PPBW stanowi poszukiwanie partnerów 

do wspó pracy w ród przedsi biorców, którzy byliby w stanie wyprodukowa  okre-

lon  liczb  produktów i wprowadzi  je do sektora gospodarczego. 

Polska Platforma Bezpiecze stwa Wewn trznego niew tpliwe wpisuje si  i rea-

lizuje te dzia ania. Wieloletnie prace po wi cone tworzeniu nowoczesnych narz dzi 

technologicznych oraz du e do wiadczenie z zakresu komercjalizacji bada  nauko-

wych powoduj , e rodowisko zwi zane z PPBW jest jednym z liderów w dzia-

aniach zmierzaj cych do znalezienia wspólnego mianownika dla nauki i biznesu. 

Znaczne zainteresowanie efektami podj tych prac pozwala na to, aby z ostro nym 

optymizmem spogl da  na przysz e wprowadzanie konkretnych produktów na rynek 

17 Zob. E.W. P ywaczewski, Sprawozdanie z II Europejskiej Konferencji nt. bada  nad bezpiecze stwem (Pary , 

29–30 wrze nia 2008 r.), „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 6. 
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polski i europejski. Warto te  podkre li , e cz onkowie Polskiej Platformy Bezpie-

cze stwa Wewn trznego stanowili oÞ cjaln  delegacj  rz dow  RP na XII Kongre-

sie Organizacji Narodów Zjednoczonych Zapobiegania Przest pczo ci i Wymiaru 

Sprawiedliwo ci w Republice Brazylii (Salvador), 12–19 kwietnia 2010 r.18.

PPBW mo e poszczyci  si  nie tylko teoretycznymi osi gni ciami naukowy-

mi, ale tak e gotowymi produktami wspieraj cymi prac  organów cigania i wymia-

ru sprawiedliwo ci. Na dzie  dzisiejszy przygotowano oraz przekazano Komendzie 

G ównej Policji oraz Stra y Granicznej nieodp atnie licencje do nast puj cych roz-

wi za  informatycznych:

1 System t umaczenia automatycznego z j zyka polskiego na j zyk angielski 

oraz z j zyka angielskiego na j zyk polski dedykowany dla potrzeb organów 

bezpiecze stwa publicznego.

2 System przetwarzania cz ciowo ustrukturyzowanych dokumentów SOMP.

3 System wyszukiwania i wizualizacji wzorców wyst puj cych w danych MA-

MUT.

4 Zintegrowane rodowisko wspomagania analizy kryminalnej LINK.

5 System analizy danych przy u yciu sieci spo ecznych KASS.

6 Inteligentny system monitorowania sieci Internet IBIS.

7 System monitorowania sieci P2P (Gnutella Edonkey Monitor).

8 AFIZ (Analizator Faktów i Zwi zków, modu  Analiza Bilingów wersja 1.0). 

9 Program komputerowy do monitorowania Internetu pod k tem wyszukiwa-

nia zdarze  przest pczych w Internecie MPI.

Nowe technologie informatyczne s  potencjalnie ogromn  szans  w zapobie-

ganiu przest pczo ci19 oraz zwalczaniu patologii kryminalnych, lecz badania same 

w sobie nie stanowi  jednak rozwi zania problemu. Aby mo na by o mówi  o pe -

nej efektywno ci konkretnej technologii, musi ona zosta  skorelowana z obowi -

zuj cymi standardami, wymogami prawnymi oraz uzyska  akceptacj  spo eczn 20. 

Powstaj  bowiem pytania, na ile konieczne s  zmiany w prawie dopuszczaj ce sto-

sowanie nowych rozwi za  technicznych w celu przeciwdzia ania najgro niejszym 

formom przest pczo ci i w jakim stopniu poszerzenie uprawnie  organów cigania 

18 Zob. E.W. P ywaczewski, Zapobieganie przest pczo ci i sprawiedliwo  karna. XII Kongres Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych (Salwador, Brazylia,12–19 IV 2010), „Pa stwo i Prawo” 2010, nr 10, s. 133–135.

19 Szerzej – zob. J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gda sk 1999, s. 459 i nast.

20 Ostatnio zob. zw aszcza: Obszar wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci Unii Europejskiej. Geneza, stan 

i perspektywy rozwoju, pod red. F. Jasi skiego i K. Smoter, Warszawa 2005; Prawnokarne aspekty wolno ci. 

Materia y z Konferencji, Ar amów 16–18 maja 2005 r., pod red. M. Mozgawy, Kraków 2006: A. Sakowicz, Prawno-

karne gwarancje prywatno ci, Kraków 2006. P. Girdwoy  (red.), Prawo wobec nowoczesnych technologii, War-

szawa 2008.
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wp ynie na ochron  praw i wolno ci obywateli21. Zagadnienia te sta y si  ostatnio 

przedmiotem o ywionej dyskusji na Security Research Conference (Warszawa, 19–

21 wrze nia 2011 r.)22. 

21 Szerzej zob. S. Walto , Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 408 i nast.; L. Gardocki, 

J. Gody , M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Nowe technologie dowodowe a proces karny. Konferencja S dziów 

Izby Karnej i Izby Wojskowej S du Najwy szego, Warszawa 2007. Szczególnie interesuj ce z perspektywy na-

uki prawa karnego s  zawarte w tej pracy opracowania przedstawicieli nauk informatycznych profesora Ryszar-

da Tadeusiewicza, pt. „Nowe technologie dowodowe dla przest pstw pope nianych w obszarze Spo ecze stwa 

informacyjnego”, s. 19 i nast. oraz dr. Miko aja Sobczaka pt. „Systemy mobilne” w s u bie prawa, s. 21 i nast.

22 W ramach sesji nr 6 nt. „Security of Financial Operations – Advanced technologies for penal Procedure”, mode-

rowanej przez pisz cego te s owa.
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ORIGINS AND STATUS OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH 

ON SAFETY IN POLAND

The present study refers to the origins of criminological research concerning 

security in Poland and describes its current status. Research in this area was initiated 

in connection with the formation of the Department of Criminology and Organized 

Crime Issues in the Faculty of Law in Bialystok in 1994. Many initiatives and 

scientiÞ c studies, which resulted in numerous publications, including doctoral 

and post-doctoral (habilitation) theses, were conducted in the Department. This 

was followed by a new phase in the research programme concerning security of a 

coordinated character, carried out by representatives of the science of criminal law in 

the widest sense of the meaning and criminology and those involved in the practice 

of law enforcement and justice administration. The main result of these studies 

on a national scale was the establishment of a scientiÞ c network of universities - 

POLISH PLATFORM of INTERNAL SECURITY (PPBW), in order to strengthen 

cooperation between the sectors of science, research, development and education 

within the scope of public security.

This initiative was aimed at combining theory (of law, criminology, 

criminalistics, social science, computer science and technology) with the practice of 

law enforcement and justice administration in areas relating to the various aspects of 

securing the safety for citizens. The interdisciplinary nature of the research means 

that the results fulÞ l the public demand for a comprehensive system supporting the 

administration of safety, covering such scientiÞ c areas as political science, ecology, 

economics, law, meteorology, physics, electronics, optoelectronics, chemistry, 

computer science, biology and management. New information technologies offer 

potentially vast opportunities in crime prevention and combating criminal pathology, 

as well as in ensuring the safety of vital components of infrastructure. The last phase 

of the PPBW’s work is seeking partners for cooperation among entrepreneurs, who 

would be in a position to produce a certain number of products and introduce them 

to the economic sector. Numerous achievements of this unique worldwide initiative 

are highlighted in the present study. 

Key words:

Administration of safety, scientiÞ c network, crime prevention, combating of 

criminal pathology, research
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PRZEST PCZO  ZWI ZANA Z NIELEGALN  IMIGRACJ  
W KONTEK CIE PRZEMIAN ZJAWISKA I PRAWA

1. Uwagi wstepne

Od czasu otwarcia przez Polsk  swoich granic kraj nasz sta  si  miejscem na-

silonej imigracji obywateli wielu pa stw z ró nych kontynentów. Zjawisko to wy-

st powa o z wykorzystaniem tras l dowych, powietrznych i morskich, zarówno na 

przej ciach granicznych, jak i poza nimi, w zorganizowanych strukturach przest p-

czych lub indywidualnie. Jego rozwojowi sprzyja y czynniki wynikaj ce zarów-

no z sytuacji w kraju pochodzenia cudzoziemców (wojny, prze ladowania, kl ski 

ywio owe, trudna sytuacja gospodarczo–spo eczno–polityczna), jak i z sytuacji 

Polski (udane reformy gospodarcze, dobra sytuacja ekonomiczna kraju, zapotrze-

bowanie na tani  si  robocz , niewysoki wska nik bezrobocia, stabilna w adza, de-

mokratyczne rz dy, po o enie Polski na trasie mi dzynarodowych szlaków komu-

nikacyjnych w Europie, atrakcyjno  Polski z zwi zku z obecno ci  we Wspólnocie 

Europejskiej, w tym z powodu swobody przep ywu osób, us ug i towarów)1.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zjawisko to, w zale no ci od ró nych czynników 

(politycznych, spo ecznych, gospodarczych, zarówno Polski, jak i krajów pocho-

dzenia imigrantów), ulega o przemianom. Powodowa o to pozytywne i negatyw-

ne implikacje dla naszego kraju. Nast pstwa maj ce wymiar pozytywny stanowi y 

w szczególno ci: nap yw taniej si y roboczej, rozwój handlu, turystyki, a nast pstwa 

negatywne dotyczy y g ównie zachowa  przest pczych cudzoziemców2. W zwi zku 

z tym nasuwaj  si  dwa pytania:

1) w czym przejawia  si  kryminogenny charakter nielegalnej imigracji cudzo-

ziemców do Polski?

1 Szerzej: K. Laskowska, Przest pczo  cudzoziemców w Polsce w latach 1989–2007 w wietle statystyk policyj-

nych – skala, dynamika, prognozy zagro e  po wej ciu do strefy Schengen, (w:) M. Zdanowicz (red.), Polska 

w Schengen, Bia ystok 2009, s. 229–233 i przypisy tam powo ane. 

2 Szerzej: B. Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 1035–1036 i powo ane tam przypisy.
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2) Jak polskie prawo karne reagowa o na zachowania zwi zane z nielegaln  

imigracj ? 

Do udzielenia odpowiedzi na powy sze pytania wykorzystano dane statystycz-

ne oraz informacje uzyskane od funkcjonariuszy Stra y Granicznej oraz przepisy 

prawne, w szczególno ci regulacje kodeksu karnego z 1997 r. Niniejsze opracowa-

nie ma charakter kryminologiczno–prawny. Ma na celu ukazanie fenomenu niele-

galnej migracji do Polski jako zjawiska o charakterze negatywnym (przejawiaj cym 

si  g ównie w niezgodnych z prawem zachowaniach sk adaj cych si  na nie) i do-

konanie oceny zakresu odpowiednio ci przyj tych w tym zakresie rozwi za  praw-

nokarnych. 

2. Kryminogenny charakter zjawiska nielegalnej imigracji 
do Polski 

Przyst puj c do rozwa a , trzeba w tym miejscu wyja ni  poj cie „imigracja”, 
które jest istotnym elementem analiz w niniejszej publikacji. W tym celu pos u o-
no si  deÞ nicj  autorstwa Z. Kawczy skiej–Butrym. Na jej podstawie pod poj -
ciem „imigracja” przyj to rozumie  „przyjazd z innego kraju i przebywanie przez 
pewien okres w kraju przyjmuj cym”3, a po dodaniu przymiotnika „nielegalna” na-
le y wnioskowa , e zjawisko to obejmuje „niezgodne z prawem, zarówno przedo-
stanie si  (przekroczenie granicy) na teren naszego kraju, jak i pobyt na jego tery-
torium”.

Jak pokaza y do wiadczenia Stra y Granicznej, szczególny problem wynika-
j cy z nielegalnej imigracji dotyczy  liczb cudzoziemców nielegalnie przekracza-
j cych granic  lub usi uj cych tego dokona . Dlatego w tym miejscu rozwa a  na-
le a oby przedstawi  ilo ciowy obraz osób zatrzymanych przez Stra  Graniczn  za 
pope nienie takich czynów. Informacje w tym zakresie zawiera tabela nr 1. 

Tabela 1. Zatrzymani przez Stra  Graniczn  za przekroczenie granicy 
wbrew przepisom prawa lub jego usi owanie w latach 1998–20104

Rok Liczba zatrzymanych

1998 7 222

1999 8 882

2000 9 994

3 Z. Kawczy ska–Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s. 11.

4 Niestety, nie uda o si  uzyska  danych za pozosta e lata. 
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2001 6 184

2002 5 372

2003 6 040

2004 5 762

2005 4 526

2006 4 000

2007 3 222

2008 5 797

2009 3 581

2010 2 349

ród o: http://www.sg.gov.pl., http://www.strazgraniczna.pl., Raport o stanie bezpiecze stwa 

i porz dku publicznego w Polsce w 2000 r., MSWiA, Warszawa, maj 2001, s. 28; Raport o stanie bez-

piecze stwa pa stwa, MSWiA, Warszawa 2000, s. 58., Raport na temat przeciwdzia ania i zwalczania 

przest pczo ci granicznej w Polsce w 2003 r., MSWiA, Warszawa, pa dziernik 2004, s. 9.

Zanim nast pi  odniesienia do powy szej tabeli, nale y zauwa y , e rzeczy-

wisty obraz nielegalnej imigracji do Polski w aspekcie ilo ciowym nie jest mo -

liwy do ustalenia ze wzgl du na fakt stosowania przez imigrantów ró norodnych 

skutecznych sposobów niezgodnego z prawem przedostawania si  do naszego kra-

ju. Dlatego nale y przyj , e statystyki Stra y Granicznej stanowi  ród o oÞ cjal-

nych danych tylko w zakresie ujawnionych zatrzyma  osób nielegalnie przekracza-

j cych lub usi uj cych tego dokona . Z pewno ci  prawdziwe rozmiary zjawiska s  

wi ksze. 

Z danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, e liczby osób zatrzymanych za prze-

kroczenie granicy wbrew przepisom prawa lub jego usi owanie w latach 1998–2010 

nie wykazywa y sta ej tendencji. W omawianym okresie ich wzrost odnotowano 

w latach 1998–2000, 2003, 2008, natomiast spadek w latach 2001–2002, 2004–

2007, 2009, 2010. Owe wahania zwi zane by y z obowi zywaniem od lat 90-tych 

kilku ustaw utrudniaj cych przekraczanie granicy (wizy) lub ubieganiem si  o azyl, 

a tak e wej ciem Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Czynniki te by y 

barier  w podejmowaniu decyzji o przedostaniu si  do naszego kraju. 

Nast pnie, na podstawie analizy danych statystycznych Stra y Granicznej, na-

le a o ustali  obywatelstwo osób najcz ciej naruszaj cych bezpiecze stwo naszych 

granic. Zostanie to przedstawione w przedziale czasowym od wej cia Polski do Unii 

Europejskiej do tera niejszo ci. Informacje w tym zakresie przedstawia tabela nr 2. 
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Tabela 2. Obywatele pa stw najcz ciej zatrzymywani przez Stra  Graniczn  

za przekroczenie granicy wbrew przepisom prawa lub jego usi owanie 

w latach 2004–2010 

L.p. Pa stwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem

1. Ukraina 1 884 1 388 1 224 1 046 2 872 1 528 1 269 11 211

2. Polska 1 290 928 869 663 223 116 161 4 250

3. Rosja 557 456 329 322 449 607 221 2 941

4. Mo dawia 276 355 342 151 267 123 78 1 592

5. Wietnam 146 325 190 103 188 137 58 1 147

6. Bia oru 101 98 69 58 242 150 97 815

7. Gruzja 59 86 66 45 36 273 88 653

8. Niemcy 133 101 137 199 68 5 8 651

9. Chiny 218 66 69 54 74 69 9 559

10. S owacja 31 25 5 6 445 3 0 515

ród o: http://www.strazgraniczna.pl oraz obliczenia w asne. 

Jak wynika z tabeli nr 2 zatrzymywani przez Stra  Graniczn  za przekrocze-

nie granicy wbrew przepisom prawa lub jego usi owanie w omawianym okresie naj-

cz ciej byli obywatele Ukrainy, a zdecydowanie rzadziej obywatele innych pa stw. 

Nale y przy tym podkre li  dominuj cy udzia  w naruszaniu bezpiecze stwa na-

szych granic obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, a tak e zauwa y  zaskaku-

j co znaczny udzia  obywateli Polski. 

Po ustaleniu pa stw, których obywatele najcz ciej przekraczaj  polskie grani-

ce, nale a o ustali  miejsca ich zatrzymywania. Podobnie jak poprzednio, zostanie 

to przedstawione w przedziale czasowym od wej cia Polski do Unii Europejskiej do 

tera niejszo ci. Informacje w tym zakresie przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Miejsca zatrzymywania przez Stra  Graniczn  za przekroczenie granicy 

wbrew przepisom prawa lub jego usi owanie w latach 2004–2010

Rok Granica zewn trzna UE Granica wewn trzna UE Terytorium Polski

2004 1 085 4 592 85

2005 1 384 3 007 135

2006 1 464 2 393 143
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2007 1 307 1 913 2

2008 3 452 2 096 249

2009 1 561 1 849 171

2010 1 361 988 0

Razem 11 614 16 838 785

ród o: http://www.strazgraniczna.pl

Dane zawarte w tabeli nr 3 wskazuj , e w ostatnich latach najcz ciej naru-

szane s  granice wewn trzne Unii Europejskiej (czyli z Litw , S owacj , Czecha-

mi i Niemcami), nast pnie granice zewn trzne (czyli z Rosj , Bia orusi  i Ukrain ). 

Najrzadziej nielegalni migranci zatrzymywani s  na terytorium naszego kraju. Jest 

to nieco zaskakuj cy wynik, gdy  wydaje si , e granica zewn trzna powinna by  

z natury rzeczy najbardziej forsowana w celu przedostania si  do krajów Unii Euro-

pejskiej. Przedstawione informacje mog  wiadczy , e (tylko) niektórzy imigranci, 

którym uda o si  ró nymi sposobami przedosta  nielegalnie do krajów Unii, byli za-

trzymywani podczas swoich podró y po tych pa stwach. 

Powy sze informacje wskazuj , e nielegalne przekroczenie granicy posiada 

swoj  specyÞ k  (dynamik , struktur  sprawców, geograÞ  pope nianych czynów). 

Stra nicy graniczni podkre laj , e pomimo ich wyt onej pracy, przy u yciu nowo-

czesnej techniki nie wszystkie nielegalne przekroczenia s  ujawniane, gdy  wielu 

imigrantom udaje si  ukry  i przedosta  ukrytych w skrytkach w samochodach ci -

arowych. Ponadto, cz ci z nich udaje si  wjecha  do Polski na podstawie fa szy-

wych dokumentów, czego statystyki nie odnotowuj . 

Poza omówionym nielegalnym przekraczaniem granicy, jak wynika z informa-

cji Stra y Granicznej5, zachowania o charakterze przest pczym zwi zane z nielegal-

n  imigracj  stanowi  tak e: 

wy udzanie wiz w konsulatach RP w innym celu ni  deklarowany we wnio-

sku. Odnotowano wyst powanie przez obywateli innych krajów o wizy tu-

rystyczne, s u ce nast pnie do nielegalnej imigracji oraz do prowadzenia 

5 Zagro enia i tendencje zwi zane z nielegaln  migracj  zidentyÞ kowane w I pó roczu 2009 r., Biuro Analiz 

Strategicznych Komendy G ównej Stra y Granicznej, Warszawa, sierpie  2009, s. 1–7; Raport o stanie bezpie-

cze stwa w Polsce w 2009 roku, MSWiA, s. 66, http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/197/18405/Raport_o_stanie_

bezpieczenstwa.html

 Przedstawione informacje potwierdzaj  te  inne raporty i sprawozdania: Notatka informacyjna na temat zjawiska 

wykorzystywania wiz studenckich w celu nielegalnej migracji, Opracowano w Wydziale Analiz BAS KG SG, 

lipiec 2008, s. 1–4; Sytuacja na granicy polsko–ukrai skiej w 2008 r., Warszawa, luty 2009 r.; Spo eczno  

ormia ska w Polsce. Polityka migracyjna Armenii. Raport, Wydzia  Analiz Migracyjnych, Departament Polityki 

Migracyjnej, MSWiA, Warszawa, sierpie  2009; Nielegalna migracja obywateli pa stw afryka skich w 2009 r., 

Sztab Komendanta G ównego SG, Warszawa, kwiecie  2010. 

–
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handlu przygranicznego lub przemytu towarów6, w tym akcyzowych (wy-

magaj cych wielokrotnego przekraczania granicy). Polskie wizy wy udzano 

najcz ciej w konsulatach RP na Ukrainie, w Mo dowie i w Rosji; 

pos ugiwanie si  przez obywateli ró nych pa stw polskimi sfa szowanymi 

wizami lub oryginalnymi, ale uzyskanymi na podstawie fa szywych doku-

mentów. Zachowania polega y na fa szowaniu polskich wiz pracowniczych, 

b d  ich wy udzaniu na podstawie wcze niej sfa szowanych tzw. przyrze-

cze  wydania zezwolenia na prac  cudzoziemca na terytorium RP7. Ustalo-

no, e takimi dokumentami pos ugiwali si  obywatele Pakistanu, Tajlandii, 

Indii, Nepalu, Sri Lanki i Afganistanu. Wykorzystywano tak e oryginalne 

dokumenty to samo ci innych osób, g ównie obywateli Nigerii oraz polskie 

dowody osobiste – przez obywateli Ukrainy w celu wyjazdu do Wielkiej 

Brytanii. Problem stanowi wi c pos ugiwanie si  cudzym legalnym doku-

mentem oraz pochodz cym z kradzie y (np. dokumentów in blanco, w tym 

naklejek wizowych, paszportów tymczasowych z ambasady RP w Skopje 

w 2009 r.);

przesy anie poczt  lub poprzez kuriera pomi dzy pa stwami dokumen-

tów podró y (oryginalnych lub sfa szowanych). Stra  Graniczna zatrzymu-

je obywateli Nigerii i Chin, którzy, jak si  okazuje podczas kontroli, posia-

daj  przy sobie tak e dokumenty innej osoby (paszporty, prawa jazdy, karty 

pobytu). Ujawnione przesy ki pocztowe zawiera y paszporty nigeryjskie ze 

zmienionymi danymi osobowymi i innymi fotograÞ ami;

tworzenie a cuchów osób po rednicz cych w wy udzaniu wiz lub innych 

dokumentów potwierdzaj cych cel podró y (np.: zaproszenia, vouchery, 

bilety, dokumenty potwierdzaj ce przyj cie na studia). Odnotowano dzia-

alno  grupy przest pczej zajmuj cej si  handlem fa szywymi dokumen-

tami, np. „o wiadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi” i wystawianiem przez nieistniej cych pracodawców umów 
o dzie o; 

Stra  Graniczna odnotowuje tak e8, jak to okre la, „pseudolegalne formy niele-
galnej migracji i legalizacji pobytu w RP”. Zalicza do nich:

zawieranie Þ kcyjnych zwi zków ma e skich, zarówno w Polsce, jak i poza 
jej granicami, w celu zalegalizowania pobytu imigranta na terenie naszego 

6 Najcz ciej przemycane towary stanowi : papierosy, alkohol, narkotyki, bro , dobra kultury, dewizy i samocho-

dy. 

7 Nale y podkre li  bardzo wysok  jako  ujawnianych fa szerstw dokumentów. Do produkcji falsyÞ katów stoso-

wany jest profesjonalny sprz t poligraÞ czny i komputerowy, co utrudnia ich wykrywanie. 

8 Zagro enia i tendencje..., s. 7–9; Raport o stanie bezpiecze stwa w Polsce w 2009 r., s. 66.

–

–

–

–
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kraju lub innych pa stw Unii Europejskiej. Jak ustalono, dotyczy o to oby-

wateli Wietnamu i Nigerii, Ukrainy, Armenii, Egiptu, Maroka, Algierii, Tu-

nezji; 

rzekome podejmowanie nauki w polskich uczelniach przez obywateli kra-

jów – róde  wzmo onej migracji. Zach ta i u atwienie mo liwo ci studio-

wania, uczestnictwa w kursach na terenie Polski spowodowa o du e zainte-

resowanie cudzoziemców nauk  w naszym kraju. Dzi ki temu uzyskiwali 

oni dosy  atwo wizy studenckie umo liwiaj ce wjazd do Polski i przedo-

stanie si  do innych krajów Europy Zachodniej. Takie zachowania wyst -

powa y w ród obywateli Chin, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nigerii, Ne-

palu, Kamerunu, Ukrainy, Bia orusi, Maroka, Turcji, Tunezji i Uzbekistanu. 

Odnotowano dzia alno  grupy przest pczej zajmuj cej si  organizowa-

niem nielegalnego przekraczania granicy takim pseudostudentom. Na tere-

nie Bia egostoku jedna z uczelni prowadzi a rekrutacj  kandydatów z kra-

jów podwy szonego ryzyka migracyjnego. By o to mo liwe, na podstawie 

umowy tej uczelni w zakresie wymiany studentów z odpowiedni  uczelni  

w Wielkiej Brytanii, która u atwia a ich nielegaln  migracj . Korzystali z te-

go g ównie obywatele Indii9; 

przyjazdy do Polski cudzoziemców zg aszaj cych ch  podj cia pracy na 

terenie naszego kraju. Liberalizacja przepisów dotycz cych podejmowania 

pracy przez obywateli Ukrainy, Rosji i Bia orusi spowodowa a nasilanie si  

wy udze  wiz zezwalaj cych na wykonywanie pracy. Ich sprawcami byli 

najcz ciej obywatele Ukrainy, którzy posiadaj c tak  wiz , wykorzystywa-

li j  do przedostawania si  do innych krajów UE, podejmowania nielegalnie 

pracy (na podstawie „O wiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcowi”) lub do przemytu „mrówczego” lub handlu przemy-
conymi towarami akcyzowymi; 

adopcja i potwierdzanie ojcostwa dzieci cudzoziemców przez obywateli 
polskich. Sposób dzia ania polega  na znalezieniu doros ego Polaka, sk a-
daj cego nast pnie o wiadczenie woli o uznaniu cudzoziemskiego dziecka 
za swoje (nie b d c jego biologicznym ojcem). Na tej podstawie wystawia-
no niezgodne z prawd  po wiadczenie aktu urodzenia, dzi ki czemu dzie-
cko uzyskiwa o obywatelstwo polskie, a matka z tego tytu u mog a ubiega  
si  o zezwolenie na pobyt w Polsce. Praktyka ta stosowana by a najcz ciej 
przez obywateli Wietnamu;

9 W perspektywie zjawisko mo e si  nasila . Dynamika rozwoju szkó  prywatnych mo e spowodowa  zaintereso-

wanie si  grup przest pczych t  cz ci  dzia alno ci. Zob.: Notatka informacyjna..., s. 4. 

–

–

–
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sk adanie wniosków o uzyskanie statusu uchod cy w RP. Metoda ta pole-

ga a na z o eniu przez cudzoziemców stosownego wniosku powoduj ce-

go wszcz cie procedury uchod czej, co powodowa o legalizacj  ich pobytu 

w Polsce. Cz sto, niemal e natychmiast po tym opuszczali o rodki uchod -

cze i usi owali pokona  granic  z Niemcami, by dosta  si  do Niemiec, Fran-

cji, Belgii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii; 

podrabianie piecz ci kontroli granicznej potwierdzaj cych zgodny z pra-

wem okres pobytu na terenie krajów Unii Europejskiej, umo liwiaj cy po-

nowne uzyskiwanie wizy (g ównie obywatele Ukrainy); 

podawanie si  za obywateli innych pa stw (zjawisko zamiany obywatel-

stwa) zmierzaj ce do uzyskania prawa legalnego pobytu w UE. Dotyczy to 

g ównie pa stw, w których tocz  si  wojny, dzi ki czemu atwiej jest uzy-

ska  prawo do azylu, np. obywatele Somalii10. 

Pozytywne jest to, e w ostatnich latach Stra  Graniczna nie odnotowa a na-

p ywu przedstawicieli organizacji terrorystycznych podaj cych si  za migrantów/

uchod ców, ale jest to zagro enie perspektywiczne w zwi zku z wy udzaniem wiz, 

wchodzeniem cudzoziemców w procedury uchod cze11. 

 Jak wynika z analiz Stra y Granicznej, w realizacji nielegalnych i pseudole-

galnych form nielegalnej imigracji i legalizacji pobytu w RP powa n  rol  odgry-

wa Internet. Sta  si  miejscem og osze  dotycz cych zakupu ró nych dokumentów 

(umo liwiaj cych wjazd lub pobyt na terenie okre lonego pa stwa) oraz poszuki-

wania osób ch tnych do podj cia nielegalnej pracy, Þ kcyjnych ma e stw.12 

Z informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Stra y Granicznej wynika, e naj-

cz ciej przeciwko imigrantom wszczynane s  post powania w sprawach dotycz -

cych:

a) przest pstw przeciwko porz dkowi publicznemu:

art. 264 § 2 kk. – przekroczenie granicy wbrew przepisom przy u yciu 

przemocy, gro by, podst pu lub we wspó dzia aniu z innymi osobami, 

art. 264 § 3 kk. – organizowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom, 

art. 264 § 3 kk. i art. 258 kk. – organizowanie przekroczenia granicy 

wbrew przepisom dzia aj c w zwi zku lub zorganizowanej grupie maj -

cych na celu przest pstwo, 

10 Nielegalna migracja obywateli pa stw afryka skich w 2009 r…, s. 7. 

11 Zagro enia i tendencje…, s. 10.

12 Ibidem, s. 10,

–

–

–

–

–

–
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art. 264a kk. – u atwianie innej osobie pobytu na terenie RP,   

art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 264 kk. – udzielanie pomocy w przekraczaniu 

granicy wbrew przepisom;

b) przest pstw przeciwko wiarygodno ci dokumentów:

art. 270 kk. – fa szerstwo dokumentu lub u ywanie takiego dokumentu, 

art. 271 – 273 kk. – po wiadczenie nieprawdy w dokumencie, wy udzenie 

takiego po wiadczenia, 

art. 275 kk. – pos ugiwanie si  dokumentem innej osoby lub bezprawne 

przewo enie takiego dokumentu; 

art. 277 – niszczenie znaków granicznych.

c) przest pstw przeciwko dzia alno ci instytucji pa stwowych i samorz du te-

rytorialnego:

art. 229 kk. – udzielanie korzy ci materialnych;

d) przest pstw przeciwko (obecnie) wolno ci, dawniej przeciwko porz dkowi 

publicznemu:

obecnie art. 189a kk. (dawniej art. 253 § 1 kk. ) – handel lud mi; 

e) przest pstw przeciwko porz dkowi publicznemu:

art. 258 kk. – udzia  w zwi zku lub zorganizowanej grupie maj cych na 

celu przest pstwo; 

g) przest pstw z innych ustaw:

kodeks karny skarbowy (w tym przest pstwa skarbowe przeciwko obo-

wi zkom podatkowym i rozliczeniom z tytu u dotacji lub subwencji, a tak-

e przeciwko obowi zkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranic  towa-

rami i us ugami) – art. 54–96 kks.,13

ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii, 

ustawa o broni, amunicji i materia ach wybuchowych, 

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Powy sze informacje wskazuj , e spo ród wymienionych czynów przewi-

dzianych w kodeksie karnym kategorie przest pstw najcz ciej naruszaj cych bez-

piecze stwo granic stanowi  te dotycz ce ochrony porz dku publicznego i wiary-

13 Oprócz wymienionych przest pstw problem stanowi  te  wykroczenia skarbowe. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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godno ci dokumentów. Problem stanowi  tak e, przewidziane w kodeksie karnym 

skarbowym, przest pstwa przemytnicze wielu towarów. Pope nianiu wymienionych 

czynów sprzyja te  op acona przychylno  niektórych funkcjonariuszy Stra y Gra-

nicznej. 

Z informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Stra y Granicznej wynika, e na 

granicy polsko–ukrai skiej najcz ciej dochodzi do pope niania przest pstw prze-

ciwko dokumentom, a na granicy polsko–litewskiej – do nielegalnego przekracza-

nia granicy. Jest to zwi zane z istnieniem szlaków przerzutowych z Azji i Europy 

Wschodniej przez Ukrain , Bia oru , Obwód Kaliningradzki na Litw , a potem do 

Polski i innych pa stw Unii Europejskiej. 

 Omawiane zachowania s  jednym z elementów przest pczo ci granicznej, czy-

li zachowa  zwi zanych z naruszaniem bezpiecze stwa Þ zycznego i ekonomiczne-

go granicy pa stwa. Dlatego wspó cze nie ze wzgl du na szeroki zakres czynów 

i jego ró norodne formy mo na pokusi  si  o wprowadzenie do kryminologii nowej 

kategorii przest pczo ci, zwanej przest pczo ci  zwi zan  z nielegaln  imigracj . 

Mog aby ona stanowi : „ca okszta t przest pstw obejmuj cych niezgodne z prawem 
zachowania zwi zane z przekroczeniem granicy lub pobytem lub przemieszczaniem 
si  wbrew przepisom prawa po obszarze Polski”. Znaj c jej rodowisko, mo na by 
kompleksowo monitorowa  fenomen czynów i ich powi zania, poznawa  etiologi , 
a nast pnie na tej podstawie podejmowa  dalsze, dostosowane do zmieniaj cej si  
rzeczywisto ci przedsi wzi cia zaradcze. Mo na uzna , e kryminogenno  tej roz-
leg ej grupy czynów zas uguje na szczególn  uwag , równie  w kontek cie ochrony 
ró nych, w tym ekonomicznych, interesów Unii Europejskiej. 

3. Kodeks karny wobec zachowa  zwi zanych z nielegaln  
migracj

Po ustaleniu przest pstw zwi zanych ze zjawiskiem nielegalnej imigracji wy-
st puj cych na terenie Polski, w tym miejscu rozwa a  nale a o ustali , czy i w ja-
ki sposób nasze pa stwo dostrzega o zagro enia wynikaj ce z nielegalnej imigracji, 
czy elastycznie reagowa o na nie rodkami karnoprawnymi?

Przyst puj c do analiz prawa karnego dotycz cego przest pstw zwi zanych 
z nielegaln  imigracj  nale y przypomnie , e poprzednio obowi zuj cy kodeks 
karny z 1969 r.14 przewidywa  w art. 288 przest pstwo nielegalnego przekroczenia 
granicy. Stanowi  on, e karalne jest przekroczenie granicy PRL bez wymaganego 
zezwolenia. Czyn zagro ony by  kar  pozbawienia wolno ci do lat 5. Jedynie w wy-
padku mniejszej wagi zagro ony by  kar  pozbawienia wolno ci do roku lub ogra-

14 Ustawa z dnia 19.04.1969 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.
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niczenia wolno ci lub grzywny. W wietle tego przepisu „wymagane zezwolenie” 

stanowi  odpowiedni dokument (paszport, wk adka paszportowa, dokument podró-

y, przepustka turystyczna). Nielegalne przekroczenie polega o te  na przekrocze-

niu granicy w miejscu do tego nieprzeznaczonym (czyli poza przej ciem granicz-

nym)15. Nale y zauwa y , e ów przepis nie s u y  zwalczaniu nielegalnej imigracji 

do Polski, bo takiej, w dzisiejszym znaczeniu, po prostu wówczas nie by o. S u y  

raczej przeciwdzia aniu i zwalczaniu ucieczek z socjalistycznego kraju.

Ju  w wolnej Polsce, w 1990 r. uchwalono ustaw  o ochronie granicy pa stwo-

wej16. Jej przyj cie by o oczekiwane ze wzgl du na przemiany ustrojowe Polski, jak 

te  postulowanej od lat potrzeby „uregulowania prawnego re imu ochrony granic 

terytorium pa stwowego RP”.17 Omawiana ustawa przewidywa a, e przekraczanie 

granicy pa stwowej mo e odbywa  si  wy cznie przez przeznaczone do tego przej-

cia graniczne na podstawie stosownych dokumentów. Natomiast przekraczanie 

granicy poza ustalonymi przej ciami mog o nast powa  tylko na podstawie porozu-

mie  zawartych z pa stwami s siednimi (art.14 ust. 1 i ust. 2). Ponadto, art. 15 usta-

wy przewidywa  obowi zek kontroli granicznej, któremu powinny by y podda  si  

osoby przekraczaj ce granice (np. udzielanie wyja nie  zwi zanych z przekracza-

niem granicy, kontrola baga u i rodków transportu, kontrola osobista). Omawiana 

ustawa nie mia a charakteru karnoprawnego, bowiem nie przewidywa a przest p-

stwa nielegalnego przekroczenia granicy. Przyj to bowiem, e nadal najodpowied-

niejszym miejscem kryminalizacji tego czynu pozostanie kodeks karny. 

 Przeobra enia zachodz ce w zjawisku nielegalnej imigracji od pocz tku lat 90-

tych wymusi y na ustawodawcy zmiany. Nast pi y one wraz z uchwaleniem i wej-

ciem w ycie kodeksu karnego z 1997 r.18 Przest pstwo nielegalnego przekroczenia 

granicy zosta o przewidziane w nim w art. 264. Czyny zabronione, w wietle tego 

przepisu, stanowi y:

przekroczenie wbrew przepisom granicy RP (zagro one kar  grzywny, kara 

ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2) – § 1, 

przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej z u y-

ciem przemocy, gro by, podst pu lub we wspó dzia aniu z innymi osobami 

(zagro one kar  pozbawienia wolno ci do lat 3) – § 2,

15 I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988, s. 255; W. Kubala, Przest pstwo nielegalnego 

przekroczenia granicy PRL. Wybrane zagadnienia prawne i kryminologiczne, „Zeszyty Naukowe ASW” 1974, nr 

7, s. 107–115. 

16 Ustawa o ochronie granicy pa stwowej z 12 X 1990 r., Dz.U. Nr 78, poz. 1049.

17 W.J. Modrakowski, Ucieczki z PRL – kto, jak, dlaczego? (aspekty prawno–kryminologiczne), Warszawa 1992, 

s. 9. 

18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. 

–

–
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organizowanie innym osobom przekroczenia wbrew przepisom granicy 

Rzeczpospolitej Polskiej (zagro one kar  pozbawienia wolno ci od 3 mie-

si cy do lat 5) – § 3.

Zatem w kodeksie karnym z 1997 r., w porównaniu z kodeksem z 1969 r. za-

kres kryminalizacji czynów zawi zanych z przekroczeniem granicy zosta  rozsze-

rzony o typ kwaliÞ kowany (§ 2) i nowy typ przewiduj cy, w pewnym sensie, za-

chowania zwi zane z udzielaniem pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy 

(§ 3).

Istota tego przest pstwa polega a na:

przekraczaniu granicy RP wbrew przepisom, co oznacza o przekraczanie 

bez odpowiednich dokumentów (braku w a ciwych dokumentów upraw-

niaj cych do przekroczenia granicy lub braku aktualno ci lub braku auten-

tyczno ci dokumentu)19 lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tj. poza 

przej ciem granicznym, a tak e bez poddania si  obowi zkowi kontroli gra-

nicznej (osobistej lub baga u)20. Owe naruszenia stanowi y, a contrario, wa-

runki legalnego przekroczenia granicy przewidziane w tamtym czasie przez 

art. 15 ustawy o ochronie granicy pa stwowej z 1990 r.; 

stosowaniu ró nych niebezpiecznych sposobów i rodków przekraczania 

granicy. Stanowi y je: przemoc (u ywanie si y Þ zycznej, zarówno wobec 

symbolu granicy – szlabanu, jak i wobec funkcjonariuszy Stra y Granicz-

nej), gro ba (oddzia ywanie psychiczne poprzez zastraszanie pozbawieniem 

ycia, zdrowia, mienia funkcjonariuszy Stra y Granicznej), podst p (wpro-

wadzenie w b d funkcjonariuszy Stra y Granicznej co do swojej sytuacji 

prawnej i faktycznej), wspó dzia anie z innymi osobami (wspó udzia  z co 

najmniej dwiema innymi osobami, które wspólnie nielegalnie przekracza-

j  granic  lub tylko udzielaj  im w tym pomocy, np. poprzez organizowanie 

rodków transportu)21. Kryminalizacja tego zachowania by a wynikiem co-

raz cz ciej wyst puj cych si owych narusze  bezpiecze stwa granicy oraz 

wspó dzia ania, w tym za op at , równie  funkcjonariuszy Stra y Granicz-

nej w nielegalnym przekraczaniu granicy; 

organizowaniu innym osobom przekraczania granicy Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Przyj cie tej regulacji by o rezultatem powstawania sieci osób zaan-

ga owanych w nielegalne przekraczanie granicy, b d cych niejednokrotnie 

udzia em zorganizowanych grup, jak te  pojedynczych osób (np. mieszka -

19 Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do art. 117–227 kk., Kraków 1999, 

s. 964.

20 Ibidem, s. 964, R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 343. 

21 Szerzej: R. Góral, s. 315; Z. wi kalski, op. cit., s. 965–966; M. Klek, Przest pstwo nielegalnego przekroczenia 

granicy w nowym kodeksie karnym, K trzyn 1999, s. 12–13.

–

–

–

–
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ców terenów przygranicznych, dobrze znaj cych okolice, sytuacj  panuj -

c  na granicy, procedury i s abo ci ich realizacji). Znami  „organizuje in-

nym osobom” zdaniem Z. wi kalskiego22 oznacza nast puj ce czynno ci: 

zbieranie informacji o sytuacji na granicy (sposoby ochrony, jej mankamen-

ty), opracowywanie trasy (przej cie, zielona granica) i sposobu przerzutu 

migrantów, zbieranie osób zainteresowanych przedostaniem si  do innych 

pa stw, pobranie od nich op at, zorganizowanie dokumentów, zorganizowa-

nie rodków transportu (wodnych, l dowych). Cytowany autor s usznie za-

uwa a, e organizowanie obejmuje tak e etap przygotowania do przekrocze-

nia granicy. Samo przej cie przez granic  jest tylko ostatecznym, Þ nalnym 

elementem przest pstwa, natomiast jego efektywne dokonanie poprzedza 

szereg czynno ci poprzedzaj cych. Zatem, tak jak jest to przy przygotowa-

niu, mo e mie  ono charakter rzeczowy (zbieranie narz dzi, rodków, do-

kumentów), jak i personalny (wej cie w porozumienie z inn  osob ). Ile 

osób bierze udzia  w organizowaniu nielegalnego przekraczania? Tego usta-

wodawca nie precyzuje. Istota czynu spoczywa w dokonywaniu czynno ci 

zwanych organizowaniem. Nie jest zatem wa na liczba sprawców. Nale y 

uzna , e zachowanie owo dotyczy zarówno osób dzia aj cych indywidual-

nie, jak i wieloosobowo (np. w grupach przest pczych) dokonuj cych czyn-

no ci umo liwiaj cych nielegalne przekroczenie granicy. 

W tym miejscu nale y zauwa y , e ustawodawca, uchwalaj c kodeks kar-

ny z 1997 r. w sposób w a ciwy zareagowa  na przemiany zwi zane z dokonywa-

niem nielegalnym przekroczeniem granicy, polegaj ce g ównie na si owym dzia-

aniu sprawców oraz zorganizowanych formach przerzutu imigrantów. Ponadto 

ustawodawca dostrzeg  kszta towanie si  swoistego procederu zwi zanego z migra-

cj . Mo e nast pi o to zbyt pó no, gdy  nasilenie takich zachowa  Stra  Graniczna 

odnotowywa a ju  od pocz tku lat 90-tych. 

Kolejne zmiany w prawie karnym zwi zane z nielegalnym przekraczaniem gra-

nicy nast pi y w 2004 r.23 Polega y na podwy szeniu zagro enia karnego (od 6 mie-

si cy do 8 lat) za organizowanie innym osobom przekraczania granicy RP (art. 264 

§ 3 kk.). Realizowa y funkcj  represyjn  i prewencyjn  (prewencji negatywnej) pra-

wa karnego. 

Nast pn  nowelizacj  prawa karnego w omawianym okresie odnotowano 

w 2005 r.24 Jej skutkiem by a zmiana kategorii czynu polegaj cego na przekroczeniu 

granicy z przest pstwa na wykroczenie. Zachowanie to uregulowano w art. 49a ko-

22 Z. wi kalski, op. cit., s. 963.

23 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny i innych niektórych ustaw z dnia 16.04. 2004 r., Dz.U. Nr 93, poz. 

889. 

24 Art. 3 ustawy o Stra y Granicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.04.2005 r., Dz.U. Nr 90, poz. 757. 
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deksu wykrocze 25 i zagro ono kar  grzywny. Taka regulacja by a wynikiem zmian 

w sytuacji prawnej granic Polski po jej wej ciu do UE (brak granic z niektórymi s -

siednimi pa stwami, natomiast ich istnienie z Bia orusi , Ukrain  i Rosj ), status 

czynu jako wykroczenia w pa stwach Unii s siaduj cych z Polsk 26 oraz formal-

ny tylko charakter naruszenia granicy27. W wyniku zmian art. 264 kk. w obecnym 

kszta cie posiada tylko dwa paragrafy:

przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej z u y-

ciem przemocy, gro by, podst pu lub we wspó dzia aniu z innymi osobami 

(zagro one kar  pozbawienia wolno ci do lat 3) – § 2,

organizowanie innym osobom przekroczenia wbrew przepisom granicy Rze-

czypospolitej Polskiej (zagro one kar  pozbawienia wolno ci od 6 miesi -

cy do lat 8) – § 3.

Aktualnie, poza brakiem § 1, zaostrzeniem kary w § 3, istota nielegalnego prze-

kroczenia granicy pozostaje bez zmian, tj. tak, jak przedstawiono wcze niej28. 

Nabywane do wiadczenia oraz uzyskiwana wiedza organów zajmuj cych si  

ochron  bezpiecze stwa granic, zarówno polskich, jak i innych pa stw, zwi zane 

z poznawaniem mechanizmów organizowania przerzutu imigrantów, ukaza y, e 

proceder zwi zany z nielegaln  imigracj  jest bardzo dobrze rozwini ty i obejmu-

je tak e inne zachowania stanowi ce kolejne etapy nast puj ce ju  po przekrocze-

niu granicy. Ustalono, e po przekroczeniu granicy wobec wielu nielegalnych imi-

grantów podejmuje si  czynno ci zmierzaj ce do legalizacji ich pobytu. W zwi zku 

z tym dokonano kryminalizacji takich zachowa , przewiduj c w 2004 r.29 w ko-

deksie karnym art. 264a. Przepis ten zosta  wprowadzony do porz dku prawnego 

w wyniku przyj cia przez Polsk  Decyzji Ramowej Rady z dnia 28 listopada 2002 r. 

w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania u atwianiu nielegal-

nego wjazdu, tranzytu i pobytu30 oraz Dyrektywy Rady 2002/90/WE z dnia 28 listo-

pada 2002 r. deÞ niuj cej u atwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu31.

W wietle art. 264a § 1 kk. przest pstwo polega na umo liwieniu lub u atwie-

niu innej osobie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom 

25 Ustawa – kodeks wykrocze  z 20 V 1971 r., tekst jedn. z dnia 12.08. 2007 r., Dz.U. Nr 109, poz. 756.

26 B. Kurz pa, Kodeks wykrocze . Komentarz, Warszawa 2008, s. 211.

27 T. Bojarski, Wykroczenia przeciwko porz dkowi i spokojowi publicznemu, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks wykro-

cze . Komentarz, Warszawa 2009, s. 119. 

28 Zob. te  M. Jachimowicz, Nowe zasady odpowiedzialno ci za nielegalne przekroczenie granicy RP, „Prokuratu-

ra i Prawo” 2006, nr 5, s. 56–61.

29 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 93, poz. 

889.

30 Dz. Urz. WE L 328/1, s. 61–62, http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= DD:19:06:32002F0946:

PL:PDF

31 Dz. Urz. WE L 328/1, s. 64–65, http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=DD:19:06:32002L0090:

PL:PDF.

–

–
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w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej lub osobistej. Czyn zosta  zagro ony kar  

pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5. Art. 264a § 2 kk. przewiduje nato-

miast mo liwo  zastosowania nadzwyczajnego z agodzenia kary, a nawet odst pie-

nia od jej wymierzenia w wyj tkowych wypadkach, np. nieosi gni cia przez spraw-

c  korzy ci maj tkowej. 

Istota przest pstwa z art. 264a kk. polega na podejmowaniu przez sprawc  tyl-

ko takich czynno ci, które umo liwiaj  lub u atwiaj  przebywanie innej osoby na te-

rytorium RP, który jest sprzeczny z obowi zuj cym prawem („wbrew przepisom”). 

Logika nakazuje przyj , e owe czynno ci dokonywane b d  wobec cudzoziemca 

(cho  przepis na to wyra nie nie wskazuje32), który po przekroczeniu granicy nie ma 

prawa przebywa  na terenie Polski. 

Skryminalizowane czynno ci stanowi : ukrywanie osoby nielegalnie przebywa-

j cej na obszarze naszego kraju33, wynajem na jej rzecz mieszkania34, zatrudnienie 

cudzoziemca bez pozwolenia na prac 35, dokonywanie nielegalnego meldunku36, or-

ganizowanie rodków transportu37 i dokumentów oraz odzie y38. Stanowi  one for-

my pomocnictwa do przebywania na obszarze Polski39. Istotne, e karalne jest doko-

nywanie wymienionych czynno ci tylko w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej. 

Zatem zachowania dotycz ce nielegalnego przekroczenia granicy, organizowa-

nia go innym osobom oraz u atwiania pobytu na terytorium Polski zosta y skry-

minalizowane w kodeksie karnym i stanowi , mo na rzec, pakiet przepisów karno-

prawnych przeciwko nielegalnej imigracji. S  to przest pstwa naj ci lej zwi zane 

z omawianym zjawiskiem40. Oczywi cie, wymienione wcze niej inne przest pstwa 

równie  wykazuj  powi zania z nielegaln  imigracj  poprzez formy dzia ania 

w okre lonych strukturach (pope nianie ich w zorganizowanych grupach prze-

st pczych), w okre lonym celu (handel lud mi), przy pomocy okre lonych metod 

32 Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do art. 117–227 kk., Warszawa 

2008, s. 1242.

33 M. Kalitowski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1135.

34 M. Kalitowski, op. cit., s. 1135., Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do 

art. 117–227 kk., Warszawa 2008, s. 1241.

35 M. Kalitowski, op. cit., s. 1135., J. Piórkowska–Flieger, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warsza-

wa 2011, s. 629

36 Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do art. 117–227 kk., Warszawa 

2008, s. 1241.

37 E. P ywaczewski, A. Sakowicz, (w:) A. W sek, R. Zaw ocki (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz 

do artyku ów 222–316, T. II, Warszawa 2010, s. 535

38 Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz do art. 117–227 kk., Warszawa 

2008, s. 1242.

39 R.A. Stefa ski, Przest pstwo umo liwienia lub u atwienia nielegalnego pobytu (art. 264a kk.), „Prokuratura i Pra-

wo” 2005, nr 11, s.15.

40 Pozakodeksowe rozwi zania znajduj  si , przede wszystkim, w art. 147 ustawy o cudzoziemcach z 2003 r. (za-

bór w celu przyw aszczenia lub przyw aszczenie dokumentu podró y dla cudzoziemca lub u ywanie go) i w art. 

125 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r. (zabór w ce-

lu przyw aszczenia lub przyw aszczenie za wiadczenia to samo ci albo dokumentu podró y przewidzianego 

w Konwencji Genewskiej lub u ywanie go). 
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i rodków (np. fa szowanie dokumentów, pos ugiwanie si  dokumentami innej oso-

by, przewo enie cudzego dokumentu). Jednak e ze wzgl du na ograniczone ramy 

opracowania regulacje dotycz ce fa szowania dokumentów (i innych nielegalnych 

zachowa  z nimi zwi zanych), handlu lud mi, udzia u w zorganizowanych grupach 

przest pczych czy korupcji zostan  pomini te. 

4. Uwagi ko cowe

Podsumowuj c, informacje przedstawione w niniejszym opracowaniu uprawni-

y do wyci gni cia nast puj cych wniosków:

1. W ci gu ostatnich 20 lat tendencje w zakresie imigracji do Polski ustabili-

zowa y si . Ukszta towa y si  kierunki migracji (Azja, Afryka, kraje by ego Zwi z-

ku Radzieckiego – pa stwa Europy Zachodniej) oraz kraje pochodzenia imigrantów 

(Ukraina, Wietnam, Mo dawia, Bia oru , Chiny). Na tym tle Polska stanowi g ów-

nie kraj tranzytowy do lepiej rozwini tych krajów Europy Zachodniej, zamieszka-

ych cz sto przez diaspory migracyjne pa stw Unii Europejskiej. Jednak e w ostat-

nim czasie staje si  te  pa stwem docelowym dla obywateli Azji (g ównie Chin, 

Wietnamu, Indii, Pakistanu, Afganistanu)41. Podejmowane przez lata przedsi wzi -

cia w zakresie ograniczania nielegalnej migracji przynios y obserwowan  mniejsz  

skal  imigracji obywateli niektórych pa stw. Jest to wynikiem skutecznej wspó pra-

cy Polski z organami pa stw s siednich, dzia alno ci Stra y Granicznej, uszczelnie-

nia naszych granic w zwi zku z wej ciem do strefy Schengen, a tak e coraz mniej-

szym zainteresowaniem imigracj  spowodowanym skutkami wiatowego kryzysu 

gospodarczego (trudno ci w egzystencji nielegalnych imigrantów, problemy ze zna-

lezieniem pracy). Obecnie spadek skali imigracji jest tendencj  ogólnoeuropejsk . 

Jednak e, niezale nie od skali zjawiska, zawsze towarzyszy o mu szereg zachowa  

przest pczych. Cz  z nich realizowana jest przed przekroczeniem granicy, cz  

w trakcie, a pozosta a – po przedostaniu si  na teren Polski. 

Sprawcami przest pstw s  przede wszystkim imigranci – cudzoziemcy. Jednak-

e w orbicie ich dzia a  s  tak e obywatele innych pa stw nieb d cy imigrantami 

oraz obywatele polscy uczestnicz cy na ró nych etapach (formy stadialne i zjawi-

skowe) tych przest pczych procederów. Pope nienie przez nich przest pstw skutku-

je naruszaniem wielu dóbr: wiarygodno ci dokumentów, bezpiecze stwa porz dku 

publicznego, wolno ci cz owieka, interesów ekonomicznych naszego kraju.

Wspó cze nie nielegalna imigracja posiada charakter dobrze zorganizowanej 

mi dzynarodowej dzia alno ci o charakterze kryminogennym. Du a mobilno  or-

ganizatorów i sprawców procederu, ich pomys owo  w zakresie metod przerzu-

41 Raport o stanie bezpiecze stwa w Polsce w 2009 r..., s. 65.
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tu ludzi oraz doboru rodków transportu, umiej tno  dostosowania si  do zmian 

w zakresie prawa i dzia alno ci organów pa stwowych (Stra y Granicznej, Policji, 

S u by Celnej) oraz do sytuacji panuj cej w danym pa stwie (zarówno pochodzenia 

imigranta, jak i kraju przerzutu) sprzyja profesjonalizacji zachowa  przest pczych 

i gwarantuje du  skuteczno  dzia a . 

2. Omawiane przest pstwa (zakres czynów, sposoby ich dokonywania) w Pol-

sce stanowi  powa ny problem. Ich przemiany ilo ciowe i jako ciowe spowodowa-

y potrzeb  dostosowania prawa do zachodz cych zmian. Oceniaj c z perspektywy 

czasu, nale y stwierdzi , e polskie prawo karne stara o si  nad a  za zmianami 

w zjawisku nielegalnej migracji. Wynika y one z sytuacji wewn trznej Polski (nasi-

lenie zjawiska, jego negatywne nast pstwa) i mi dzynarodowej (wej cie Polski do 

Unii Europejskiej i strefy Schengen, pozycji kraju tranzytowego dla cudzoziemców 

udaj cych si  do Europy Zachodniej). Chocia  nieraz decyzje ustawodawcy w tym 

zakresie by y nieco spó nione, by y wymuszone przez struktury europejskie. Wyda-

je si , e szereg czynów zwi zanych z nielegaln  imigracj  zosta o skryminalizowa-

nych, jednak e wyst puj  zachowania „pseudolegalne”, pozostaj ce poza sfer  pra-

wa karnego. 

W tym miejscu nale a oby zauwa y , e nie tylko prawo karne jest pomocne 

w zwalczaniu tej przest pczo ci, ale tak e przede wszystkim prawo b d ce pod-

staw  dzia a  s u by do tego powo anej i uprawnionej, czyli Stra y Granicznej, 

która obecnie w ramach swoich uprawnie  – posiada tak e prawo przeprowadza-

nia kontroli legalno ci pobytu cudzoziemców na terytorium RP ( samodzielnie lub 

we wspó dzia aniu z Policj , Urz dem Pracy, Urz dem Celnym, Urz dem Kontro-

li Skarbowej, Stra  Miejsk , Stra  Ryback , Stra  Ochrony Kolei i innymi insty-

tucjami) oraz dzia a  polegaj cych na kontroli legalno ci wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez cudzoziemców oraz 

powierzenia im pracy. Dzi ki tym uprawnieniom od 2009 r. Stra  Graniczna sta a 

si  „jedyn  profesjonaln  s u b  migracyjn  w Polsce, mog c  nie tylko rozpozna-

wa , ale tak e samodzielnie zwalcza  wszystkie negatywne zjawiska migracyjne na 

terenie ca ego kraju”42. 

Na zako czenie nale y stwierdzi , e ustawodawstwo w zakresie nielegalnej 

imigracji cz ciowo ma polski rodowód, cz ciowo jest wynikiem implementacji 

prawa wspólnotowego. Ze wzgl du na ich kompleksow  przydatno  nie ma to ad-

nego znaczenia. Istotne jest, e stanowi reakcj  na nielegalne zjawisko, wymagaj ce 

odpowiedniej, jednoznacznej, wspólnej i skoordynowanej reakcji wielu pa stw. 

42 C. Zaborski, S u ba migracyjna, „Stra  Graniczna” 2010, nr 2, s. 13, http://www.strazgraniczna.pl/wps/wcm/con-

nect/fa3bfb004310a8628d54ade24cc77332/Magazyn_2_10_2010.pdf?MOD=AJPERES 
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CRIME CONNECTED WITH THE ILLEGAL IMMIGRATION IN THE CONTEXT 
OF THE TRANSFORMATION OF THE PHENOMENON AND THE LAW

The study is concerned with a discussion of selected problems of crime related 

to the illegal immigration of foreigners into Poland. It describes the evolution of the 

phenomenon and the law related to it over recent years. In addition, it illustrates the 

criminogenic nature of immigration to our country and the reaction of the Polish law 

to behaviour connected with it. The article shows that Poland is mainly a country of 

transit for foreigners heading towards other countries of the European Union, but it 

is also becoming the destination, especially for people from Asia. It was found that 

immigrants commit crimes affecting various interests of the Polish State, Þ rst of 

all, illegal crossing of the border, falsiÞ cation of documents, and unlawful actions 

connected with organized crime structures. In the face of the behaviour mentioned 

above, the Polish state has taken legal steps designed, primarily, to criminalize the 

activities associated with illegal crossing of the border, and then with the illegal 

stays of foreigners in our country. These activities have, unfortunately, sometimes 

been a little too late in relation to the development of the scale and the mechanisms 

of illegal immigration and crimes related to it.
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Illegal immigration, crime, foreigners, Poland
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NOWE KIERUNKI BADA  NAD BEZPIECZE STWEM W POLSCE 
I ICH EFEKTY

1. Uwagi wst pne

Bezpiecze stwo jest dobrem spo ecznym i prawnym o donios ym znaczeniu. 

Jako cz onkowie spo ecze stwa potrzebujemy poczucia, e prawdopodobie stwo 

wyst powania jakichkolwiek zagro e  jest niskie dzi ki aktywno ci powo anych do 

tego organów pa stwowych, jak i dzia a  niemaj cych tak zinstytucjonalizowanej 

postaci. Zapewnienie bezpiecze stwa jest jednym z podstawowych celów istnienia 

pa stwa1. Jest to te  jeden z warunków koniecznych, aby spo ecze stwo mog o roz-

wija  si  pod wzgl dem gospodarczym, naukowym, obywatelskim czy artystycz-

nym. 

Samo poj cie bezpiecze stwa ma wiele znacze  i odmian2. Charakterystyczne 

jest to, e przedstawiciele poszczególnych dziedzin nauki maj  w asne spojrzenie na 

to poj cie i cz sto ograniczaj  si  do tego jednego – ich zdaniem najwa niejszego – 

znaczenia. Ponadto, na jego deÞ niowanie maj  wp yw same zagro enia. Wspó cze -

nie spo ecze stwo musi boryka  si  z nowymi zagro eniami, które nie wyst powa-

y wcze niej lub czyni y z mniejsz  intensywno ci . Z ró n  moc  mo emy – jako 

spo ecze stwo i pa stwo – oddzia ywa  na zagro enia, d c do ich kontrolowania, 

minimalizowania czy te  rzadziej ca kowitej likwidacji. 

Dlatego te  jest to niezwykle ciekawy obszar do prowadzenia ró norodnych ba-

da  naukowych3. Zosta o to dostrze one w kontek cie zarówno krajowym jak i re-

gionalnym. wiadcz  o tym dzia ania podejmowane przez poszczególne o rodki 

akademickie, instytuty badawcze, ale tak e instytucje mi dzynarodowe, np. Uni  

1 Na przyk ad art. 5. Konstytucji RP stanowi, i  Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpiecze stwo obywateli.

2 Por. M. Brzezi ski, Rodzaje bezpiecze stwa pa stwa, (w:) S. Sulowski, M. Brzezi ski (red.), Bezpiecze stwo 

wewn trzne pa stwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 34; Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, 

Bezpiecze stwo w XXI wieku, Rzeszów 2009, s. 72 oraz W. Prokruszy ski, Uwarunkowania wspó czesnego 

bezpiecze stwa mi dzynarodowego, Szczytno 2006, s. 9 i nast.

3 O wielu aspektach bada  nad bezpiecze stwem narodowym, zob. P. Sienkiewicz, M. Marsza ek, H. wieboda 

(red.), Metodologia bada  bezpiecze stwa narodowego. Bezpiecze stwo 2010, t. II, Warszawa 2011.
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Europejsk 4. Mamy szereg przyk adów inicjatyw i projektów w tym obszarze. 

W tym miejscu nale y wymieni  sie  uniwersyteck , Polsk  Platform  Bezpiecze -

stwa Wewn trznego5. Ponadto kwestia bezpiecze stwo jest jednym z priorytetów 

Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej6.

W ramach prac prowadzonych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia ymsto-

ku, Katedrze Prawa Karnego zespó  badawczy zajmuje si  przede wszystkim ba-

daniami nad bezpiecze stwem wewn trznym, powi zanym ci le z zapewnieniem 

porz dku publicznego oraz wymiarem sprawiedliwo ci7. Z racji zainteresowa  na-

ukowych oraz do wiadcze  badania s  prowadzone w obszarze rozwa a  prawnych, 

kryminologicznych oraz kryminalistycznych. Z tego te  punktu widzenia zostan  

zaprezentowane nowe kierunki bada  nad bezpiecze stwem w Polsce i ich efekty. 

2. Prezentacja projektów badawczych 

Pierwszy projekt dotycz cy bezpiecze stwa – realizowany na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu w Bia ymstoku – by  zatytu owany „Rozwi zania prawne i organiza-
cyjno–techniczne w zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej oraz terroryzmu ze 
szczególnym uwzgl dnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji 
wiadka koronnego” (Nr PBZ–MIN–004/T00/2002)8. By  to projekt badawczy za-

mawiany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 

Za o enia projektu badawczego przewidywa y obszern  analiz  sposobów wal-
ki z dwoma najpowa niejszymi wtedy zagro eniami bezpiecze stwa obywateli, czy-
li przest pczo ci  zorganizowan  oraz terroryzmem. Analiza mia a dotyczy  prze-
de wszystkim aspektów prawnych, organizacyjnych i kryminologicznych. Badania 
k ad y szczególny nacisk na aspekt praktyczny stosowania ich wyników. 

Podczas realizacji projektu przeprowadzono badania aktowe, m.in. kilku tysi -
cy tomów akt spraw karnych przeciwko cz onkom zorganizowanych grup przest p-
czych prowadzonych we wszystkich fazach post powania karnego: post powania 
przygotowawczego oraz s dowego, jak równie  wykonania orzeczonych kar pozba-
wienia wolno ci oraz pracy operacyjnej, co stanowi o nowo  w Polsce. Poddanie 

4 Na uwag  zas uguje 7. Program Ramowy, gdzie bezpiecze stwo jest jednym z promowanych obszarów bada . 

Z jego ramach powsta y takie projekty jak INDECT (strona internetowa projektu http://www.indect–project.eu/) 

i DETECTER (strona internetowa projektu http://www.detecter.bham.ac.uk/). 

5 Szerzej na ten temat, zob. E.W. P ywaczewski, Z. Rau, The Polish Platform for Homeland Security – a Pionier 

Initiative for Up–to–date Security in the European Union, (w:) E.W. P ywaczewski (red.), Current Problems of the 

Penal Law and Criminology, Bia ystok 2009, s. 445 i nast. oraz oÞ cjaln  stron  internetow  http://www.ppbw.pl

6 OÞ cjalna strona internetowa Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej: http://pl2011.eu/program_and_priorities

7 Szerzej na ten temat zob. E.W. P ywaczewski, K. Laskowska, G.B. Szczygie , E.M. Guzik–Makaruk, E. Zatyka, 

W. Filipkowski, Polskie kierunki bada  kryminologicznych nad bezpiecze stwem obywateli, „Prokuratura i Pra-

wo” 2010, nr 1–2, s. 176 i nast. 

8 Realizowany w latach 2003–2006 pod kierunkiem prof. zw. dr hab. E.W. P ywaczewskiego.
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wyników tych bada  ocenie praktyków organów cigania i wymiaru sprawiedliwo-

ci pozwoli o na diagnoz  istniej cych oraz ocen  proponowanych rozwi za  praw-

nych. Zwrócono uwag  na efektywne wykorzystanie instytucji wiadka koronnego 

oraz zagadnienie implementacji materia u uzyskanego w trakcie czynno ci opera-

cyjnych do procesu karnego. 

Podczas realizacji projektu dokonano ca o ciowej analizy istniej cych regu-

lacji prawnych dotycz cych instytucji wiadka koronnego. Opisano specyÞ k  po-

st powania przygotowawczego oraz s dowego z jego udzia em na podstawie akt 

spraw karnych. Poddano analizie równie  jego status w procesie – prawa i obowi z-

ki wzgl dem innych osób oraz pa stwa, m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzin-

nego, podatkowego. Ponadto zbadane zosta y sprawy karne pod k tem przydatno ci 

tej instytucji oraz wiarygodno ci dostarczanych przez ni  dowodów. Wyniki analizy 

– poparte szerok  dyskusj  z praktykami wymiaru sprawiedliwo ci i organów ciga-

nia – doprowadzi y do przygotowania projektu zmian Ustawy o wiadku koronnym, 

które po przeprowadzeniu prac parlamentarnych wesz y w ycie9.

Kolejnym zakresem badawczym by o zjawisko korupcji. Zosta o ono potrak-

towane wieloaspektowo. Analizie poddane zosta o m.in. korupcyjne oddzia ywanie 

przest pczo ci zorganizowanej na struktury pa stwowe, gospodarcze oraz samorz -

dowe. Za pewne novum nale y uzna  przeprowadzenie bada  dotycz cych zjawiska 

korupcji w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwo ci, a tak e roli obro ców 

w tym procederze. Przedstawione zosta y nie tylko wyniki bada , ale tak e konkret-

ne postulaty zmian prawa i praktyki w tym zakresie. 

Wa nym obszarem bada  by o zjawisko zorganizowanej przest pczo ci rosyj-

skoj zycznej w Polsce i krajach o ciennych. Pozwoli o to na ocen  stopnia zagro-

enia z jej strony dla bezpiecze stwa pa stwa i obywateli. Ponadto przeprowadzo-

no na szerok  skal  nowatorskie badania dotycz ce wykonywania kary pozbawienia 

wolno ci przez osoby skazane za udzia  w zorganizowanej przest pczo ci. Zwal-

czanie przest pczo ci zorganizowanej w aspekcie Þ nansowym (zjawisko prania pie-

ni dzy) równie  by o przedmiotem bada . Wskazano na zwi zki tego zjawiska z Þ -

nansowaniem terroryzmu pod wzgl dem stosowanych metod oraz uczestników obu 

procederów. 

Kolejnym obszarem badawczym by  terroryzm, który odcisn  wspó cze nie 

najwi ksze pi tno w wiadomo ci ludzkiej. Tak e i w tym przypadku przeprowa-

dzone badania mia y charakter wielow tkowy, poczynaj c od diagnozy ró nego 

rodzaju zagro e , poprzez oddzia ywanie socjotechniczne terrorystów na spo e-

cze stwo, wykorzystania mediów elektronicznych, a  po istniej ce i proponowa-

ne instytucje prawne, zasady odpowiedzialno ci i problematyk  dowodow  w tym 

9 Dz.U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1078.
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zakresie. Ocenie podlega o tak e znaczenie i przydatno  nowych rozwi za  tech-

nicznych i informatycznych zarówno w walce z przest pczo ci  zorganizowan , jak 

i terroryzmem. Wskazano równie , i  praca operacyjna organów cigania ma zasad-

nicze znaczenie dla przeciwdzia ania tym zagro eniom, chocia  mia a swoj  specy-

Þ k  typow  dla dzia a  podejmowanych przez s u by specjalne. 

Bilans ca ego projektu mo na zamkn  w nast puj cych liczbach: 12 konferen-

cji, w tym 3 mi dzynarodowe; 70 referatów, 10 monograÞ i i prac zbiorowych, 159 

artyku ów (w tym 31 obcoj zycznych) oraz 20 innych opracowa 10. 

Projekt badawczy zamawiany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego pt. 

„Monitoring, identyÞ kacja i przeciwdzia anie zagro eniom bezpiecze stwa obywa-

teli” (Nr PBZ–MNiSW–DBO–01/I/2007)11 by  drugim z zakresu bezpiecze stwa, 

tym razem realizowanym w konsorcjum Uniwersytetu w Bia ymstoku i Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie. Stanowi  kontynuacj  rozpocz tych wcze niej 

bada , ale uzupe nionych o aspekty technologiczne. wiadczy o to o jego interdy-

scyplinarnym charakterze, jak równie  by o wyrazem ewolucji podej cia do bada  

w tym obszarze. Zwykle humani ci nie wyst powali wspólnie z in ynierami w pro-

jektach badawczych jako równoprawne strony. 

Po raz pierwszy w literaturze polskiej dokonano ca o ciowych analiz etio-

logii i fenomenologii aktualnych i przysz ych zagro e  dla bezpiecze stwa oby-

wateli, w szczególno ci przest pczo ci zorganizowanej i terroryzmu w wielu ich 

odmianach. W szczególny sposób potraktowano Internet jako obszar zarówno wy-

st powania zagro e , jak i miejsca dzia ania organów cigania i wymiaru sprawied-

liwo ci. 

Analizy te stanowi y punkt wyj cia do dokonania oceny adekwatno ci i sku-

teczno ci istniej cych regulacji prawnych w zakresie przeciwdzia ania i zwalczania 

przest pczo ci zorganizowanej i terroryzmu. Wzorem poprzedniego projektu osob-

no potraktowano zjawisko korupcji oraz sposoby jej przeciwdzia ania i zwalcza-

nia. Prowadzone analizy obejmowa y przede wszystkim regulacje polskie. Jednak e 

w celu ich wszechstronnej oceny si gni to po regulacje innych krajów europejskich 

oraz z innych cz ci wiata oraz regulacje i standardy mi dzynarodowe. 

Istotnym obszarem bada  by a kwestia oceny legalno ci stosowania nowych 

technologii w zakresie przeciwdzia ania i zwalczania zagro e  bezpiecze stwa oby-

wateli. Ponadto przygotowano za o enia systemu wykorzystywania nowych tech-

10 Do najwa niejszych nale  m.in. prace zbiorowe: E.W. P ywaczewski (red.), Przest pczo  zorganizowana, 

wiadek koronny, terroryzm – w uj ciu praktycznym, Kraków 2005; K. Indecki (red.), Przest pczo  terrory-

styczna. Uj cie praktyczno–dogmatyczne, Pozna –Bia ystok– ód  2006; a tak e monograÞ e: I. Nowicka, Roz-

bój drogowy jako przejaw zorganizowanej dzia alno ci przest pczej, Kraków 2004; W. Filipkowski, Zwalczanie 

przest pczo ci zorganizowanej w aspekcie Þ nansowym, Kraków 2004 oraz K. Laskowska, Rosyjskoj zyczna 

przest pczo  zorganizowana. Studium kryminologiczne, Bia ystok 2006.

11 Realizowany w latach 2007–2010 pod kierunkiem prof. zw. dr hab. E.W. P ywaczewskiego.
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nologii w pracy operacyjnej oraz procesie karnym dla zapewnienia bezpiecze stwa. 

Obejmowa  on nast puj ce rozwi zania technologiczne: bezpiecze stwo sieci tele-

informatycznych oraz us ug IT, „inteligentna” wyszukiwarka elektronicznych akt 

s dowych, technologie komputerowego przetwarzania mowy, zagadnienia zwi zane 

z systemami agentowymi, metodami sieci spo ecznych, analizy kompetencji, anali-

zy relacji i powi za  sk adaj cych si  na ogólny problem akwizycji informacji i eks-

trakcji wiedzy oraz mo liwo ci zastosowania multimedialnych systemów wspoma-

gaj cych identyÞ kacj  i zwalczanie przest pczo ci.

Oprócz tego wypracowano konkretne postulaty de lege ferenda wraz z uzasad-

nieniem odnosz ce si  do konieczno ci ich wdro enia oraz prognoz  w zakresie 

skuteczno ci i poprawy efektywno ci dotychczasowego systemu. W szczególno ci 

przygotowano projekt ustawy o czynno ciach operacyjno–rozpoznawczych, który 

sta  si  kanw  prac parlamentarnych, a uczestnicy projektu badawczego s u yli wie-

dz  eksperck  w tym zakresie. Niew tpliw  warto ci  dodan  by o tak e w czenie 

do bada  ponad stu osób: s dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy s u b – otrzyma-

ne wyniki na bie co wykorzystywane by y i s  w praktyce dzia ania tych organów. 

W ten sposób dyskusje teoretyczne by y równowa one zagadnieniami praktyczny-

mi. 

Techniczny aspekt projektu równie  mia  wymiar interdyscyplinarny. Obej-

mowa  zagadnienia z zakresu od oceny stanu bezpiecze stwa, analizy systemowej 

i budowania modeli matematycznych oraz biznesowych przez algorytmizacj  wy-

branych aspektów, analiz  stanu technologicznego, okre lenie wymaga  technolo-

gicznych po identyÞ kacj  nowych materia ów, konstrukcj  czujników i wykorzysta-

nie pojazdów bezza ogowych.

Tytu em podsumowania mo na wskaza , e ze rodków projektu sÞ nansowa-

no lub zorganizowano 18 konferencji, 7 seminariów i 25 spotka  roboczych. cz-

nie w trakcie ich trwania wzi o udzia  oko o 4000 uczestników. Wzi li oni udzia  

cznie w 172 konferencjach, sympozjach i spotkaniach, w tym 64 zagranicznych; 

wyg osili 135 referatów, w tym 31 w j zyku obcym. Na dorobek projektu sk ada si  

cznie 401 publikacji12 – 195 polskoj zycznych i 72 obcoj zycznych. 

Nale y wskaza  ta  na kolejny projekt badawczy zatytu owany „Pozbawianie 

sprawców owoców przest pstwa” – projekt badawczy (Nr 1049/B/H03/2008/35)13. 

Mia  on na celu ocen  skuteczno ci rozwi za  prawnych dotycz cych pozbawiania 

sprawców owoców przest pstwa w p aszczy nie post powania przygotowawczego, 

12 Do najwa niejszych nale a y m.in. prace zbiorowe: E.W. P ywaczewski (red.), Current Problems of the Penal 

Law and the Criminology, Bia ystok 2009; L.K. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania prze-

st pczo ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009; a tak e 

monograÞ a E.M. Guzik–Makaruk (red.), Poczucie bezpiecze stwa obywateli w Polsce, Warszawa 2011. 

13 Projekt realizowany w latach 2008–2011 przez pracowników Zak adu Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku. Kierownikiem jest dr hab. E.M. Guzik–Makaruk.
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s dowego i wykonawczego. Jednak e badania ogranicza y si  tutaj tylko do aspek-

tów prawnych i kryminologicznych zosta y poparte zakrojonymi na szerok  skal  

badaniami ankietowymi w ród prokuratorów i s dziów. 

Poddano analizie pogl dy przedstawicieli doktryny (aspekt teoretyczny) i sta-

nowiska praktyki, jak równie  przeprowadzono badania ankietowe i aktowe funk-

cjonowania wybranej instytucji na etapie post powania przygotowawczego, orzeka-

nia i wykonania (aspekt empiryczny). Rozwa ania te zosta y wzbogacone o analizy 

standardów mi dzynarodowych (zarówno w p aszczy nie uniwersalnej, jak i regio-

nalnej). Dopiero tak zakre lona problematyka badawcza pozwoli a na sformu owa-

nie postulatów w zakresie interpretacji istniej cych rozwi za , jak i planów co do 

przysz ych, potencjalnych uregulowa  tej kwestii14. 

W momencie pisania niniejszego pracowania realizowany jest czwarty w ci -

gu 10 lat projekt dotycz cy bezpiecze stwa pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty 

wdro enia i stosowania nowoczesnych technologii s u cych ochronie bezpiecze -

stwa wewn trznego” – projekt badawczo–rozwojowy (Nr OR00003707)15.

Zak ada  on przeprowadzenie bada  polegaj cych na wskazaniu kierunków wy-

korzystywania wiedzy prawniczej i kryminologicznej w zakresie tworzenia rozwi -

za  technologicznych s u cych podniesieniu bezpiecze stwa obywateli16. O inno-

wacyjnym charakterze projektu wiadczy prowadzenie bada  anga uj cych dwa 

obszary wiedzy: humanistycznego i technicznego. U podstaw projektu le y za o-

enie, i  analizy kryminologiczne i prawne zawsze powinny poprzedza  wszelkie 

prace technologiczne w zakresie bezpiecze stwa. To w a nie one musz  wyznacza  

obszary, w których wykorzystanie zaawansowanych narz dzi technicznych jest ko-

nieczne i dozwolone. Analizy te odnosi y si  do bie cego stanu przest pczo ci i in-

nych zagro e , ale tak e do okre lania ich trendów rozwojowych. Jest to podej cie 

proaktywne, nastawione na proÞ laktyk , uprzedzaj ce dzia ania przest pców. Nale-

y zauwa y , e ci ostatni cz sto korzystaj  z nowych rozwi za  technicznych, dla-

tego nie mo na mie  w tpliwo ci, i  organy cigania i wymiaru sprawiedliwo ci 

powinny równie  wykorzystywa  ich funkcjonalno . Ponadto, uwzgl dniaj c aktu-

alne problemy spo eczne i polityczne, obszary badawcze zosta y uzupe nione o bez-

piecze stwo j drowe w zakresie zjawiska tzw. „ekoterroryzmu”.

14 Efektem pracy w ramach projektu b dzie praca zbiorowa pt. „Przepadek przedmiotów i korzy ci pochodz cych 

z przest pstwa” pod redakcj  prof. E. M. Guzik–Makaruk, która b dzie wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo 

Wolters Kluwer.

15 Projekt realizowany przez Uniwersytet w Bia ymstoku wspólnie z partnerem komercyjnym PPBW sp. z o.o. od 

lipca 2009 r. do grudnia 2011 r. Jego kierownikiem jest dr W. Filipkowski.

16 Na dotychczasowy dorobek projektu sk adaj  si  przyj te do druku w 2011 prace zbiorowe E.W. P ywaczew-

ski (red.), Przest pczo  zorganizowana; W. Filipkowski, W. M drzejowski (red.), Bia y wywiad oraz monograÞ e 

P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna, Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Wydawnictwo 

Wolters Kluwer i W. Jasi ski, Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdzia anie korupcji 

i praniu pieni dzy.
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Drugim etapem by y badania prawne w zakresie stosowania najnowocze niej-

szych technologii. Organy cigania i wymiaru sprawiedliwo ci – zgodnie z koncep-

cj  demokratycznego pa stwa prawa – mog  podejmowa  tylko takie dzia ania, na 

jakie pozwala im prawo. Badania te odnosi y si  nie tylko do oceny bie cego sta-

nu prawnego, ale tak e pozwalaj  poszukiwa  nowych rozwi za  (równie  inspiro-

wanych prawem obcym czy mi dzynarodowym). Podstawow  jednak kwesti  by o 

i jest zachowanie zasady proporcjonalno ci pomi dzy ingerowaniem w prawa cz o-

wieka i obywatela (za pomoc  rozwi za  technologicznych) i ich ochron  w pa -

stwie demokratycznym. Jest to dylemat obecny w wielu dyskusjach prowadzonych 

w spo ecze stwie, mediach i oczywi cie rodowisku akademickim17. 

Badania techniczne zajmowa y trzeci obszar badawczy. Ich podstawowym za-

daniem by o sprawdzenie, czy istniej ce rozwi zania mog  by  dostosowane do po-

trzeb organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci, spe niaj c wymogi dowodowe 

post powania karnego czy pracy operacyjnej. Wybrane zosta y takie technologie, 

wobec których mo na oczekiwa  tej potencjalnej przydatno ci, gdy  odpowiada-

j  potrzebom organów cigania. Nale  do nich: gromadzenie i analizowanie infor-

macji, monitoring audiowizualny, lokalizowanie przedmiotów. Nale y doda , i  s  

to tzw. technologie podwójnego zastosowania, czyli mog  znale  swoje miejsce na 

rynku komercyjnym, cywilnym. Zaawansowane technologie funkcjonuj ce na rzecz 

bezpiecze stwa do tej pory nie doczeka y si  pog bionej analizy prawniczej i kry-

minologicznej. By  to element spajaj cy ca y projekt. Problematyka tzw. bia ego 

wywiadu oraz pranie pieni dzy pochodz cych z korupcji osób na eksponowanych 

stanowiskach politycznych by y szczególnymi zagadnieniami poddanymi analizie. 

Wzorem poprzednich lat, projekt zak ada  szerokie wykorzystanie konsultantów po-

chodz cych z organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci w celu uzyskania wi k-

szej efektywno ci i u yteczno ci prowadzonych bada . 

Po czwarte, projekt zak ada  tak e komercyjne wykorzystanie wyników prowa-

dzonych bada . Zak adano powstanie podmiotu gospodarczego, który mia  wiad-

czy  us ugi w zakresie obj tym badaniami. Na potrzeby projektu zosta a okre lona 

jego funkcja jako tzw. brokera informacji, czyli podmiotu dostarczaj cego informa-

cji zainteresowanym podmiotom. Ju  w momencie pisania niniejszego opracowa-

nia mo na oceni , i  jest on zdolny do informowania o potrzebach organów cigania 

i wymiaru sprawiedliwo ci (np. w postaci konferencji, szkole , udzia u w targach), 

które to informacje mog  zosta  wykorzystane przez inne podmioty gospodarcze, 

a tym samym przyczyni  si  do rozwoju tej ga zi gospodarki. Podmiot gospodar-

czy b dzie te  oferowa  niektóre produkty wytworzone w oparciu o rozwijane tech-

nologie.

17 Przyk adem europejskiego projektu zajmuj cego si  ró nymi aspektami tego zagadnieniem jest wymieniany 

wcze niej DETECTER. 
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Komercjalizacja wyników bada  naukowych jest kolejnym etapem ewolucji 

kierunków bada  z zakresu bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Zak ada ona, i  

wyniki uzyskane w projekcie nale y analizowa  pod k tem tego, czy mog  one sta-

nowi  wk ad do produktów lub us ug oferowanych na rynku. Ich warto  le y cz -

sto w innowacyjno ci wytwarzanych lub rozwijanych technologii, co jest szans  na 

podniesienie konkurencyjno ci produktów lub us ug oferowanych przez podmio-

ty gospodarcze. W celu osi gni cia tego efektu nale y do projektów zaprasza  pod-

mioty gospodarcze, które ze swej natury maj  lepsze od naukowców rozeznanie, czy 

uda si  dan  technologi  skomercjalizowa . 

Zaprezentowan  powy ej ewolucj  prowadzenia bada  naukowych w obszarze 

bezpiecze stwa mo na przedstawi  na poni szym diagramie.

Diagram nr 1. Ewolucja bada  nad bezpiecze stwem

ród o: opracowanie w asne.

3. Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju

Pewnym wska nikiem obszarów zainteresowania administracji publicznej s  

tematy konkursów og aszanych przez Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju doty-
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cz cych m.in. bada  nad bezpiecze stwem i obronno ci  pa stwa18. S  one przed-

stawiane przez resorty odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecze stwa, porz dku 

publicznego oraz obronno ci, a tak e poszczególne organy pa stwowe (zw aszcza 

s u by specjalne). 

Og oszenie z sierpnia br. zawiera o bardzo zró nicowane 32 tematy19. Na po-

trzeby niniejszego opracowania mo na dokona  pewnego ich uporz dkowania te-

matycznego:

1. Technologiczne aspekty podnoszenia efektywno ci dzia a  z zakresu zarz -

dzania kryzysowego dotycz cych zarówno katastrof naturalnych (po arów, 

powodzi), jak i np. terroryzmu

Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwi kszaj cych 

skuteczno  dzia a  ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo–Ga ni-

czego (KSRG).

Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwi za  tech-

nicznych sprz tu stosowanego przez polskie s u by ratownicze w zakre-

sie przeciwdzia ania zagro eniom naturalnym ze szczególnym uwzgl d-

nieniem powodzi (r kawy przeciwpowodziowe).

Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas dzia a  ty-

powych i ekstremalnych.

Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagaj ce zarz dzanie 

kryzysowe i ratownictwo w jednostkach terytorialnych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Pa stwowej Stra y Po ar-

nej.

Zwi kszenie bezpiecze stwa po arowego obiektów budowlanych poprzez 

opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu po arowego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawa bezpiecze stwa po arowego budynków i obiektów budowlanych 

na etapie ich projektowania i wykonania.

Opracowanie innowacyjnego rodka przeznaczonego do usuwania zanie-

czyszcze  i ska e  z infrastruktury drogowej oraz przemys owej.

Technologie zabezpiecze  przeciwwybuchowych miejsc sk adowania ma-

teria ów sypkich.

18 Strona internetowa Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/www/

19 Strona internetowa Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=1012&Itemid=422

–

–

–

–

–

–

–

–
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Zintegrowany system informacyjny wspomagaj cy dzia ania antyterro-

rystyczne Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpiecze stwa We-

wn trznego.

2. Badania kryminalistyczne 

Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia bada  kryminalistycz-

nych miejsc zdarze , w których mo e wyst powa  zagro enie CBRN20.

Mobilne laboratorium do poboru próbek rodowiskowych i identyÞ kacji 

zagro e  biologicznych.

Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwo ci ilo ciowych i jako -

ciowych metod identyÞ kacji nowych substancji obj tych kontrol  na mocy 

ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii.

Dostosowanie nowych narz dzi biologii molekularnej do identyÞ kacji 

sprawców przest pstw.

Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania ladów 

daktyloskopijnych na ró nych pod o ach metod  luminescencji opó nio-

nej w zakresie promieniowania od UV do NIR.

Opracowanie metody replikacji ladów kryminalistycznych.

Opracowanie technologii namiotu do ujawniania ladów parami estru kwa-

su cyjanoakrylowego.

Projektowanie bada  empirycznych i analizy materia ów dotycz cych spe-

cyÞ ki metod kryminalistyki w pracy s u b specjalnych s u  porz dku pub-

licznego.

3. Zarz dzanie i ochrona informacji, w szczególno ci w sieci

Autonomiczne narz dzia wspomagaj ce zwalczanie cyberprzest pczo ci.

Wypracowanie modelu uwierzytelniania i autoryzacji u ytkowników, 

w tym u ytkowników pozapolicyjnych oraz metody bezpiecznego dost -

pu do zasobów IT Policji z ró nych sieci, z uwzgl dnieniem sieci interne-

towej.

System zarz dzania bezpiecze stwem teleinformatycznym jednostek ad-

ministracji publicznej oraz resortu obrony narodowej, wraz z narz dziami 

wspomagaj cymi zwalczanie cyberterroryzmu i ochron  teleinformatycz-

nej infrastruktury krytycznej.

20 Skrót od pierwszych liter zagro e : chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych. 

–

–

–
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Ochrona informacji istotnych dla bezpiecze stwa i funkcjonowania pa -

stwa, w tym o klauzuli „ ci le Tajne” – Budowy narodowego centrum 

kryptograÞ i i dekrypta u.

System akustycznej platformy pomiarowej dla potrzeb bezpiecze stwa 

informacji stworzony z wykorzystaniem interferometrycznej metody po-

miaru drga .

Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach to samo-

ci i ochronie systemów informacyjnych.

4. Podniesienie efektywno ci funkcjonowania organów cigania i wymiaru 

sprawiedliwo ci przy pomocy rozwi za  technologicznych – aspekty praw-

ne, kryminologiczne i kryminalistyczne

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – 

aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne.

Opracowanie systemu wykrywania zagro e  bezpiecze stwa osób niewi-

domych i s abowidz cych ze szczególnym uwzgl dnieniem ruchu drogo-

wego. Aspekty prawno–kryminologiczne i technologiczne.

Zaawansowane technologie informatyczne wspieraj ce procesy przetwa-

rzania danych w obszarze analizy kryminalnej.

5. Badania z zakresu obronno ci na potrzeby wojska

Mobilna, trójwspó rz dna stacja radiolokacyjna dalekiego zasi gu pracu-

j ca w pa mie S.

Dywizjonowy modu  ogniowy 155 mm armatohaubic samobie nych.

Opracowanie ma ego bezpilotowego wirop ata.

6. Bezpiecze stwo osobiste

Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skryte-

go noszenia.

Nowoczesne ochrony osobiste s u b ratowniczych KSRG w oparciu o po-

trzeby u ytkowników ko cowych.

7. Bezpiecze stwo granic

Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej 

terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowan  ana-

liz  sygna ów akustycznych i obrazów wizyjnych.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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4. Proponowane kierunki bada

Tytu em podsumowania – po przeprowadzeniu prezentacji dotychczasowych 

obszarów badawczych – nale y wskaza  najbardziej obiecuj ce. Zaprezentowana 

lista wynika z oceny bie cej sytuacji spo ecznej, zapotrzebowania organów ciga-

nia wymiaru sprawiedliwo ci oraz praktycznego do wiadczenia, jakie jest udzia em 

zespo u badawczego Katedry Prawa Karnego Wydzia u Prawa Uniwersytetu w Bia-

ymstoku. 

Wskaza  nale y nast puj ce obszary badawcze: 

Badania dogmatyczne nad konieczno ci  i sposobem uregulowania zja-

wisk spo ecznych, które do tej pory nie doczeka y si  efektywnego instru-

mentarium prawnego oraz zupe nie nowych zwi zanych z rozwojem spo e-

cze stwa, powstaj cymi patologiami oraz osi gni ciami technologicznymi. 

Prawo pozostaje najpowa niejszym narz dziem pa stwa w zakresie regu-

lowania zachowa  ludzi i ich grup. Pozostaje tylko pytanie o zakres takie-

go sterowania. 

Badania wielop aszczyznowe, kompleksowe nad zjawiskami spo ecznymi 

wymienionymi w poprzednim punkcie. Nie mo na ju  podchodzi  do roz-

wi zywani tych problemów w sposób jednostronny. Nale y wykorzysta  

efekt wspó pracy i synergii wysi ków naukowców i praktyków pochodz -

cych z ró nych rodowisk humanistycznych czy te  technicznych dla roz-

wi zywania problemów spo ecznych. 

Badania z zakresu partnerstwa publiczno–prywatnego na rzecz zapewnienia 

bezpiecze stwa. Zmniejszenie uprawnie  organów ochrony porz dku pub-

licznego i bezpiecze stwa lub zmniejszenie im rodków Þ nansowych czy 

osobowych spowoduje, e w to miejsce w sposób naturalny wejd  (ju  jest 

to widoczne) podmioty prywatne (komercyjne – Þ rmy ochrony osób i mienia 

oraz typu non–proÞ t – np. stra e s siedzkie). Zachodzi konieczno  okre le-

nia zakresu ich uprawnie  oraz relacji z organami pa stwowymi, samorz -

dem lokalnym etc. W zakresie tym mie ci si  tak e kwestia komercjalizacji 

wyników bada  naukowych w zakresie bezpiecze stwa. 

Lepsze wykorzystanie informacji dost pnej powszechnie – w zakresie po-

zyskiwania, gromadzenia, ewaluacji, wykorzystania – w szczególno ci In-

ternetu i mediów spo ecznych (np. monitoring i przewidywanie zdarze  na 

podstawie wpisów na portalach spo eczno ciowych). Ka dy, kto obserwuje 

rzeczywisto , uzna ten punkt za truizm, ale w zasadzie nale y zada  sobie 

pytanie, jak du o tego typu bada  w zasadzie jest prowadzonych obecnie? 

Czy s  one aktualne? Czy w ogóle nad aj  one za zmieniaj cym si  spo e-

cze stwem informacyjnym? 

–

–

–

–
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Integracja baz danych i systemów informatycznych poszczególnych s u b 

oraz pomi dzy s u bami – celem zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania 

oraz zwi kszenia wspó pracy organów pa stwowych. Nale y w ko cu prze-

ku  w czyn stwierdzenie, e yjemy w spo ecze stwie informacyjnym, a in-

formacja jest najbardziej po danym towarem i or em zapewniaj cym bez-

piecze stwo i porz dek publiczny. 

Zwi kszenie interoperacyjno ci poszczególnych rozwi za  informatycz-

nych oferowanych przez ró nych dostawców organom pa stwowym, np. 

poprzez standaryzacj  protoko ów wymiany informacji, zautomatyzowanie 

akwizycji, gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji zawar-

tych w bazach prywatnych i pa stwowych.

–

–
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NEW DIRECTIONS OF SECURITY RESEARCH IN POLAND 
AND THEIR EFFECTS

The present study discusses new directions of research - legal, criminological 

and in the sphere of criminalistics - on security. This area of research was the subject 

of numerous projects realized at the Law Faculty of Bialystok University in the recent 

years. Furthermore an analysis of the subject areas for research to be sponsored by 

the newly created National Centre for Research and Development in 2011 revealed 

the trends in development that are visible in Poland at present. The need to conduct 

interdisciplinary research corresponding to current and future threats to security and 

the public order was also noted. These efforts should engage increased involvement 

from theoreticians but also from practitioners of law enforcement, the secret services 

and organs for the administration of justice. It is also of importance to cooperate with 

entities commercializing the results of such research, which is consistent with the 

Lisbon Strategy. In addition new technological advances could provide signiÞ cant 

facilitation and improvement in ensuring security and public order. The author of the 

study, in summing up, suggested lines of research connecting law, criminalistics and 

technology.

Key words:

Interdisciplinary research, security, public order, law enforcement
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FENOMEN PRZEST PCZO CI GRANICZNEJ 
NA ODCINKU GRANICY Z OBWODEM KALININGRADZKIM 

FEDERACJI ROSYJSKIEJ1

1. Charakterystyka odcinku granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Istnienie granic pa stwowych jest nieodzownie zwi zane z fenomenem prze-

st pczo ci granicznej. Do szczególnie zagro onych odcinków polskiej granicy na-

le  odcinki z Ukrain  oraz Republik  Federaln  Niemiec. Obecno  aktywnego 

szlaku nielegalnej migracji na po udnie od granicy RP (trasa Rosja–Bia oru –Ukrai-

na–S owacja–Austria oraz w wariancie: S owacja–Czechy–Niemcy–Austria) powo-

duje wyst powanie potencjalnego zagro enia na odcinku granicy z Czechami i S o-

wacj . Zagro enie nielegaln  migracj  morskiego odcinka granicy pa stwowej nie 

uleg o nasileniu i pozostawa o zagro eniem potencjalnym. Istotnym czynnikiem 

warunkuj cym skal  nielegalnej migracji pozostaje obecno  aktywnego nielegalnej 

migracji szlaku wiod cego z Rosji do UE, po o onego na po udnie od granicy RP 

(Ukraina–S owacja–Czechy–UE). Wed ug danych Stra y Granicznej z 2004 r. ist-

niej  trzy kana y przerzutu nielegalnych migrantów przez terytorium RP:

Rosja–Ukraina–RP–Niemcy (najwi ksza liczba zatrzyma ),

Bia oru –RP–Niemcy (niewielka liczba zatrzyma ),

trasy lotnicze (wiod ce przez lotniska mi dzynarodowe).2

Celem niniejszego opracowania jest analiza zjawiska przest pczo ci granicznej 

na odcinku granicy z Federacj  Rosyjsk  (Obwodem Kaliningradzkim) dokonana 

w oparciu o dynamik  i struktur  tego zjawiska. 

1 Praca naukowa Þ nansowana ze rodków bud etowych na nauk  w latach 2010–2011 jako projekt badawczy.

2 R. Gawry , Wykrywanie i zwalczanie mi dzynarodowej przest pczo ci zorganizowanej, zwi zanej z nielegaln  

migracj , (w:) M. Wierzbicki, M. Kobylas, B. Pluci ski (red.), Rozpoznaj zagro enia i skutecznie zwalczaj. Mi -

dzynarodowa konferencja. Wschodnia granica Unii Europejskiej – transgraniczna przest pczo  zorganizowa-

na, Szczytno 2005, s. 129. 

–

–

–
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Problem granicy wschodniej by  negocjowany przez rz d sowiecki z Wielk  

Brytani  i USA bez udzia u Polski. W czasie konferencji tehera skiej w pa dzierni-

ku 1943 r. wielkie mocarstwa osi gn y zasadnicze porozumienie w sprawie prze-

biegu przysz ej granicy wschodniej, zgodnie z postulatami sowieckimi, tj. wzd u  

tzw. linii Curzona.3 16 sierpnia 1945 r. zawarto Traktat graniczny ze ZSRR. Przebieg 

granicy okre lony w 1945 r. zosta  nast pnie zmieniony umow  z 15 lutego o zmia-

nie odcinków terytoriów pa stwowych. Natomiast odcinek granicy polsko–radzie-

ckiej w cz ci przylegaj cej do Morza Ba tyckiego zosta  szczegó owo okre lony 

w umowie z 5 marca 1957 r. 

Zgodnie z zasadami sukcesji pa stw do umów wyznaczaj cych granice po roz-

padzie ZSRR, granice okre lone w traktacie z 1945 r. zosta y przej te przez sukceso-

rów: Bia oru  i Ukrain . Potwierdzono je nast pnie w traktatach o przyja ni zawar-

tych przez Polsk  18 maja 1992 r. z Ukrain 4 oraz 23 czerwca 1992 r. z Bia orusi .5 

Granica polsko–rosyjska na obszarze dawnych Prus Wschodnich zosta a wy-

znaczona przez umow  graniczn  z 1945 r., a nast pnie potwierdzona w umowie z 5 

marca 1957 r. o wytyczeniu istniej cej granicy pa stwowej6, a po rozpadzie ZSRR 

przebieg granicy na odcinku z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej po-

twierdzono traktatem mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk  o przy-

jaznej i dobros siedzkiej wspó pracy, podpisanym w Moskwie w dniu 22 maja 

1992 r.7 

Granica z Federacj  Rosyjsk  rozci ga si  na d ugo ci 232,04 km (w tym d u-

go  odcinka rozgraniczaj cego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Fe-

deracji Rosyjskiej – 22,21 km). Stanowi to jedynie 6,8% d ugo ci  granicy Polski 

(morskiej i l dowej). 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji 

z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddzia ów Stra y Granicznej8 l -

dowy odcinek granicy polsko–rosyjskiej ochrania Warmi sko–Mazurski Oddzia  

Stra y Granicznej w K trzynie. Obejmuje on swoim zasi giem województwo war-

mi sko–mazurskie z wy czeniem: powiatu elbl skiego, miasta na prawach powiatu 

Elbl g, z powiatu braniewskiego gminy Frombork, a tak e morskich wód wewn trz-

nych Zalewu Wi lanego. Oddzia owi powierzono odpowiedzialno  za ochron  l -

3 Szerzej: H. Dominiczak, Granice pa stwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966–1996, Warszawa 1997, 

s. 324 i n.

4 Traktat mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Ukrain  o dobrym s siedztwie, przyjaznych stosunkach i wspó pracy, 

sporz dzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 573. 

5 Traktat mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Bia oru  o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy, pod-

pisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r. Dz.U. z 1993 r. Nr 118, poz. 527.

6 W. Czapli ski, A. Wyrozumska, op. cit., s. 186–187. 

7 Traktat z dnia 22 maja 1992 r. mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk  o przyjaznej i dobros siedz-

kiej wspó pracy, podpisanym w Moskwie Dz.U. z 1993 r. Nr 6, poz. 116.

8 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia 

oddzia ów Stra y Granicznej, Dz.U. 2001 r. Nr 152, poz. 1733 z pó n. zm.
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dowego odcinka granicy pa stwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Ro-

syjskiej o d ugo ci 198 km 697 m. 

Na granicy l dowej z Rosj  znajduje si  8 przej  granicznych, w tym 4 przej-

cia drogowe, 3 kolejowe oraz 1 lotnicze. Lotnicze przej cie graniczne obs ugu-

je wy cznie ruch osobowy, 2 przej cia kolejowe obs uguj  wy cznie ruch towaro-

wy, natomiast pozosta e przej cia (4 drogowe i 1 kolejowe) obs uguj  zarówno ruch 

osobowy, jak i towarowy.

Od 1 maja 2004 r. odcinek granicy Polski z Rosj  mo na scharakteryzowa  jako 

zewn trzna granic  Unii Europejskiej.9 

Od momentu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej odcinki granicy z pa -

stwami nale cymi do Unii Europejskiej wykazywane s  w statystykach Stra y 

Granicznej jako odcinki granicy wewn trznej, a pozosta e odcinki granicy jako od-

cinki granicy zewn trznej Unii Europejskiej. W rzeczywisto ci odcinki te, a  do 21 

grudnia 2007 r. tj. pe nego przyst pienia Polski do Uk adu z Schengen, nie posiada-

y cech granic wewn trznych oraz zewn trznych strefy Schengen okre lonych w art. 

1 Konwencji wykonawczej do Uk adu z Schengen.10

Zgodnie z Decyzj  Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pe nego stosowa-

nia przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estonii, Re-

publice otewskiej, Republice Litewskiej, Republice W gierskiej, Republice Mal-

ty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice S owenii i Republice S owackiej11 Pa stwa 

Cz onkowskie zacz y w pe ni stosowa  dorobek prawny Schengen. Decyzj  Rady 

w dniu 21 grudnia 2007 r. zosta a zniesiona kontrola na wewn trznych granicach l -

dowych i morskich, a w dniu 30 marca 2008 r. wraz ze zmian  rozk adu lotów na 

letni zosta a równie  zniesiona kontrola na granicach powietrznych.12

Podstawow  konsekwencj  przyj cia dorobku prawnego Schengen13 dla ruchu 

granicznego na granicy wewn trznej jest mo liwo  przekraczania granicy w ka -

9 A. Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008, s. 135–136.

10 Por. W. Kubacki, Kontrola graniczna na zewn trznych i wewn trznych granicach Unii Europejskiej, (w:) A. Tkacz 

(red.), Integracja RP z Uni  Europejsk . Zadania Stra y Granicznej, K trzyn 2000, s. 56. 

11 Decyzj  Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pe nego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice 

Czeskiej, Republice Estonii, Republice otewskiej, Republice Litewskiej, Republice W gierskiej, Republice Mal-

ty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice S owenii i Republice S owackiej, Dz. Urz. UE L07.323.34.

12 M. Dro dzikowska, Schengen z perspektywy polskich do wiadcze , (w:) Polska w streÞ e Schengen. Reß eksje 

po pierwszym roku do wiadcze , Warszawa 2008, s. 9. 

13 Zgodnie z Decyzj  Rady z dnia 20 maja 1999 r. dotycz c  deÞ nicji dorobku Schengen do celów okre lenia, zgod-

nie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk  i Traktatu o Unii Europej-

skiej, podstawy prawnej dla ka dego z postanowie  lub decyzji stanowi cych dorobek Schengen (1999/435/

WE) dorobek Schengen stanowi : 1) Uk ad podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r. mi dzy rz dami 

pa stw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec a Republik  Francusk  w sprawie stop-

niowego znoszenia kontroli wspólnych granic, 2) Konwencja wykonawcza do Uk adu z Schengen, podpisanego 

dnia 14 czerwca 1985 r., dotycz cego stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic, podpisana w Schengen 

dnia 19 czerwca 1990 r. mi dzy Królestwem Belgii, Republik  Federaln  Niemiec, Republik  Francusk , Wiel-

kim Ksi stwem Luksemburga a Królestwem Niderlandów oraz Akt Ko cowy i towarzysz ce deklaracje wspólne, 

3) Protoko y i uk ady o przyst pieniu do Uk adu z 1985 r. i do Konwencji wykonawczej z 1990 r., zawarte z W o-
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dym jej miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób niezale nie od ich oby-

watelstwa (art. 20 kodeksu granicznego Schengen14). Jednak e zniesienie kontroli 

granicznej na granicach wewn trznych nie wp ywa na wykonywanie uprawnie  po-

licyjnych przez w a ciwe organy Pa stw Cz onkowskich na mocy prawa krajowego, 

o ile wykonywanie tych uprawnie  nie ma skutku równowa nego z odpraw  gra-

niczn  (art. 21 Kodeksu Granicznego Schengen). Zatem od dnia 21 grudnia 2007 r. 

granica Polski z Rosj  sta a si  zewn trzn  granic  strefy Schengen.15 

2. Dynamika i struktura przest pczo ci na granicy 
polsko–rosyjskiej 

Funkcjonowanie granic pa stwowych i ich przekraczanie poza swym pozytyw-

nym wymiarem w postaci przemieszczania ludno ci oraz towarów ma równie  wy-

miar negatywny. 

Tabela 1. Liczba podejrzanych przez Stra  Graniczn  o przest pstwa pope nione 

w zwi zku z przekraczaniem granicy polsko–rosyjskiej w latach 2001–2010

Rok
Odcinek granicy 

z Rosj
Ca a granica 

Polski
Granica 

wschodnia

% udzia  post -
powa  wszcz -
tych na granicy 
PL–RU w ca ej 
granicy Polski

% udzia  post powa  
wszcz tych na granicy 
PL–RU w ca ej granicy 

wschodniej Polski

2001 807 6744 2432 11,97 33,18

2002 330 5185 1678 6,36 19,67

2003 368 6550 2443 5,62 15,06

2004 552 7436 2575 7,42 21,44

2005 522 6973 2670 7,49 19,55

chami (podpisane w Pary u dnia 27 listopada 1990 r.), Hiszpani  i Portugali  (podpisane w Bonn dnia 25 czerw-

ca 1991 r.), Grecj  (podpisane w Madrycie dnia 6 listopada 1992 r.), Austri  (podpisane w Brukseli dnia 28 kwiet-

nia 1995 r.) oraz Dani , Finlandi  i Szwecj  (podpisane w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r.), jak równie  

towarzysz ce Akty Ko cowe i deklaracje, 4) Decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen, 5) Decy-

zje podj te przez Grup  Centraln  z upowa nienia Komitetu Wykonawczego. Por. M. Zdanowicz, Ruch osobo-

wy i zniesienie kontroli na wewn trznych granicach pa stw w Uk adzie Schengen i Porozumieniu Wykonawczym 

a prawo polskie, (w:) Wschodnia granica RP granic  zewn trzn  UE, K trzyn 2001, s. 13. 

14 Rozporz dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiaj ce wspólnotowy 

kodeks zasad reguluj cych przep yw osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. Urz. UE L105 z 13 

kwietnia 2006 r.

15 Konwencja wykonawcza do Uk adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. mi dzy Rz dami Pa stw Unii Gospo-

darczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia 

kontroli na wspólnych granicach w artykule 1 rozró nia dwa rodzaje granic: granice wewn trzna i zewn trzne. 

Granice wewn trzne oznaczaj  wspólne granice l dowe umawiaj cych si  stron, ich porty lotnicze przezna-

czone do rejsów krajowych oraz ich porty morskie przeznaczone do regularnych po cze  promowych, wy cz-

nie z lub do innego portu na terytoriach umawiaj cych si  stron, bez zatrzymywania si  w jakichkolwiek portach 

znajduj cych si  poza powy szymi terytoriami. Natomiast granice zewn trzne oznaczaj  granice l dowe i mor-

skie umawiaj cych si  stron, ich porty lotnicze i morskie, je eli nie s  one granicami wewn trznymi.
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2006 812 7864 3801 10,33 21,36

2007 833 6901 3743 12,07 22,25

2008 683 4739 3122 14,41 21,88

2009 499 5527 2984 9,03 16,72

2010 189 5200 3314 3,63 5,70

ród o: Komenda G ówna Stra y Granicznej i obliczenia w asne.

Analiza dynamiki ogólnej liczby podejrzanych o pope nienie przest pstw 

w zwi zku z przekraczaniem granicy polsko–rosyjskiej wskazuje jednoznacznie na 

wzrost tej liczby utrzymuj cy si  do roku 2004. Po przyst pieniu Polski do Unii 

Europejskiej nast pi  lekki spadek tej warto ci. Nie mo na jednak stwierdzi  ten-

dencji spadkowej, gdy w kolejnych latach liczba podejrzanych zwi kszy a si  o po-

nad 35%. Nale y przy tym pami ta , i  w ramach dostosowywania polskiej polity-

ki wizowej do systemu wspólnotowego, w zwi zku z planowanym przyst pieniem 

do Unii Europejskiej, na plan pierwszy wysun a si  kwestia wypowiedzenia umów 

o ruchu bezwizowym w stosunkach z 15 pa stwami, których obywatele obj ci byli 

obowi zkiem wizowym przy przekraczaniu zewn trznych granic Unii Europejskiej. 

W ród pa stw tych, na mocy Rozporz dzenia Rady (WE) nr 574/1999 z 12 marca 

1999 roku16, znajdowa y si  m.in. Bia oru , Rosja i Ukraina. Zgodnie z za o enia-

mi procesu dostosowawczego z dniem 1 pa dziernika 2003 roku Polska wprowadzi-

a obowi zek wizowy dla obywateli wskazanych pa stw. Obywatele polscy udaj cy 

si  do Rosji i Bia orusi zobowi zani zostali równie  do posiadania wiz wjazdowych. 

Wiz z kolei nie wymaga a Ukraina. Warto przy tym doda , i  w stosunkach z Bia-

orusi  i Rosj  wprowadzeniu wiz towarzyszy o ustanowienie – na zasadzie wza-

jemno ci – op at wizowych. W zale no ci od rodzaju wizy koszty te ustalono na 

poziomie od 10 – 12 euro do 50 – 53 euro. Wizy dla obywateli Ukrainy by y bez-

p atne. Przywo ane rozwi zania stanowi  istotny przyk ad tego, w jaki sposób har-

monizacja polityki wizowej z wymogami UE wp yn a na kszta t regulacji bilate-

ralnych determinuj cych skal  i charakter ruchów migracyjnych na polskiej granicy 

wschodniej jeszcze przed przyst pieniem do Unii Europejskiej.17

16 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 574/1999 z dnia 12 marca 1999 okre laj ce pa stwa trzecie, których obywatele 

podlegaj  obowi zkowi wizowemu przy przekraczaniu granic zewn trznych Pa stw Cz onkowskich, Dz.U. L 72 

z 18.03.1999. Rozporz dzenie to zosta o zast pione przez: Rozporz dzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 

marca 2001 r. wymieniaj ce pa stwa trzecie, których obywatele musz  posiada  wizy podczas przekraczania 

granic zewn trznych, oraz te, których obywatele s  zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. L 81 z 21.03.2001. 

17 1. Szerzej na ten temat: A. Piekutowska, T. Dubowski, Wschodnia granica Polski zewn trzn  granic  UE – konse-

kwencje dla ruchów migracyjnych do Polski, (w:) J. Ja czak, M. Musia –Karg (red.), Granice wewn trzne i ze-

wn trzne Unii Europejskiej, Pozna  2011, s. 215–230. Szerzej nt. Warunków przekraczania granicy pa stwowej 

Polski z Rosj , Bia orusi  i Ukrain  jako zewn trznej granicy Unii Europejskiej: A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, 

Ochrona granic i obs uga ruchu granicznego, Warszawa 2007, s. 143–158. 
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Wprowadzenie wymogów wizowych w 2003 r., które wp yn o na zmniejsze-

nie osobowego ruchu granicznego na analizowanym odcinku granicy, spowodowa o 

zwi kszenie liczby podejrzanych. 

Przyst pienie RP do uk adów z Schengen wprowadzi o zmiany w zasadach 

wjazdu na terytorium RP (terytorium UE) dla obywateli pa stw trzecich, co niew t-

pliwie mia o wp yw na zmniejszenie ruchu osobowego i rodków transportu na gra-

nicy z Rosj , Ukrain  i Bia orusi .

Obywatele pa stw trzecich, aby wjecha  na terytorium pa stw Schengen, mu-

sz  spe nia  okre lone warunki, tj.: posiada  wa ny dokument podró y oraz wiz , 

je li taka jest wymagana od obywateli danego pa stwa, okre li  cel podró y oraz 

posiada  odpowiednie rodki na okres pobytu i na powrót. Osoba, która zamierza 

wjecha  na obszar Schengen, nie mo e Þ gurowa  równie  w systemie SIS jako oso-

ba niepo dana lub stanowi ca zagro enie dla porz dku publicznego.

Wprowadzenie nowych wymogów wizowych wp yn o równie  na spadek licz-

by podejrzanych na odcinku granicy z Rosj . Zmniejszenie ruchu granicznego ze 

wschodnimi s siadami Polski wp yn o równie  na spadek liczby podejrzanych cu-

dzoziemców, co jest naturaln  konsekwencj  sytuacji, w której mniejszy nap yw cu-

dzoziemców do kraju powoduje zmniejszenie rozmiarów ich przest pczo ci. Ten-

dencja spadkowa utrzymuje si  systematycznie do roku 2011.

Odcinek granicy polsko–rosyjskiej stanowi jeden z najkrótszych odcinków gra-

nicy l dowej z pa stwem s siaduj cym; krótszy jest jedynie odcinek granicy z Li-

tw  (104,28 km). W zwi zku z tym analizie zostanie poddany procentowy udzia  

liczby podejrzanych na granicy polsko–rosyjskiej w ogólnej liczbie podejrzanych na 

wszystkich odcinkach granicy Polski. Nale y stwierdzi , i  udzia  ten jest niewielki, 

wahaj cy si  od 3,6% do 14,5% w latach 2001–2010. Do roku 2007 dynamika licz-

by podejrzanych na odcinku granicy z Rosj  wykazuje identyczn  tendencj  jak na 

ca ej granicy Polski. Istotne jest, i  od roku 2008 do 2010, gdy w Polsce ro nie licz-

ba podejrzanych o pope nienie przest pstw granicznych, na granicy z Rosj  liczba 

ta systematycznie maleje. W roku 2010 liczba podejrzanych na granicy z Rosj  sta-

nowi jedynie 3,6% ogó u podejrzanych na granicy. 

W tym miejscu pojawia si  pytanie o struktur  obywatelstwa podejrzanych. Na 

podstawie dost pnych statystyk Stra y Granicznej mo na jedynie stwierdzi  czy 

byli to obywatele Polski, czy te  cudzoziemcy. 
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Wykres 1. Polacy i cudzoziemcy podejrzani przez Stra  Graniczn  

o przest pstwa pope nione w zwi zku z przekraczaniem granicy polsko–rosyjskiej 

w latach 2001–2010

ród o: Komenda G ówna Stra y Granicznej.

Analiza danych przedstawionych na wykresie 1. wskazuje jednoznacznie, i  

wi kszo  podejrzanych o pope nienie przest pstwa w zwi zku z przekraczaniem 

granicy z Rosj  stanowi  Polacy. Pocz wszy od roku 2004, dysproporcja liczby po-

dejrzanych Polaków i cudzoziemców jest wi ksza. Do tego czasu podejrzani cudzo-

ziemcy stanowili 1/3 wszystkich podejrzanych na tym odcinku granicy. 

Tak  sytuacj  mo na wyt umaczy  faktem, i  zmniejszenie ruchu osobowego 

spowodowane wprowadzeniem wiz uprawniaj cych do wjazdu na terytorium Polski 

(Unii Europejskiej) dla obywateli pa stw trzecich przyczyni o si  równie  do spad-

ku liczby przest pstw pope nianych przez cudzoziemców przekraczaj cych grani-

ce polsko–rosyjsk . Niepokoj cy jest jednak utrzymuj cy si  od roku 2004 do 2007 

wzrost liczby podejrzanych obywateli Polski. 

Przedstawiona analiza dynamiki liczby podejrzanych o pope nienie przest pstw 

w zwi zku z przekroczeniem granicy oraz ich struktura nie jest wystarczaj ca. Nale-

y przyjrze  si  równie  strukturze przest pstw pope nianych w zwi zku z przekra-

czaniem granicy polsko–rosyjskiej. 
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Tabela 2. Liczba post powa  karnych wszcz tych przez Stra  Graniczn  
na odcinku granicy z Rosj  – porównanie do sytuacji na granicy wschodniej 

do pozosta ych odcinków granicy w latach 2001–2010 

Kwalifikacja prawna
Ca a granica 

Polski
Odcinek 

granicy z Rosj

% udzia  post powa  
wszcz tych na granicy PL–
RU w ca ej granicy Polski

Art. 264 § 1 kk. 12978 272 2,10

Art. 264 § 2 kk. 8598 93 1,08

Art. 264 § 3 kk. 1254 18 1,44

Art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 264 1867 12 0,64

Art. 270 kk. 11203 168 1,50

Art. 271–273 kk. 1240 9 0,73

Art. 275 kk. 349 1 0,29

Art. 228–228 kk. 792 172 21,72

Art. 258 kk. 190 9 4,74

Art. 277 kk. oraz art. 137 kk. 163 1 0,61

Art. 85–96 kks. 12123 297 2,45

Art. 63–67 kks. 19478 3259 16,73

Art. 54–96 kks. 389 1 0,26

Ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii 941 12 1,28

Ustawa o broni i amunicji 115 8 6,96

Ustawa o ochronie dóbr kultury 552 6 1,09

Inne przest pstwa 9484 739 7,79

RAZEM 81973 5077 6,19

ród o: Komenda G ówna Stra y Granicznej i obliczenia w asne

Struktury przest pstw pope nianych w zwi zku z przekraczaniem granicy pol-

sko–rosyjskiej uj ta w tabeli 2. prezentowana jest w odniesieniu do liczby post po-

wa  karnych wszcz tych przez Stra  Graniczn  dla ka dej ze wskazanych kwaliÞ -

kacji prawnych. 

Wi kszo  przest pstw (38%) stanowi  tzw. przest pstwa przemytnicze, pole-

gaj ce na sprowadzeniu na terytorium kraju wbrew przepisom ustawy wyrobów ak-

cyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.18 Przest pstwo zagro o-

18 Por. G K dzierska, Przest pczo  na granicy polsko–rosyjskiej przed i po wej ciu Polski do Strefy Schengen, 

(w:) M. Zdanowicz (red.), Polska, w Schengen, Bia ystok 2009, s. 263. 
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ne jest kar  grzywny do 720 stawek dziennych albo kar  pozbawienia wolno ci do 

lat 2, albo obu tym karom cznie (art. 63 § 2 kks.19).

W wietle ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r.20 wyroby akcyzowe stano-

wi : wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby 

tytoniowe. Przest pstwo polega na przemieszczaniu wyrobów alkoholowych i ty-

toniowych z terytorium pa stwa cz onkowskiego na terytorium Polski, nieposiada-

j cych znaków akcyzy (okre lonych przez Ministra Finansów, s u cych do ozna-

czania wyrobów podlegaj cych obowi zkowi oznaczania). Mog  one mie  posta  

banderol, znaków cechowych lub odcisku piecz ci21.

Drug  co do wielko ci grup  stanowi  czyny polegaj ce na nielegalnym prze-

kroczeniu granicy, stanowi  one jednak jedynie oko o 4% wszystkich wszcz tych 

post powa . Zbli one liczby wszcz tych post powa  dotycz  przest pstw przeciw-

ko wiarygodno ci dokumentów oraz przest pstw korupcyjnych.

Niepokoj ce jest jednak, e ilo  post powa  karnych wszcz tych o przest p-

stwa korupcyjne na granicy z Rosj  w latach 2001–2010 stanowi a  21% wszyst-

kich post powa  wszcz tych o te czyny na granicy Polski. Jest to tym bardziej nie-

pokoj ce, zwa ywszy na fakt, i  odcinek granicy z Rosja jest jednym z najkrótszych 

odcinków, a zagro enie korupcj  nieproporcjonalnie du e. 

Dane prezentowane przez Stra  Graniczn  ujmuj  w jednej kategorii art. 228 

i 229 kk. Nie pozwala to na stwierdzenie, która strona jest inicjatorem zachowania 

korupcyjnego. Czy jest to osoba przekraczaj ca granice, czy osoba pe ni ca funk-

cj  publiczn . Z bada  prowadzonych przez autork  wynika, i  wi kszo  czynów 

korupcyjnych polega na przekupstwie lub usi owaniu przekupstwa funkcjonariuszy 

Stra y Granicznej lub Izby Celnej. Sprawcy, udzielaj c korzy ci maj tkowej usi u-

j  nak oni  funkcjonariuszy np. do zaniechania kontroli celnej czy zezwolenia na 

wjazd na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. 

W zestawieniach statystycznych Stra y Granicznej czyn zabroniony, polegaj -

cy na nielegalnym przekroczeniu granicy, ujmowany jest cznie bez rozró nienia 

formy stadialnej, tj. usi owania i dokonania, jak równie  bez rozró nienia od roku 

2005, czy jest przest pstwo, czy wykroczenie.22 Mimo to prezentowane dane staty-

19 Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 11 listopada 1999 r., tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z pó n. 

zm.

20 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

21 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 236. 

22 W 2005 roku nast pi a dekryminalizacja zachowania polegaj cego na przekroczeniu granicy wbrew przepisom. 

§ 1 art. 264 kk. o tre ci: „Kto wbrew przepisom przekracza granic  Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2” zosta  uchylony przez ustaw  z dn. 22 kwiet-

nia 2005 r. o zmianie ustawy o Stra y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757 z pó n. 

zm.), która wesz a w ycie 24 sierpnia 2005 r. Natomiast do Kodeksu wykrocze  wprowadzono art. 49a o tre ci: 

§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza granic  Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny. § 2.Usi owanie 

i pomocnictwo s  karalne. 
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styczne pozwalaj  na dokonanie próby okre lenia skali zagro enia nielegaln  mi-

gracj  na tym odcinku granicy. 

Analiza obywatelstwa sprawców usi owania lub nielegalnego przekroczenia 

granicy pozwala na stwierdzenie, i  w latach 2001–2010 obywatele Polski i Rosji 

stanowili cznie ponad 75% zatrzymanych przez Stra  Graniczn . Mo na zatem 

stwierdzi , i  czynu tego dopuszczaj  si  praktycznie wy cznie obywatele pa stw 

le cych po obu stronach granicy. Przy tym wi kszo  stanowi  obywatele Rosji, 

cznie w analizowanym okresie by o to 270 sprawców, tj. 41%. Polacy stanowili 

33%. Jest to naturalne zjawisko, gdy  ludno  s siaduj cych ze sob  pa stw stanowi 

wi kszo  osób przekraczaj cych wspóln  granic , nie zawsze legalnie. 

Analizuj c zatem dynamik  liczby zatrzymanych Polaków w latach 2001–2010, 

nie jest mo liwe stwierdzenie jakiejkolwiek tendencji rosn cej lub malej cej; liczba 

ta oscyluje mi dzy kilkunastu a ponad trzydziestu zatrzymanych. 

Podobnie do roku 2007 liczba zatrzymanych obywateli Rosji nie przekracza-

a rocznie kilku lub kilkunastu osób. Dopiero w roku 2008 nast pi  du y wzrost, 

a jeszcze wi kszy w 2009 roku. Nie by a to jednak tendencja sta a, gdy  w roku 

2010 liczba zatrzymanych spad a do poziomu z lat 2001–2007. Nale y przy tym 

pami ta , i  dn. 21 grudnia 2007 r. Polska przyst pi a do strefy Schengen, a zatem 

obywateli pa stw trzecich zacz y obowi zywa  nowe zasady wjazdu na terytorium 

RP. W zwi zku z tym mog y pojawi  si  osoby, które usi owa y przekroczy  grani-

c , nie posiadaj c wymaganej lub nieodpowiedni  wiz .23 

Kolejn  pod wzgl dem wielko ci grup  stanowili obywatele Armenii, ale by o 

to zaledwie 7%. cznie obywatele pa stw powsta ych po rozpadzie ZSRR stano-

wili ponad 56% zatrzymanych. 

Poddaj c analizie dynamik  ogólnej liczby zatrzymanych na granicy polsko–

rosyjskiej nale y stwierdzi  systematyczny wzrost do roku 2003, po czym liczba za-

trzymanych systematycznie mala a. Kolejn  tendencj  wzrostow  mo na stwierdzi  

w katach 2008–2009, jednak nie jest ona sta a, gdy  w 2010 r. odnotowano spadek. 

23 Szerzej nt. obowi zków wizowych obywateli pa stw trzecich: M. Zdanowicz, A. Doliwa–Klepacka, Zmiany za-

sad w ruchu osobowym,(w:) M. Zdanowicz (red.), Polska w Schengen, Bia ystok, 2009, s. 11–20; M. Zdano-

wicz, A. Doliwa–Klepacka, Mo liwo  liberalizacji re imu wizowego w ramach wspó pracy pa stw w Partnerstwie 

Wschodnim, (w:) M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej 

integracji, Warszawa 2011, s. 151–164. 
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Tabela 3. Zatrzymani przez Stra  Graniczn  za nielegalne przekroczenie granicy 

lub usi owanie na granicy polsko–rosyjskiej w latach 2001–2010

Obywatelstwo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM

Armenia 3 7 7 17 7 0 2 6 49

Australia 1 1

Bia oru 1 1 1 1 4

Chiny 5 1 6

Dominikana 2 2

D ibuti 2 2

Francja 3 1 1 5

Gruzja 1 1

Hiszpania 1 1

Indie 2 2

Irak 2 2

Kamerun 1 1

Kazachstan 1 1 4 6

Kongo         1 1

Litwa 2 7 3 12

otwa 1 1

Mo dawia 1 11 12

Niderlandy 1 1

Niemcy 1 2 5 1 1 3 13

Nigeria 1 1

Pakistan 2 1 3

Peru 3 3

Polska 18 18 43 34 23 18 13 14 24 12 217

Rosja 6 19 7 8 14 10 19 45 130 12 270

Rosja (Czeczenia) 4 4

Somalia 1 1

Syria 3 3

Szwajcaria 1 1

Szwecja 2 2
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Tad ykistan 1 1 2

Togo 2 2

Tunezja 2 2

Turcja 2 2 4

Ukraina 2 1 1 1 3 8

Uzbekistan 1 1

Wielka Brytania 1 1

Wietnam 1 8 9

nie ustalono 1 1

 Razem 31 49 80 62 39 39 44 72 188 53 657

ród o: Komenda G ówna Stra y Granicznej i obliczenia w asne.

Dokonuj c analizy struktury i dynamiki liczby osób zatrzymanych przez Stra  

Graniczn  za usi owanie lub przekroczenie granicy wbrew przepisom na odcinku 

granicy z Rosj , nale y jednoznacznie stwierdzi , e jest to zjawisko marginalne 

w odniesieniu do ca ej granicy Polski. Liczba zatrzymanych na tym odcinku waha 

si  pomi dzy 1 a 2% wszystkich zatrzymanych na polskiej granicy. Mo na zatem 

stwierdzi , i  nielegalne migracja przez ten odcinek granicy nie stanowi zagro enia 

dla adnego z pa stw s siaduj cych. 

Tabela 4. Liczba zatrzymanych przez Stra  Graniczn  za nielegalne przekroczenie 
granicy lub usi owanie na granicy polsko–rosyjskiej w latach 2001–2010 

– porównanie do sytuacji na pozosta ych odcinkach granicy w latach 2001–2010

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ca a granica Polski 6184 5362 5662 5762 4527 4000 3222 5797 3581 2349

Odcinek granicy 
z Rosj

31 49 80 62 39 39 44 72 188 53

% udzia  liczby za-
trzymanych na grani-
cy polsko–rosyjskiej 
w ca ej granicy RP

0,50 0,91 1,41 1,08 0,86 0,98 1,37 1,24 5,25 2,26

ród o: Komenda G ówna Stra y Granicznej i obliczenia w asne.
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3. Uwagi ko cowe 

Analiza zjawiska przest pczo ci na odcinku granicy z Rosj  prowadzi do wnio-

sków, i  jego skala nie jest dominuj ca w porównaniu z pozosta ymi odcinka-

mi granic. Dominuj cym zjawiskiem jest przemyt, który warunkuj  ró ne warun-

ki ekonomiczne w obu pa stwach, a przede wszystkim ró nice w cenach towarów 

handlowych.

Pomimo niewielkiej skali przest pczo ci na odcinku granicy polsko–rosyjskiej 

niepokoj cy jest rozmiar przest pstw korupcyjnych, w szczególno ci przekupstwa, 

które najcz ciej towarzyszy przemytowi towarów. Prognoza w tym zakresie nie jest 

jednak pozytywna. Tak d ugo, jak b d  istnia y znaczne ró nice w cenach towarów 

handlowych, a w przypadku Polski i Rosji g ównie w cenach papierosów, ich prze-

myt b dzie op acalny, nawet je li w koszt przemytu sprawca b dzie musia  wliczy  

warto  korzy ci maj tkowej udzielanej osobie pe ni cej funkcj  publiczn .
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THE PHENOMENON OF BORDER CRIME IN THE SECTION 
OF THE KALININGRAD OBLAST/DISTRICT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION BORDER

The article explores the phenomenon of crime committed in connection with the 

crossing of the Polish-Russian border, in the section bordering on the Kaliningrad 

Oblast/District of the Russian Federation. To begin with, the legal aspects of the 

functioning of the border and rules concerning crossing it by the nationals of third-

countries are presented. The most important part of the study includes an analysis 

of statistical data on border crime in the period 2001-1010, provided by the Border 

Guard.  Data on the dynamics of the number of persons detained in this section 

of the border – also from the point of view of the nationality of the perpetrators - 

were also analysed. Of particular interest is the type of crime which occurred most 

commonly, namely smuggling, while  illegal crossing of the border occurred in just 

over 4 per cent of all proceedings initiated in this period.. An analysis of the structure 

and dynamics of the number of persons detained by the Border Guard for attempts 

ó to cross or for crossing the border against the law in the section of the Russian 

border was also carried out. It was conÞ rmed that this is a marginal phenomenon in 

relation to the entire border of Poland.  The number of detainees in this section varies 

between 1 and 2 per cent of all the detainees on the Polish border. Among those 

detained, the majority are citizens of Poland and Russia. Despite the small scale 

of crime along this section of the Polish-Russian border, the extent of offences of 

bribery and corruption, in particular, which frequently accompanies the smuggling 

of goods, is alarming. Forecasts in this respect, however, are not positive. As long as 

there remain signiÞ cant differences in the prices of goods, in the case of Poland and 

Russia, mainly in the prices of cigarettes, smuggling will remain proÞ table, even 

if the cost of smuggling includes the value of the material beneÞ t provided by the 

perpetrator to a person exercising functions in the public domain.

Key words:

Border crime, smuggling, bribery, corruption, Kaliningrad Oblast/District
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BEZPIECZE STWO W UNII EUROPEJSKIEJ
DiÞ n, Warszawa 2011, 219 s. 

Jedn  z najnowszych pozycji w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej jest 

ksi ka autorstwa Tomasza R. Aleksandrowicza zatytu owana „Bezpiecze stwo 

w Unii Europejskiej”. Bior c pod uwag  rozwój UE w ostatnich dekadach oraz jej 

wyra nie formu owane aspiracje w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpiecze -

stwa, wszelkie analizy dotycz ce wskazanych zagadnie  wydaj  si  po dane. 

Autor dostrzega wag  problemu bezpiecze stwa jako takiego i s usznie pod-

kre la interdyscyplinarny charakter tej materii. Dostrzega równie  rol  polityki bez-

piecze stwa w dzia alno ci Unii Europejskiej, uwzgl dniaj c jej prawno instytu-

cjonalne uwarunkowania (Wst p, s. 7). W konsekwencji celem swego opracowania 

uczyni  analiz  problemu bezpiecze stwa w Unii Europejskiej. 

Ksi ka podzielona zosta a na sze  rozdzia ów. Pierwszy („Przemiany w sto-

sunkach mi dzynarodowych na prze omie XX i XXI wieku”) po wi cony zosta  

wyja nieniu kwestii stanowi cych t o funkcjonowania samej Unii, jak i rozwoju 

jej aktywno ci w wymiarze stosunków zewn trznych oraz bezpiecze stwa. W tym 

miejscu autor w sposób przyst pny i odwo uj c si  do kluczowych pogl dów dok-

tryny, dokona  analizy zako czenia zimnej wojny i jego konsekwencji, ukaza  prob-

lem globalizacji, przedstawi  ewolucj  poj cia suwerenno ci pa stwa oraz opisa  

istot  spo ecze stwa informacyjnego w powi zaniu z istot  spo ecze stwa sieci. 

Omówienie wszystkich tych elementów wydaje si  konieczne z perspektywy roz-

woju UE jako aktora stosunków mi dzynarodowych i poszczególnych aspektów jej 

bezpiecze stwa. 

W rozdziale kolejnym, stanowi cym logiczne rozwini cie rozdzia u poprzed-

niego, dokonano identyÞ kacji podstawowych zagro e  dla wspó czesnej Europy 

i ich róde . W tej cz ci autor w sposób syntetyczny zaprezentowa  aktualne (nowe) 

ród a zagro e  bezpiecze stwa mi dzynarodowego, wskazuj c m.in. na tzw. pa -

stwa „zbójeckie” i upad e, a tak e na dzia alno  „transnarodowych grup nielegal-

nych”, podkre laj c ich znaczenie jako „aktorów politycznych na scenie mi dzyna-

rodowej” (s. 27). Zaprezentowano równie  ciekaw  analiz  wspó czesnej kategorii 



294

Recenzje

zagro e  – tzw. konß iktów asymetrycznych. Rozdzia  ko czy krótka analiza Euro-

pejskiej Strategii Bezpiecze stwa z 2003 roku, dokonana – co wa ne – w wietle 

ustale  poprzednich punktów. 

W dwóch kolejnych rozdzia ach autor ukazuje istot  samej Unii Europejskiej 

na tle europejskich procesów integracyjnych. W rozdziale trzecim przedstawia ko-

lejne etapy integracji europejskiej jako „projektu politycznego realizowanego rod-
kami ekonomicznymi”. W rozdziale tym, poza poszczególnymi etapami, autor zwra-
ca uwag  na relacj  mi dzy procesami pog biania i poszerzania integracji, a tak e, 
ju  w tym miejscu, uwzgl dnia problem ponadnarodowego charakteru UE jako or-
ganizacji mi dzynarodowej. 

W rozdziale czwartym z kolei autor dokonuje przegl du instytucji i organów 
unijnych oraz analizy róde  prawa Unii Europejskiej. W sposób zwi z y zaprezen-
towano tu cia a posiadaj ce status instytucji UE oraz jej g ówne organy i agencje. 
W cz ci rozdzia u po wi conej ród om prawa Unii Europejskiej wskazano na tra-
dycyjny dla nauki prawa unijnego podzia  na prawo pierwotne i wtórne wraz z omó-
wieniem podstawowych róde  nale cych do obu kategorii (traktaty, zasady, akty 
prawa wtórnego – rozporz dzenia, dyrektywy, decyzje oraz zalecenia i opinie). 
S usznie uwypuklono i szerzej opisano problem stosunku mi dzy prawem Unii Eu-
ropejskiej a prawem wewn trznym pa stw cz onkowskich. 

Rozdzia  pi ty stanowi szersz  analiz  specyÞ cznej wci  formy wspó pracy 
w ramach Unii Europejskiej, jak  jest wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze -
stwa (WPZiB). Analiz  t  autor przeprowadza, odwo uj c si  do klarownego sche-
matu obejmuj cego genez  i rozwój WPZiB, jej szczególny charakter po wej ciu 
w ycie Traktatu z Lizbony, jej zasady i cele, organy, instytucje oraz instrumenty 
WPZiB oraz jej komponent obronny w postaci wspólnej polityki bezpiecze stwa 
i obrony (WPBiO). 

W rozdziale szóstym – ostatnim – przedstawiono unijn  przestrze  wolno ci, 
bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci (PWBiS) jako obszar ci le zwi zany z bezpie-
cze stwem UE. W tym rozdziale uwzgl dniono m.in. problem genezy i rozwoju 
przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci, co jest elementem wa -
nym, bior c pod uwag  ewolucj  form wspó pracy w tej materii. W dalszej kolej-
no ci przedstawiono zasady wspó pracy oraz metody regulacji w ramach PWBiS. 
Rozdzia  ko czy analiza trzech aspektów PWBiS, których znaczenie dla bezpie-
cze stwa Unii jest istotne. 

Poza sze cioma rozdzia ami merytorycznymi opracowanie zawiera zestaw ma-
teria ów ród owych (Za czniki) oraz obszern  bibliograÞ . 

Lektura opracowania T.R. Aleksandrowicza sk ania do poczynienia nast puj -
cych uwag. 
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Przede wszystkim nale y podkre li  i z uznaniem przyj  przyst pno  opra-

cowania i dba o  autora o logik  i przejrzysto  oraz jasno  j zyka prowadzonych 

rozwa a . Kolejno  podejmowanych w ksi ce zagadnie  wydaje si  w a ciwa, 

analizy w poszczególnych fragmentach opracowania pozostaj  ze sob  w jasnym 

zwi zku, a kolejne kwestie wydaj  si  wynika  z poprzedzaj cych je w tków. 

Powy sze uwagi podkre laj  warto  recenzowanej pozycji jako podr cznika – 

sam autor we Wst pie tak  rol  swemu opracowaniu przyznaje. Osoby poszukuj -

ce pog bionych informacji w zakresie problemów bezpiecze stwa w Unii Europej-

skiej mog  odczuwa  pewien niedosyt. W takim wypadku do dyspozycji pozostaje 

przygotowana przez autora i wzmiankowana wy ej obszerna bibliograÞ a obejmuj -

ca pozycje literatury fachowej polskiej i zagranicznej. 

Ewentualne dalsze uwagi – nawet je li krytyczne lub polemiczne – nie negu-

j  pozytywnej oceny omawianego tu opracowania. Wynikaj  raczej z obiektywnych 

okoliczno ci, na które autor nie móg  mie  wp ywu b d  te  z odmiennego postrze-

gania okre lonych problemów, b d  te  s  komentarzem, rozwini ciem pewnych 

w tków w ksi ce sygnalizowanych. W ka dym wypadku wiadcz  o warto ci re-

cenzowanego podr cznika jako podstawy merytorycznej dyskusji. 

W rozdziale pierwszym autor odwo uje si  do stanowiska Zbigniewa Brzezi -

skiego (s. 10) odno nie do znaczenia i roli Stanów Zjednoczonych po zako czeniu 

zimnej wojny. W tzw. wiecie multipolarnym USA mia y zyska  pozycj  mocarstwa 

dominuj cego. Jednym z argumentów potwierdzaj cych t  tez  jest si a ameryka -

skiej gospodarki – gospodarki najwi kszej na wiecie, zdolnej wp ywa  tak na go-

spodarki narodowe, jak i na gospodark  wiatow . W obliczu ostatnich wydarze  

(kryzys wiatowy i obni enie ratingu ameryka skiej gospodarki) zaistnia ych ju  po 

publikacji ksi ki, zdolno  wp ywu gospodarki USA na rynki wiatowe sta a si  

szczególnie widoczna, przy czym ocena tego wp ywu b dzie z pewno ci  inna ni  

ponad dekad  temu (powo ywana publikacja Z. Brzezi skiego pochodzi z ko ca lat 

dziewi dziesi tych). 

W rozdziale drugim w punkcie 2.1. autor, dokonuj c identyÞ kacji róde  zagro-

e  dla wspó czesnej Europy, wymienia w ród nich pa stwa zbójeckie (rouges sta-

tes) jako pa stwa, które w sposób wiadomy naruszaj  prawo mi dzynarodowe, a-

mi  prawa cz owieka czy te  wspieraj  terroryzm mi dzynarodowy. Bez w tpienia 

w wietle wydarze  ostatnich miesi cy w Afryce Pó nocnej i na Bliskim Wschodzie 

potencja  zagro e  p yn cych ze wskazanego ród a potwierdzi  sw  aktualno . 

Warto w tym miejscu podkre li , i  re im w Libii w zasadzie ju  upad . Trudno jed-

nak przewidzie  kierunek rozwoju Libii pod rz dami rebeliantów. Wyj tkowo na-

pi ta jest tak e sytuacja w Syrii. Z pewn  cz stotliwo ci  i konsekwentnie przypo-

mina o sobie te  Iran. Aktualna sytuacja mi dzynarodowa wydaje si  potwierdza  

trafno  uwag autora. 
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Poniewa  autor ca y rozdzia  poprzedzi  analiz  wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpiecze stwa UE, zasadnym wydawa oby si  nieco bardziej obszerne przedsta-

wienie istoty Unii jako konstrukcji trójÞ larowej. Postrzeganie WPZiB we w a ciwym 

kontek cie wydaje si  bowiem mo liwe na tle ewolucji samej Unii. Oczywi cie, do 

wskazanego w tku autor si  odnosi (por. s. 71). By  mo e jednak bardziej trafnym 

by oby nieco silniejsze uwypuklenie tego problemu i ukazanie owej ewolucji (od 

trzech Þ larów do jednolitej organizacji mi dzynarodowej) przy okazji opisu genezy 

UE i jej cech charakterystycznych. Da oby to szans  stworzenia pe niejszego obrazu 

WPZiB – dziedziny wspó pracy obecnej w ramach WE/UE od dwóch dziesi ciole-

ci, dziedziny posiadaj cej wci  szczególny charakter, z punktu widzenia problema-

tyki bezpiecze stwa niezwykle wa nej. 

Niewiele miejsca autor po wi ca analizie instrumentów polityczno–praw-

nych WPZiB. W punkcie po wi conym ród om prawa unijnego w tek ten pomi-

ni to, cho  na tle specyÞ ki rozporz dze , dyrektyw i decyzji mo na by o poczy-

ni  wzmiank  o szczególnym typie aktów (decyzji), jakimi s  decyzje w ramach 

WPZiB. W rozdziale 5, w punkcie po wi conym instrumentom WPZiB, ich anali-

za równie  nie zajmuje wiele miejsca, ust puj c kwestiom proceduralnym (równie  

wa nym). Wydaje si , i  akurat t  kwesti  mo na opisa  nieco szerzej. Zauwa my 

bowiem, i  rodki podejmowane w ramach WPZiB ró ni  si  w swym charakte-

rze od aktów przyjmowanych w re imie ponadnarodowym. Kwestie ich mocy wi -

cej, zakresu obowi zywania oraz inne problemy szczegó owe mo na by o opisa  

bardziej szczegó owo. Brak pog bionej analizy nie jest naturalnie b dem. Analiza 

taka jednak rzuci aby wi cej wiat a na istot  WPZiB oraz ewentualn  ocen  jej po-

tencja u czy skuteczno ci. 

Uwaga podobna odnosi si  do otoczenia instytucjonalnego WPZiB. Autor 

przedstawia g ówne instytucje i organy zaanga owane w proces kszta towania i re-

alizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze stwa UE. Szerszy opis interak-

cji mi dzyinstytucjonalnych w tej materii pozwoli by równie  na pe niejsz  ocen  

WPZiB i mo liwo ci jej efektywnej realizacji. W tkiem ciekawym ju  na p asz-

czy nie traktatowej (i cz sto podkre lanym) jest stosunek Wysokiego Przedstawi-

ciela i Przewodnicz cego Rady Europejskiej w omawianej dziedzinie. 

Odwo uj c si  do analizy systemu instytucjonalno–prawnego Unii Europejskiej, 

autor dokonuje tak e analizy róde  prawa UE. W punkcie 4.2. w sposób przejrzysty 

t umaczy istot  prawa pierwotnego i wtórnego, odwo uj c si  przy tym do najbar-

dziej powszechnych w doktrynie prawa UE klasyÞ kacji – prawo pierwotne to trak-

taty za o ycielskie i zasady prawa, za  prawo wtórne to akty instytucji Unii. Kolej-

ny punkt – 4.3. (s. 54) rozpoczyna jednak niezbyt jasna analiza problematyki róde  

prawa obejmuj ca zarówno sfer  klasycznego prawa mi dzynarodowego publiczne-

go, jak i prawa UE. Warto te  zastanowi  si , czy zasadnym by a próba akurat ta-
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kiego umiejscowiania róde  prawa Unii na tle prawa mi dzynarodowego w opraco-

waniu bazuj cym zasadniczo na dorobku unijnym. Wydaje si , i  w konsekwencji 

tego zabiegu przejrzysto  wywodu nieco ucierpia a, a do kwestii dla ksi ki zasad-

niczych niewiele wniesiono. Omawiany fragment to jednak chyba jedyny (lub jeden 

z niewielu) fragmentów mniej jasnych, co na tle ca ej ksi ki staje si  wyra ne. Na 

marginesie – trudno te  zgodzi  si  z tez , jakoby kategoria traktatów za o yciel-

skich obejmowa a Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Eu-

ropejskiej oraz zasady prawa. Te ostatnie mo na kwaliÞ kowa  jako ród o pierwot-

ne, ale nie jako traktat. By  mo e jest to jednak zwyk a pomy ka, zw aszcza e na 

stronie poprzedniej kwestie te wyja niono w sposób prawid owy. 

Wreszcie, uwaga, która absolutnie nie podwa a warto ci ksi ki jako podr cz-

nika, a jedynie podkre la pewien niedosyt. Przedstawione przez autora dziedziny 

wspó pracy w ramach Unii obejmuj ce kwestie bezpiecze stwa mo na by o szerzej 

zilustrowa  przyk adami praktycznymi. Oczywi cie w przypadku samej WPZiB 

o spektakularne sukcesy trudno. Bez odwo ania si  do jej poprzedniej formu y trud-

no te  analizowa  poszczególne akty przyjmowane w jej ramach i ich wp yw na 

kwestie bezpiecze stwa w Unii Europejskiej. Jednak i w tej materii mo na pokusi  

si  o nieco g bsz  analiz  g ównych kierunków WPZiB czy jej dotychczasowych 

efektów w poszczególnych obszarach. W przypadku przestrzeni wolno ci, bezpie-

cze stwa i sprawiedliwo ci analiza taka wydaje si  nie tylko mo liwa, ale i po da-

na. Zespó  regu  wizowych sam w sobie stanowi obszerny materia , który w kontek-

cie problemu bezpiecze stwa UE warto bli ej ukaza . Zwi zane z tym zagadnienia 

ochrony granic zewn trznych Unii Europejskiej cz te  aktualna forma zarz dzania 

nimi przy zaanga owaniu czynników unijnych to równie  elementy dobrze ilustru-

j ce kwesti  bezpiecze stwa w Unii Europejskiej. Dodajmy te , i  s  to zagadnienia 

niezwykle aktualne z naszej perspektywy jako pa stwa odpowiedzialnego za poka -

ny odcinek granicy zewn trznej Unii. 

Powy sze uwagi – powtórzmy – nie poddaj  w w tpliwo  warto ci recenzo-

wanej publikacji. Wr cz przeciwnie – doceniaj  jej znaczenie jako podstawy do me-

rytorycznej dyskusji i ewentualnych dalszych poszukiwa  badawczych. Podkre li  

te  nale y, i  pewne sugestie przedstawione powy ej nie mog y zosta  uwzgl dnio-

ne – b d  ze wzgl du na dynamicznie rozwijaj c  si  sytuacj  mi dzynarodow , 

b d  ze wzgl du na przyj te za o enia dotycz ce charakteru ksi ki. Jako podr cz-

nik stanowi ona na pewno rzeteln  podstaw  dla wszystkich, którzy b d  zdoby-

wa  wiedz  w zakresie problematyki bezpiecze stwa w Unii Europejskiej. Niewy-

kluczone równie , i  opracowanie to zach ci czytelnika do pog biania wiedzy na 

temat samej UE, jej instytucji, róde  prawa czy poszczególnych polityk i obszarów 

dzia alno ci. 

Tomasz Dubowski
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1. ORZECZNICTWO TRYBUNA U SPRAWIEDLIWO CI 

UNII EUROPEJSKIEJ  

Sprawa C–265/031 Igor Simutenkov przeciwko Ministerio de Educación 

y Cultura, Real Federación Española de Fútbol (wniosek Audiencia Nacional 

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

S owa kluczowe

Umowa o partnerstwie Wspólnoty–Rosja, Artyku  23 ust. 1; Warunki zatrudnie-

nia; Zasada niedyskryminacji; Pi ka no na; Ograniczenie liczby zawodników pro-

fesjonalnych b d cych obywatelami pa stw trzecich, którzy mog  by  wystawieni 

w sk adzie jednej dru yny w zawodach krajowych

Artyku  23 ust. 1 Umowy o partnerstwie i wspó pracy ustanawiaj cej partner-

stwo mi dzy Wspólnotami Europejskimi i ich pa stwami cz onkowskimi a Fede-

racj  Rosyjsk , podpisanej na Korfu w dniu 24 czerwca 1994 r. i zatwierdzonej 

w imieniu Wspólnot decyzj  Rady i Komisji 97/800/EWWiS, WE, Euratom z dnia 

30 pa dziernika 1997 r., nale y interpretowa  w ten sposób, e sprzeciwia si  on 

stosowaniu wobec sportowca profesjonalnego posiadaj cego obywatelstwo rosyj-

skie, legalnie zatrudnionego przez klub maj cy siedzib  w pa stwie cz onkowskim, 

przepisu wydanego przez zwi zek sportowy tego pa stwa, na podstawie którego 

kluby mog  wystawia  w zawodach organizowanych na szczeblu krajowym jedynie 

ograniczon  liczb  zawodników pochodz cych z krajów trzecich, które nie s  stro-

nami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

1 Zob. wyrok Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej z dnia 12.04.2005 r., EUR – Lex nr 62003CJ0265.
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2. ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNA U 

PRAW CZ OWIEKA

Sakhnovskiy przeciwko Rosji2 – wyrok Wielkiej Izby z dnia 2 listopada 

2010 r., skarga nr 21272/03 

S owa kluczowe: prawo do obrony, jako  obrony z urz du, odpowiedzialno  

s du za zapewnienie mo liwo ci odpowiedniego przygotowania obrony

Stan faktyczny sprawy

Skar cy zosta  prawomocnie skazany w 2002 r. za podwójne zabójstwo na 18 

lat pozbawienia wolno ci. W post powaniu odwo awczym przed S dem Najwy -

szym nie by  reprezentowany przez obro c , a w rozprawie uczestniczy  za pomo-

c  po czenia audiowizualnego. W kolejnych latach skar cy kilkakrotnie próbowa  

doprowadzi  do wznowienia zako czonego post powania karnego, powo uj c si  

na naruszenie jego prawa do obrony przez S dem Najwy szym. Jego wnioski zosta-

y uznane za bezzasadne. Dopiero kiedy skarga skar cego do Europejskiego Try-

buna u Praw Cz owieka zosta a przekazana rz dowi rosyjskiemu do ustosunkowa-

nia si , S d Najwy szy zdecydowa  o ponownym przeprowadzeniu post powania 

odwo awczego wobec skar cego. Wnioskodawca wyst pi  o osobist  obecno  na 

rozprawie, ale S d Najwy szy stwierdzi , e nie jest to niezb dne, a po czenie au-

diowizualne b dzie wystarczaj ce dla zapewnienia jego efektywnego udzia u w po-

st powaniu. Skar cy przebywa  wówczas w zak adzie karnym oddalonym o 3 000 

km od Moskwy. Na pocz tku rozprawy S d przedstawi  skar cemu jego obro c  

wyznaczonego z urz du i umo liwi  im 15-minutow  rozmow  pod nieobecno  in-

nych osób, bezpo rednio przed rozpocz ciem rozprawy. Skar cy stwierdzi , e nie 

b dzie korzysta  z pomocy obro cy, gdy  chcia by si  spotka  i porozmawia  z nim 

osobi cie. W odpowiedzi na to S d Najwy szy odnotowa , e: skar cy nie wska-

za , eby zaistnia y rozbie no ci w linii obrony pomi dzy nim a obro c ; nie doma-

ga  si  te  wyznaczenia innego obro cy ani nie skorzysta  z mo liwo ci udzielenia 

pe nomocnictwa obro cy z wyboru po uzyskaniu informacji o ponownym przepro-

wadzeniu procesu. Z tych powodów S d Najwy szy uzna , e obro ca mo e repre-

zentowa  skar cego i przyst pi  do rozpoznania odwo ania. Tego samego dnia S d 

Najwy szy oddali  apelacj  skar cego.

2 Zob. wyrok Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka z 02.11.2010 r., – tre  orzeczenia – strona 

ECHR: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=21272/

03&sessionid=81486771&skin=hudoc–en
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Zarzuty skar cego

Skar cy w skardze podniós  zarzut naruszenia jego prawa do rzetelnego pro-

cesu przez niezapewnienie mu osobistego uczestnictwa w rozprawie odwo awczej 

i niezagwarantowanie mo liwo ci skonsultowania si  z obro c  wyznaczonym 

z urz du. Skar cy uwa a , e w jego sprawie dosz o do naruszenia art. 6 ust. 1 

w zw. z art. 6 ust. 3 „c” Konwencji.

Rozstrzygni cie ETPC 

Trybuna  w pierwszej kolejno ci zbada , czy skar cy straci  status pokrzywdzo-

nego po wznowieniu post powania karnego po wznowieniu post powania karnego 

przeciwko niemu na etapie apelacji. Trybuna  przypomnia  ogóln  zasad , ugrunto-

wan  w swoim orzecznictwie, e wnioskodawca mo e straci  status pokrzywdzo-

nego, je li w adze uzna y naruszenie Konwencji i je eli wyeliminowa y negatyw-

ne konsekwencje w stosunku do wnioskodawcy. Trybuna  podkre li , e pa stwa 

cz onkowskie powinny mie  mo liwo  naprawienia narusze  Konwencji, jednak-

e nie mog  tego czyni  jedynie w celu unikni cia jurysdykcji Trybuna u. Trybuna  

orzeka , e wznowienia post powania s dowego nie mo na automatycznie uzna  za 

wystarczaj ce zado uczynienie. W celu ustalenia, czy skar cy utraci  status oÞ ary, 

trzeba bra  pod uwag  ca o  post powania, w tym etapy po jego wznowieniu. 

Trybuna  zauwa y , e w skar cy wyrazi  swoje niezadowolenie z faktu, jak 

jego pomoc prawna zosta a zorganizowana przez S d Najwy szy na wznowionej 

rozprawie apelacyjnej i nie chcia  przyj  us ug nowo mianowanego prawnika. Try-

buna  nie zaakceptowa  argumentów rz du, e skar cy, przez rezygnacj  z korzy-

stania z pomocy obro cy, zrzek  si  praw gwarantowanych w art. 6 ust. 3 Konwen-

cji. Trybuna  podkre li , e skar cy nie by  poinformowany o wyznaczeniu mu 

nowego obro cy a  do dnia rozprawy odwo awczej. Trybuna  przypomnia , e ce-

lem Konwencji jest zagwarantowanie praw, które s  praktyczne i efektywne, a nie 

jedynie iluzoryczne. Tote  samo wyznaczenie obro cy z urz du nie zapewnia efek-

tywno ci pomocy prawnej, jak  obro ca z urz du ma wiadczy  oskar onemu.

Trybuna  przyst pi  do badania, czy sposób przeprowadzenia rozprawy, 

a w szczególno ci sposób zaaran owania kontaktu oskar onego z jego obro c , by  

zgodny z prawem do obrony. Trybuna  stwierdzi , e kontakty oskar onego z jego 

obro c  powinny opiera  si  na relacji wzajemnego zaufania i zrozumienia. Skar-

cy móg  porozmawia  ze swoim obro c  za po rednictwem cza audiowizualne-

go przez 15 minut bezpo rednio przed rozpraw  odwo awcz . Zdaniem Trybuna u, 

maj c na wzgl dzie stopie  skomplikowania sprawy, ten czas trzeba jednoznacz-

nie uzna  za niewystarczaj cy dla przedyskutowania jej z obro c  i nabrania przez 

skar cego przekonania, e obro ca nale ycie zna jego sytuacj  prawn . Trybuna  

odnotowa  te , e skar cemu umo liwiono komunikowanie si  z obro c  za pomo-
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c  po czenia audiowizualnego sali rozpraw z aresztem ledczym, które by o zain-

stalowane i kontrolowane przez pa stwo. Pomimo nieobecno ci innych osób w obu 

pomieszczeniach, skar cy móg  jednak odczuwa  skr powanie i obawia  si  pod-

s uchiwania jego rozmowy z adwokatem. Trybuna  odnotowa , e rz d nie wy-

ja ni , dlaczego nie podj to kroków zapewniaj cych skar cemu efektywny kon-

takt z obro c  wcze niej, przed rozpraw . Akceptuj c niemo no  doprowadzenia 

oskar onego do sali rozpraw ze wzgl du na odleg o  (ponad 3 000 km), Trybuna  

stwierdzi  jednak, e mo na by o zapewni  skar cemu mo liwo  rozmowy tele-

fonicznej z obro c  lub wyznaczy  mu obro c  w okr gu, w którym znajdowa  si  

areszt ledczy. Trybuna  stwierdzi  te , e S d Najwy szy móg  przerwa  rozpraw  

,daj c tym samym skar cemu i jego obro cy wystarczaj cy czas na przygotowanie 

obrony. Zdaniem Trybuna u na rozprawie odwo awczej w dniu 29 listopada 2007 r. 

nie zapewniono skar cemu prawa do obrony w sposób wymagany przez art. 6 ust. 

1 w zw. z art. 6 ust. 3 „c” Konwencji. Poniewa  to post powanie odwo awcze mia o 

na celu zniwelowanie uchybie  zaistnia ych w pierwszym procesie, Trybuna  uzna , 

e w ca ym post powaniu wobec skar cego, zako czonym rozpraw  w dniu 29 li-

stopada 2007 r., dosz o do naruszenia prawa do obrony. Wobec takiego rozstrzygni -

cia Trybuna  orzek , e nie jest konieczne odr bne badanie zarzutu skar cego, e 

jego uczestniczenie w rozprawie za po rednictwem cza audiowizualnego naruszy-

o prawo do rzetelnego procesu.

Trybuna  zas dzi  na rzecz skar cego 2 000 euro zado uczynienia.

Smirnov  przeciwko  Rosji3 –  wyrok  Pierwszej  Sekcji  ETPC z dnia  7 czerw-

ca  2007  r.,  skarga  nr 71362/01 

S owa kluczowe: przeszukanie a prawo do prywatno ci, ochrona tajemnicy ad-

wokackiej w  kontek cie  przeszukania mieszkania  adwokata,  zatrzymanie  dowo-

du  dla  potrzeb  post powania karnego a prawo do poszanowania w asno ci 

Stan faktyczny sprawy

Skar cy jest adwokatem. Sprawa dotyczy a zarzutów postawionych przez 

skar cego, e jego mieszkanie zosta o przeszukane, a liczne dokumenty i jednost-

ka centralna jego komputera zosta a zaj ta w celu uzyskania dost pu do poufnych 

informacji dotycz cych jego klientów oraz uzyskania dowodów przeciwko nim. 

Klienci skar cego byli podejrzani o udzia  w przest pczo ci zorganizowanej.  

3 Zob. wyrok Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka z 07.06.2007 r. – tre  orzeczenia – strona ECHR: http://

cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=818567&portal=hbkm&source=externalbydocnu

mber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
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Orzecznictwo

Zarzuty skar cego

Skar cy  sformu owa  trzy zarzuty wobec  post powania  rosyjskich organów  

procesowych: zarzut naruszenia prywatno ci wskutek przeszukania jego mieszkania 

(art. 8 Konwencji), zarzut naruszenia prawa do poszanowania mienia (art. 1 Pierw-

szego Protoko u do Konwencji) oraz zarzut braku skutecznego rodka skar enia 

si  na naruszenie prawa do poszanowania mienia (art. 13 Konwencji w zw. z art. 1 

Pierwszego Protoko u do Konwencji). 

Rozstrzygni cie ETPC 

Trybuna  stwierdzi , e procedura przeszukania mieszkania skar cego zosta-

a zrealizowana na podstawie uzasadnionych celów wspierania bezpiecze stwa pub-

licznego, zapobiegania przest pczo ci oraz ochrony praw i wolno ci osób trzecich. 

Jednak e z uwagi na fakt, e skar cy sam nie by  podejrzany o adne przest p-

stwo, Trybuna  uzna , e przeszukanie zosta o przeprowadzone bez dostatecznych 

i istotnych podstaw do naruszenia prawa tajemnicy zawodowej, daj c tym samym 

nadmiernie szeroki zakres swobód policji do ustalenia, co mo e by  zaj te. W kon-

sekwencji Trybuna  uzna , e naruszenie prawa tajemnicy zawodowej nie by o ko-

nieczne w demokratycznym spo ecze stwie, w zwi zku z czym przyzna  racj  skar-

cemu, stwierdzaj c naruszenie art. 8 Konwencji.

Trybuna  zaobserwowa , e jednostka centralna komputera skar cego jest  

przetrzymywana przez w adze rosyjskie przez okres 6 lat. W zwi zku z tym zosta o 

stwierdzone, e przetrzymywanie komputera spowodowa o nie tylko osobiste nie-

dogodno ci skar cego, ale równie  utrudnienia w wykonywaniu dzia alno ci za-

wodowej, a nawet mia o negatywny wp yw na wymiar sprawiedliwo ci. W konse-

kwencji Trybuna  stwierdzi , e Rosja nie znalaz a w a ciwej równowagi mi dzy 

wymogami interesu publicznego a prawem skar cego do poszanowania mienia. 

Trybuna  uzna , e dosz o do naruszenia art. 1 Pierwszego Protoko u do Konwencji. 

Nast pnie Trybuna  uzna , e skar cy nie mia  dost pu do skutecznego rodka za-

skar enia na naruszenie prawa do poszanowania mienia, w zwi zku z czym równie  

w tym przypadku przyzna  racj  skar cemu, stwierdzaj c naruszenie art. 13 Kon-

wencji w zw. z art. 1 Pierwszego Protoko u do Konwencji. 

 Opracowa  Rados aw Kami ski
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