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Wstęp
Interesy jednostki i grup społecznych oraz interesy narodowe, a także
zapewnienie możliwości ich realizacji stanowią sprawę nadrzędną
zarówno na poziomie jednostki, grupy społecznej, jak i państwa.
W zależności od poziomu ich identyfikacji, różnią się one między sobą,
lecz zazwyczaj można wskazać pewne obszary wspólne. Interesy jednostki, grup społecznych oraz interesy narodowe Polski w dziedzinie
bezpieczeństwa mają swoją wielowiekową historię.
W Polsce zjawisko wzajemnych relacji pomiędzy interesami jednostki, interesami grupowymi i narodowymi nie doczekało się całościowej
analizy teoretycznej, mimo że powstało wiele publikacji poświęconych
reprezentacji poszczególnych interesów1. Brak całościowej charakterystyki reprezentacji wymienionych interesów wynika z faktu, że
badaniami tej problematyki zajmują się specjaliści z różnych dyscyplin
naukowych: nauk politycznych, prawa, socjologii, ekonomii, którzy
rozpatrują je w kontekście swoich dyscyplin naukowych.
Należy zauważyć, że pojęcie „interes” jest swego rodzaju spoiwem
między państwem a społeczeństwem. Jednostka, grupy i państwo
(rozumiane w tym przypadku jako instytucje władzy wykonawczej
i ustawodawczej) muszą ze sobą współpracować i są od siebie wzajemnie zależne2. Ze względu na złożoność podejmowanego zagadnienia,

1

2

Rola grup interesu w procesie stanowienia prawa w Polsce, red. K. Rybiński, Warszawa
2012, s. 12.
S. Łodziński, Parlamentarny korporacjonizm. Grupy interesu w niemieckim systemie
politycznym, „Informacja Biura Studiów i Ekspertyz” 1994, nr 216, s. 1.
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konieczne wydaje się definicyjne sprecyzowanie problematyki interesów jednostki, interesów grupowych i interesów narodowych.
Zasadnicze pytanie stanowiące wyraz dociekań i rozważań naukowych w niniejszej publikacji koncentruje się wokół kwestii: czym są
i jakie są współczesne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz czy
jednostka, grupa i ostatecznie państwo mają szansę je zrealizować
przy uwzględnieniu całokształtu struktur i działań społecznych i państwowych, a także występujących między nimi relacji?
Przedmiotem badania w niniejszej pracy są interesy jednostek i grup
społecznych oraz interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa
rozpatrywane z perspektywy ich identyfikacji i realizacji, zachodzących między nimi relacji oraz sposobów i form ich reprezentowania
na różnych poziomach. Z przedmiotem realizacji interesów wiąże się
pojęcie „reprezentowanie interesów” – grupowych bądź narodowych
– rozumiane jako proces artykulacji. Katalog interesów na każdej
z badanych płaszczyzn jest niezwykle rozbudowany i niejednolity. Nie
jest możliwe więc stworzenie zamkniętego zbioru, który pozwalałby
ująć je wszystkie w sposób wyczerpujący. W związku z tym skupiono
się na wybranych kategoriach tych interesów, zwłaszcza istotnych
z punktu widzenia celu badań i wewnętrznych przekonań autorek.
Celem badań jest określenie przykładowych interesów jednostek
i grup społecznych oraz interesów narodowych, a także określenie efektywności wykorzystywanych przez nie strategii artykulacji. Dokonana
analiza umożliwiła osiągnięcie celu, jakim jest uchwycenie wpływów
i wzajemnych oddziaływań istniejących czy też pojawiających się na
poszczególnych płaszczyznach interesów.
Postawiona hipoteza badawcza – to konstatacja, że identyfikacja
i możliwość realizacji interesów na każdym z poziomów (jednostka,
grupa, państwo) wynikają ze wzajemnych powiązań między nimi i są
od siebie zależne, a interesy każdego z tych podmiotów w znaczący
sposób wpływają na interesy pozostałych, kształtując je przez zarówno
umożliwianie, jak i ograniczanie możliwości ich realizacji. Relacja
ta szczególnie wyraźnie uwidacznia się między interesami jednostek
i grup, a stanowiącymi wyraz pewnego uogólnienia i kompromisu –
interesami narodowymi. Państwo – jako gwarant bezpieczeństwa – nie
tylko określa te interesy w aktach prawa powszechnie obowiązującego,
ale także decyduje o sposobie ich realizacji, nawet jeśli oznaczałoby
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to ograniczenie swobód i praw jednostek czy grup i niekoniecznie
leżało w ich interesie.
Analiza problematyki reprezentacji interesów w Polsce wymaga
zidentyfikowania czynników wpływających na funkcjonowanie różnych form reprezentacji interesów grupowych i skomplikowanych
relacji między aktorami na różnych poziomach instytucjonalnych.
Powstawanie organizacji zinstytucjonalizowanych i grup doraźnych
jest dowodem na adaptację jednostek i grup do funkcjonowania w danym systemie politycznym społeczeństwa. Uwzględnienie charakterystyki poszczególnych interesów i różnych sposobów ich artykulacji
pozwoli pogłębić rozumienie analizowanych zjawisk.
W publikacji zostały zastosowane różne metody badawcze. Metodą
komparatystyczną dokonano analizy różnych form reprezentacji
interesów. Metoda systemowa pozwoliła zaś na uporządkowanie
badanej problematyki przez skategoryzowanie poszczególnych interesów. W pracy wykorzystano także analizę aktów prawnych i innych
dokumentów, które zawierają regulacje dotyczące poszczególnych
jednostek, grup interesów oraz interesów narodowych.
W pierwszym rozdziale pracy autorki podjęły próbę wyjaśnienia
pojęcia „interes”, prezentując różne koncepcje, modele i poglądy na
ten temat. W celu usystematyzowania podstawowych założeń, kluczowych dla całości rozważań, wskazano na poziomy identyfikacji
interesów oraz występujące między nimi relacje. Na podstawie źródeł
naukowych zdefiniowano termin „bezpieczeństwo”, odnosząc go do
potrzeb i interesów jednostek, grup i państwa oraz konieczności
zabezpieczenia praw tych podmiotów. Wykorzystując akty prawne
(zarówno te o znaczeniu historycznym, jak i obowiązujące współcześnie), przedstawiono postrzeganie relacji jednostka – grupa – państwo
przez pryzmat koncepcji „dobra wspólnego” w różnych okresach
funkcjonowania państwa polskiego. Tym samym, dzięki tak dokonanej analizie, uwzględniającej tradycje polskiego konstytucjonalizmu,
uzyskano obraz zmian zachodzących w obszarze rozumienia i wartościowania tego pojęcia.
W drugim rozdziale, zgodnie z obowiązującymi normami konstytucyjnymi i ustawowymi oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego,
wywodząc z nich konkretne przykłady, przybliżono pojęcie „interesu
indywidualnego”, zwracając jednocześnie uwagę na brak definicji
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legalnej tego pojęcia w przepisach. Analizą prawodawstwa objęto nie
tylko materię konstytucyjną, ale także gałąź prawa administracyjnego,
uwzględniając takie pojęcia, jak „interes prawny” i „faktyczny”, które
wiążą się bezpośrednio z ochroną interesów jednostki (obywatela)
w różnego rodzaju postępowaniach prowadzonych przed organami
państwa, także w postępowaniu administracyjnym. Identyfikacja
interesu jednostki została przeprowadzona również na gruncie prawa
cywilnego, gdzie przywołano i omówiono art. 5 kodeksu cywilnego.
Szczególną uwagę w kontekście badanej problematyki poświęcono
prawom podmiotowym zagwarantowanym w Konstytucji RP (prawu
do prywatności, dostępu do informacji, wolności słowa oraz tajemnicy
komunikowania się), zwracając jednak uwagę, że pojęcie interesu
jednostki nie wyczerpuje się w sferze osobistej. Interesy te mogą być
bowiem wyrażane także w innych sferach stosunków interpersonalnych, w szczególności politycznych, ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych. W treści publikacji podjęto próbę odzwierciedlenia
tej różnorodności w kontekście różnych interesów, poświęcając tej
problematyce stosunkowo sporo uwagi.
Rozdział trzeci obejmuje problematykę grup interesu, ponieważ są
one nieodłącznie związane z instytucją państwa. Poza częścią koncentrującą się na wyjaśnieniu podstawowej terminologii, dokonano
klasyfikacji tych grup oraz omówiono pełnione przez nie funkcje. Dla
klaryfikacji analizowanych treści konieczne było również porównanie
pojęć, takich jak „grupa interesu”, „grupa nacisku” oraz „interesariusze”, zwracając uwagę na występujące między nimi różnice oraz
umiejscowienie w tym obszarze partii politycznych. Dopełnieniem
problematyki grup interesu jest wskazanie i przedstawienie ich udziału
w procesach decyzyjnych, jak również rozważania na temat pozytywnego lub negatywnego postrzegania interesów tych grup.
W rozdziale czwartym skoncentrowano się wokół interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa, skupiając uwagę zarówno na
kwestiach teoretycznych (np. zdefiniowanie samego pojęcia „interes
narodowy”), jak i praktycznych (konkretne przykłady interesów).
Zwrócono uwagę na powiązania polityki i interesów narodowych oraz
wskazano – przy pomocy form graficznych – na możliwe poziomy
identyfikacji tych interesów. Istotnym aspektem, stanowiącym punkt
wyjścia do rozważań na temat interesów narodowych, jest analiza
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art. 5 Konstytucji RP. Skonkretyzowaniem i niejako uzupełnieniem
materii konstytucyjnej jest wiele polskich strategii bezpieczeństwa
traktujących w sposób szczegółowy o bezpieczeństwie, które były
przedmiotem szczegółowej analizy. Dla lepszego zrozumienia, czym
są interesy narodowe i jak istotne są one z punktu widzenia państwa,
posłużono się przykładami interesów narodowych Polski i Stanów
Zjednoczonych Ameryki, wywodząc je z faktów i dokumentów strategicznych z lat 1989–2013. Na zakończenie przywołano przykład ujęcia
„interesów bezpieczeństwa państwa” w polskim reżimie prawnym,
przedstawiając rezultat wykładni i analizy ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Ze względu na szerokie ujęcie problematyki interesów, autorki
mają nadzieję, że zawarty w monografii materiał będzie stanowić
przyczynek do dyskusji nad możliwością realizacji tych interesów
przez jednostki i grupy oraz państwo, a poczynione spostrzeżenia
przyczynią się do poprawy poziomu (jakości) w zakresie prowadzonych działań na ich rzecz.

1. Interesy a bezpieczeństwo
1.1. Pojęcie „interesu”
Źródła pojęcia „interes” należy doszukiwać się w łacińskim słowie
„interesse”, które oznacza: być w czymś, znajdować się przy czymś,
być pomiędzy, brać udział, być obecnym1. W literaturze przedmiotu
podejmowano różne próby zdefiniowania omawianego terminu2.
Analiza piśmiennictwa pozwala na wyodrębnienie w tym zakresie
trzech poglądów.
Zgodnie z pierwszym stanowiskiem – za podstawę interesu uważa
się pewien rodzaj wartości. Przyjmuje się, że interes X jest interesem A ze względu na wartość Y. Jak wskazuje A. Żurawik: „pewien stan
lub przedmiot zostaje uznany za interes danego podmiotu, ponieważ
jest on wartościowy, korzystny dla niego. Jeśli układem odniesienia
są tu wartości lub systemy wartości, to taką podstawę interesu można
nazwać aksjologiczną”3. Zgodnie z tym poglądem – pojęcie „interes”
oznacza wartość.
Według drugiego poglądu – podstawą dookreślania interesu mogą
być potrzeby. X będzie interesem A ze względu na potrzeby Y. W tym
ujęciu pojęcie „interes” jest utożsamiane z pojęciem „potrzeba”.

1
2

3

Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986, s. 77.
J. Drążkiewicz, Interesy a struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 5 i n.; P.J. Suwaj,
Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 19 i n.
A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym,
,,Europejski Przegląd Sądowy’’ 2012, nr 12, s. 25.
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Rozdział I

Interesy a bezpieczeństwo

Przyjmuje się, że interes – to społecznie zdeterminowana potrzeba,
która może być rozumiana w sensie subiektywnym oraz obiektywnym. Potrzeba subiektywistyczna stanowi indywidualne życzenie,
skłonność czy odczuwanie pragnienia. Natomiast potrzeba w sensie
obiektywnym – to interes ujmowany niezależnie od wyobrażeń i subiektywnych przekonań jednostki.
Zgodnie z trzecią teorią – podstawą interesu może być kategoria
celu. Polega ona na twierdzeniu, że X jest interesem A ze względu na
stojący przed A cel Y. W tym przypadku podstawą interesu jest kategoria celu. Tego rodzaju podstawę interesu nazywa się prakseologiczną4.

Interes X

Interes X

Interes X

Jednostki A

Jednostki A

Jednostki A

Ze względu na wartość Y

Ze względu na potrzeby Y

Ze względu na cel Y

Interes = wartość

Interes = potrzeba

Interes = cel

Rys. 1. Pojęcie „interesu”
Źródło: opracowanie wł.

Podczas analizy zagadnienia realizacji interesów jednostki i grup
społecznych oraz interesów narodowych należy zastanowić się nad
wzajemną relacją przedmiotowych pojęć. W literaturze przedmiotu
bowiem początkowo zestawiano interes jednostki i interes narodowy
jako pojęciowo przeciwstawne. Interes indywidualny był przeciwstawiany interesowi ogółu. Dopiero doktryna liberalnego państwa
prawnego oraz koncepcja publicznych praw podmiotowych stworzyły podstawę do analizy pozycji jednostki w państwie i charakteru
jej interesów. Zauważono, że w praktyce występuje sytuacja nie tyle

przeciwstawna, ile równoległości, a nawet łączenia interesu indywidualnego i interesu państwa5.
Pojęcie interesu zaczęto rozpatrywać jako kategorię skomplikowaną, złożoną z elementów uprzednio odrzucanych jako jej części
składowe. Powstała także koncepcja matematyczna, zakładająca, że
interes narodowy jest sumą interesów prywatnych. W tym kontekście można mówić o trzech modelach zagadnienia relacji pomiędzy
interesem narodowym a interesem jednostki.
Zgodnie z pierwszym modelem, czyli tzw. teorią nadrzędności
interesu ogółu, interes państwa jest nadrzędny w stosunku do interesu jednostki. Drugi model, zwany także teorią wspólnego interesu
(„common interest”)6, również odwołuje się do interesów jednostek.
Od teorii nadrzędności interesu narodowego różni go to, że zakłada
sumowanie wszystkich interesów indywidualnych przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów mniejszości, podczas gdy tzw. teoria
nadrzędności dopuszcza możliwość eliminacji interesów mniejszości
w procesie definiowania dobra wspólnego.
Ostatni model, związany z teorią jedności („unitary conception”),
zakłada, że pojęcie interesu publicznego opiera się na rywalizacji
konkurencyjnych roszczeń, bazujących jednak na pewnych wspólnych
wartościach uznawanych w społeczeństwie i stanowiących podstawę
rozstrzygnięć władzy publicznej. Wydaje się, że nie można „in genere”
przypisywać wyższości interesu publicznego nad indywidualnym.
Interesy muszą być wyważane w każdej sytuacji i z uwzględnieniem
okoliczności danej sprawy. Czasem pierwszeństwo będzie należeć do
interesu publicznego, ale niekiedy będzie on musiał ustąpić przed
interesem prywatnym.
Każdy z podmiotów, czy to w sferze stosunków międzyludzkich,
danych grup społecznych, czy w sferze stosunków międzynarodowych,
ma swoją, sobie właściwą sferę interesów. Wzajemna zależność interesów stanowi podstawę racjonalnego i sprawnego działania jednostki. Interesy indywidualne tworzą podwaliny interesów grupowych,

5

6
4

Tamże.
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A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 6, s. 50–51.
A. Młynarska-Sobaczewska, Dobro wspólne jako kategoria normatywna, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2009, t. 69, s. 64–65.
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te z kolei kreują interesy narodowe i międzynarodowe. Zjawisko to
powoduje występowanie rozbieżności lub wspólnoty tych interesów7.

Interesy jednostki

Interesy grup społecznych

Interesy narodowe

Podsumowując tę część rozważań, można stwierdzić, że z punktu
widzenia interesu indywidualnego, który jest punktem wyjścia, interes
indywidualny nie zawsze musi korespondować z interesami ogółu.
Interes publiczny ocenia się z punktu widzenia dobra wspólnego,
działanie jednostki natomiast jest oceniane w aspekcie zgodności
z interesami innych podmiotów, zwłaszcza z interesami całego społeczeństwa. Ochrona interesu indywidualnego i jej zakres sięgają do
granic kolizji z interesem ogółu. Zadaniem analizy znaczenia pojęcia „interes” jest pokazanie nie tylko jego denotacji, tzn. złożonego
fragmentu rzeczywistości, do którego odnosi się to pojęcie, ale także
uwzględnienie cech kojarzonych, stereotypowych (tzw. konotacji).

1.2. Zabezpieczenie praw jednostki
a bezpieczeństwo

Rys. 2. Poziomy interesów
Źródło: opracowanie wł.

W czasie analizy relacji interesy jednostki – interesy państwa
można wskazać następujące ujęcia. Zgodnie z pierwszym ujęciem,
z punktu widzenia dobra ogółu, uwzględniając przede wszystkim
fakt, że jednostka nie żyje w świecie sama, lecz musi się dostosować
do grupy, w której żyje i funkcjonuje, interesy grupy są nadrzędne.
Pojęcie indywidualistyczne zakłada przewagę interesu indywidualnego. Kładąc nacisk na rozwój jednostki, realizację jej osobistych celów,
interes jednostki ma zaś pozycję nadrzędną względem interesu ogółu.
Zwolennicy tego poglądu zauważają, że elementem interesu publicznego jest ochrona jednostki. Wartościowanie interesów indywidualnych
determinuje dobro publiczne. Koncepcja dobra wspólnego nie może
być formułowana w sposób jednostronny przez elementy tradycyjnej
racji stanu, lecz w zakres dobra ogółu jest włączona ochrona jednostki.
Nie może istnieć dobro wspólne, w którego skład nie wchodziłaby,
jako istotny element, wolność jednostki.

7
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W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
Warszawa 2011, s. 89.

Bezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny. Powszechnie przyjmuje się, że bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup
społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem8. Bezpieczeństwo
jest zatem wartością, której osiąganie należy do podstawowych obowiązków władz publicznych. R. Kuźniar nadmienia, że bezpieczeństwo
jest pierwotną, egzystencjalną potrzebą jednostek, grup społecznych
i wreszcie państw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie, integralność czy niezawisłość, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju, który
zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu9.
W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo definiuje się zarówno
jako stan, poczucie bezpieczeństwa danego podmiotu, jak i proces
– zapewnianie poczucia bezpieczeństwa podmiotu. Podmiotem bezpieczeństwa mogą być wszystkie jednostki mające własne interesy
i wyrażające ambicje realizacji tych interesów. Mogą to być poszczególne osoby, grupy społeczne, narody, społeczności międzynarodowe
i wreszcie cała ludzkość. Stosownie do tego wyróżnia się różne kategorie bezpieczeństwa: indywidualne (personalne), grupowe (rodowe,

8
9

J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18.
R. Kuźniar, Po pierwsze, bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” 1996, 9 stycznia, nr 7, s. 7.
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plemienne), publiczne, międzynarodowe (regionalne, globalne)10.
W. Kitler zauważa, że najdoskonalszą dotąd formą zabezpieczenia
potrzeb jednostki i grupy społecznej w zakresie bezpieczeństwa jest
państwo11. To właśnie państwo w kontekście bezpieczeństwa ma
czuwać nad bezpieczeństwem zewnętrznym, ale i nad porządkiem
wewnętrznym. Bezpieczeństwo państwa dotyczy bezpieczeństwa
jego instytucji i organizacji, ustalonego terytorium, a także ludności
podlegającej władztwu. W bezpieczeństwie państwa chodzi o utrzymanie porządku w zbiorowości państwowej oraz zapewnienie jej
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
KATEGORIE
BEZPIECZEŃSTWA

Indywidualne
(personalne)

Grupowe
(narodowe,
plemienne)

Publiczne

Międzynarodowe
(regionalne,
globalne)

Rys. 3. Kategorie bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie wł.

Relacja bezpieczeństwo – jednostka ma szczególny wymiar. Ma
ona znaczenie w każdej sytuacji, kiedy zadaniem i celem publicznym
państwa jest zapewnianie bezpieczeństwa jednostki, narodu, społeczeństwa. W każdych okolicznościach związanych z obowiązkami
państwa wobec jednostki do głosu dochodzą jej prawa podstawowe.
Na sytuację prawną jednostki składa się określony zespół praw i obowiązków wyznaczonych przez normy prawne. O wolności jednostki
w państwie decydują poszczególne przepisy prawne, które muszą być
przestrzegane przez organy państwa w sytuacjach, w których mamy

10

11

S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja,
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2, s.18.
W. Kitler, Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe, w: Aspekty prawne
bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk,
Warszawa 2013, s.18.
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do czynienia z wkraczaniem w sferę prywatną. Sfera wolności obywateli nie jest zatem ściśle określona. Według W. Osiatyńskiego pojęcie
praw człowieka opiera się na trzech zasadach: 1) każda władza jest
ograniczona; 2) każda jednostka posiada sferę autonomii, do której
nie ma dostępu żadna władza; 3) każda jednostka może się domagać
od państwa ochrony jej praw12.
Z wymienionych zasad wynikają funkcje, które mogą pełnić prawa
człowieka, a mianowicie: chronić wolności jednostki przed jej naruszeniem przez państwo, tworzyć możliwości realizacji praw jednostki
przez państwo oraz chronić przez państwo praw i wolności jednostki
przed jej naruszeniem przez inne osoby.
W konkluzji można stwierdzić, że prawa człowieka są określoną
kategorią praw, które posiada każdy jako zobowiązany do korzystania
z nich, gdyż są one niezbywalne, przy czym zobowiązane jest przede
wszystkim państwo. Do realizacji praw, w tym ochrony prywatności
i szczególnego jej elementu – tożsamości, służą także publiczne prawa
podmiotowe. W tym obszarze spierają się dwa istotne interesy: interes
ogólny oraz interes indywidualny jednostkowy, który dotyczy życia
prywatnego jednostki, jej dóbr osobistych, godności i wynikającej
z niej ochrony tożsamości.
W preambule Konstytucji RP, która określa podstawy aksjologiczne
Rzeczypospolitej Polskiej, wymieniono gwarancję praw obywatelskich,
ochronę wolności i godności jako cel i podstawową, nienaruszalną
zasadę jej funkcjonowania. Spośród praw i wolności podstawowych
wyróżnia się: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne,
wolności i prawa socjalne oraz kulturalne, a także wolności i prawa
ekonomiczne. P. Winczorek uważa, że można przyjąć podział na
wolności człowieka, wolności obywatela, prawa człowieka, prawa
obywatela oraz obowiązki człowieka i obowiązki obywatela.
Konstytucja zawsze odzwierciedla określone tradycje prawne,
powstaje jako wynik szerokiej debaty politycznej, ogólnonarodowej,
a także doktrynalnej. Jej przesłanie i znaczenie nie mogą być w samym
założeniu ograniczone do rozwiązywania bieżących potrzeb funkcjonowania państwa i społeczeństwa, mają być bowiem nakierowane na

12

W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011, s. 90.
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budowanie możliwie trwałych, solidnych podstaw funkcjonowania
państwa zarówno na obecnym etapie, jak i na przyszłość.

1.3. Państwo jako dobro wspólne
W art. 1 Konstytucji RP ustrojodawca przyjął, że Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Poszukując w polskiej
tradycji konstytucyjnej odwołań do dobra wspólnego jako fundamentalnej wartości, trzeba sięgnąć do dwóch aktów: ustawy rządowej
z 3 maja 1791 r., czyli Konstytucji 3 maja, oraz do ustawy konstytucyjnej
z 23 kwietnia 1935 r.13, nazywanej Konstytucją kwietniową. Są to jedyne
ustawy rangi konstytucyjnej, które traktują o dobru wspólnym, a pojawiły się w kontekście prac nad obecnie obowiązującą Konstytucją RP.
W Konstytucji 3 maja dobro wspólne stanowiło pierwszą wartość
konstytucyjną. Pojmowaniu prawa, państwa i jednostki, w jej preambule zostały wskazane trzy zasadnicze cele uchwalenia Konstytucji:
„[…] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia
ojczyzny naszej i jej granic”14.
Pierwszym celem jest dobro powszechne. Pojęcie to odpowiada
łacińskiemu terminowi „bonum commune”15. W preambule wskazano,
że „[…] ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją
polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu,
którego los w ręce nasze jest powierzony”16. Wartość ta była stawiana
na pierwszym miejscu. Wyznaczała ona perspektywę aksjologiczną
typową dla podejścia etatystycznego, w którym centralną kategorią jest
racja stanu pojmowana zgodnie z tradycją nowożytną. Mając jednak
na uwadze szerszy kontekst wypowiedzi, wartości te trudno uznać
za pierwsze i zasadnicze cele Konstytucji. Są one bowiem wyraźnie
wskazane jako cele (motywy działania) przyświecające ustrojodawcy
uchwalającemu Konstytucję, który – przynajmniej w sferze deklaracji
– jest gotów poświęcić swoje życie i szczęśliwość osobistą, a nie jako
cele ustanawianego porządku konstytucyjnego.

13
14
15
16

Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucya 3. maja 1791, Przemyśl 1885, s. 1.
Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/bonum+commune [dostęp: 20.06.2013 r.].
Ustawa Rządowa…, s. 1.
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Dobro powszechne było pojmowane jako pomyślność czy szczęście rządzonych i jako cel prawa i państwa. Postawienie wolności na
drugim miejscu jest warunkowane: z jednej strony – polską tradycją
wolności szlacheckiej, z drugiej zaś – ideami oświecenia eksponującymi wolność i przyrodzone prawa człowieka17.
W tradycji nowożytnej, za której ojca należy uznać N. Machiavellego,
na pierwszym planie w myśleniu o państwie była racja stanu, czyli
dobro państwa, umacnianie jego suwerenności, wzmocnienie władzy. Są to najważniejsze kryteria postępowania, odrzucone jest zaś
obiektywne ugruntowanie sprawiedliwości i to władza państwowa
uzurpuje sobie prawo rozstrzygania o tym, co sprawiedliwe, a co nie.
Na koncepcji prymatu państwa wobec jednostek i odrzuceniu
przyrodzonych praw człowieka opierała się natomiast Konstytucja
kwietniowa. Choć do Konstytucji kwietniowej nie odwoływano się
wprost w tekstach projektów, to była ona powoływana w dyskusjach
nad konkretnymi rozwiązaniami przygotowywanej Konstytucji.
Zgodnie z brzmieniem Konstytucji kwietniowej mówiono o „wspólnym dobru”, a nie „dobru wspólnym”, nie podejmując wprost refleksji
nad kolejnością słów.
Odmiennie niż w Konstytucji 3 maja, w Konstytucji kwietniowej
zasada wspólnego dobra ewidentnie służyła podkreśleniu prymatu
państwa i obowiązków obywateli względem państwa. Została ona
zawarta w art. 1 ust. 1 Konstytucji kwietniowej. Zgodnie z brzmieniem
art. 1 – „Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być
przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. Każde
pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę
Państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością
swoim honorem i swojem imieniem”.
W literaturze przedmiotu w sposób jednoznaczny wskazuje się,
że na pierwszym miejscu jest państwo i jego pomyślność oraz służące temu obowiązki obywateli. Chodzi tu nie tylko o to, że człowiek
osiąga korzyści z faktu swej przynależności do państwa, ale przede
wszystkim o to, że wszyscy ludzie składają się czynami swymi na
17

M. Piechowiak, w: Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L.
Bosek, Warszawa 2016, Legalis.
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istnienie tego dobra wspólnego – że wszyscy biorą na siebie odpowiedzialność za państwo, za jego byt, rozwój, za jego dzień dzisiejszy
i za jego przyszłość.
Artykuł 4 ust. 1 Konstytucji kwietniowej stanowił, że „[…] w ramach
państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczne”. Nie ma zatem niczego w życiu społeczeństwa, co nie byłoby w ramach państwa
i oparte o państwo. Etatystyczny wydźwięk stwierdzenia zawartego
w ust. 1 został osłabiony w ust. 2, który stanowił, że „Państwo zapewnia
mu [społeczeństwu] swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne
wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki”. W przepisie
tym mowa jest nie o wspólnym dobru, ale o dobru powszechnym.
O tym ostatnim mowa jest także w art. 9: „Państwo dąży do zespolenia
wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra
powszechnego”.
W przypadku ustaleń określających cele usprawiedliwiające ingerencję w swobodę działania jednostek czy społeczności, sprawą
fundamentalną jest wskazanie granic takich ingerencji, granic, którymi władza nie może dowolnie dysponować. Jeśli takich granic brak,
droga do totalitaryzmu zostaje otwarta. W tradycji klasycznej takim
ograniczeniem były wymogi obiektywnie ugruntowanej sprawiedliwości czy prawa naturalnego. W nowożytności funkcję taką przejęły
przyrodzone prawa człowieka, a możliwość powoływania się na takie
prawa została w tradycji, która Konstytucję kwietniową kształtowała,
wyraźnie i wprost odrzucona. Pojęcie wspólnego dobra okazuje się
służyć w niej wyrażeniu odrzucenia przyrodzonych praw człowieka
jako istotnej podstawy porządku konstytucyjnego.
Komentując dyspozycję art. 1 Konstytucji kwietniowej, jako jedną
z tez konstytucyjnych, W. Komarnicki pisał: „[…] państwo nie jest
tu traktowane jako związek jednostek, powołany do troszczenia się
o dobro tych jednostek, ale jako całość, która sama w sobie stanowi
dobro, a zatem ma wartość niezależną, ponadindywidualną. W podstawowym zagadnieniu stosunku jednostki i zbiorowości tezy stoją na
stanowisku prymatu zbiorowości. Wynika z tego podporządkowanie
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jednostki zbiorowości ucieleśnionej w państwie. Jednostka bowiem
zostaje pojęta jako człon całości, nie zaś jako byt odrębny”18.
W Konstytucji kwietniowej wspólne dobro było utożsamione z państwem, którego istnienie i siła były pierwszą wartością – przedmiotem
obowiązków obywateli. Wspólne dobro nie tylko nie służy umieszczeniu praw stanowionych w perspektywie aksjologicznej, którą państwo
powinno brać pod uwagę, ale służy wyrażeniu poglądu głoszącego
odrzucenie praw przyrodzonych. Jest to ujęcie radykalnie odmienne
od ujęcia dobra wspólnego w tradycji klasycznej, w której jest ono
pojmowane jako szczęście czy pomyślność jednostek, a warunki jego
zapewnienia są wzorcem kształtowania państwa i podstawą postulatów
dotyczących przede wszystkim tego, jakie ma być państwo, a nie – jak
się mają do niego odnosić obywatele19.
Wskazane dwie tradycje polskiego konstytucjonalizmu pozwalają
uwypuklić dwa zasadnicze konstytucyjne paradygmaty rozumienia
klauzuli dobra wspólnego i powiązane z nimi dwie tradycje konstytucjonalizmu. W paradygmacie i tradycji Konstytucji 3 maja dobro
wspólne – zgodnie z ujęciem klasycznym – jest pojmowane przede
wszystkim jako to, co służy wszystkim członkom wspólnoty politycznej,
a w paradygmacie i tradycji Konstytucji kwietniowej dobro wspólne,
a raczej – wspólne dobro, jest pojmowane przede wszystkim jako
przedmiot obowiązków wszystkich członków wspólnoty.
W Konstytucji z 1997 r. zasada dobra wspólnego została przyjęta
jako zasada najszersza. Przepis zawierający zasadę dobra wspólnego
otwiera część artykułowaną Konstytucji RP. Panuje zgoda odnośnie
do tego, że art. 1 wyraża istotę państwa. Wydaje się, że w Konstytucji
z 1997 r. przyjęto zasadę służebności państwa jako podstawowej idei.
Jeśli nawet abstrahować od treści specyficznych pojęcia dobra wspólnego pochodzących z kontekstu teoretycznego określonego tradycją
klasyczną i potraktować przyjęcie klauzuli dobra wspólnego jako wyraz zmiany rozłożenia akcentów w ramach pojęcia wspólnego dobra,
zmiany prowadzającej do umieszczenia w centrum treści zasady dobra
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W. Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Warszawa 2006,
s. 184.
M. Augustyniak, Prawa jednostki a dobro wspólne – powracający dylemat, „Studia
Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s. 77–93.
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wspólnego tezy o służebnym charakterze państwa, to i tak będzie to
zmiana mająca istotne konsekwencje dla podstawowych rozstrzygnięć
w zakresie aksjologii Konstytucji, w tym pojmowania relacji między
jednostką a państwem i miejsca, jakie w Konstytucji przypada prawom człowieka (wolnościom i prawom człowieka i obywatela). Jedną
z zasadniczych konsekwencji dla wykładni Konstytucji RP będzie brak
podstaw do przeciwstawiania dobra wspólnego wolnościom i prawom
człowieka czy też przeciwstawianiu jednych praw człowieka innym
prawom, np. praw osobistych prawom ekonomicznym i socjalnym
jako powiązanych wprost z dobrem wspólnym20.
Analiza art. 1 Konstytucji RP determinuje zależność między
interesami jednostki a interesami państwa. Jak trafnie zauważa
M. Augustyniak, „[…] Życie w wymiarze indywidualnym, a tym bardziej zbiorowym, naznaczone jest konfliktami. Ich przyczynami
mogą być różnice w hierarchiach wartości, celach i metodach ich
realizacji” 21. W systemach politycznych centralna oś sporów przebiega wokół relacji między prawami jednostki a dobrem wspólnym.
Każda koncepcja prawa musi zająć stanowisko w tej materii, musi
nawiązywać do określonej aksjologii i z niej czerpać choćby ogólne
wytyczne. W przeciwnym razie będziemy narażeni na doraźne decyzje zmieniających się ekip rządzących, co w oczywisty sposób nie
służy budowaniu zaufania między władzą a obywatelem22. Generalna
dychotomia między dobrem wspólnym a prawami jednostki jest
nieco przerysowana. Obie idee mogą stanowić dla siebie atrakcyjne
uzupełnienie. Problem nie polega więc na tym, aby przeprowadzać
między nimi wyraźną linię demarkacyjną, lecz na tym, aby w każdym
przypadku określić poziom, od którego zaczyna się spór i odpowiednio
do tego wyważyć argumentację otwartą na kompromisy.

20

21
22

W. Łączkowski, Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne, w: Godność
człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę
ustanowienia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 37–45.
M. Augustyniak, Prawa jednostki…, s. 77.
Tamże.

2. Interesy jednostki
2.1. Pojęcie „interes indywidualny”
W ustawodawstwie polskim brak jest legalnej definicji pojęcia „interes jednostki”. Z punktu definiowania omawianego pojęcia, podstawowym przepisem jest art. 31 Konstytucji RP. Przepisy art. 31
ust. 1 i 2 Konstytucji RP wysławiają jedną z podstawowych zasad
w znaczeniu dyrektywalnym ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, normę
prawa przedmiotowego, będącą podstawą systemu prawnego organizującego wolnościowe społeczeństwo. Art. 31 jest zlokalizowany
w części Zasady ogólne Rozdziału II Konstytucji RP, ale na jego
ustrojowy wymiar wskazuje preambuła Konstytucji RP, potwierdzając, że poszanowanie wolności jest niewzruszoną podstawą
Rzeczypospolitej Polskiej1.
Zasada ochrony wolności jednostki została wyrażona w dwóch
ustępach art. 31 Konstytucji RP. Art. 31 nie kreuje wolności, chroni
natomiast wolność w różnych jej przejawach (od naturalnej wolności myśli po swobodę kształtowania aktów konwencjonalnych
i zbiorowego realizowania wolności). Art. 31 ust. 2 definiuje wprost
pewien zakres prawnie chronionej wolności. Jej zakres wyznaczają
także inne normy prawne i społeczne, do których odsyłają wprost
lub „implicite” ustawowe albo konstytucyjne klauzule generalne.
Tak określona wolność jest wartością konstytucyjną. Zasada ochrony prawnej wolności człowieka przenika wszystkie sfery porządku
1

L. Bosek, M. Szydło, w: Konstytucja RP, t. I, Komentarz…, Legalis.
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prawnego: prawo prywatne i publiczne. Powinna ona być istotną
dyrektywą kształtowania instytucji prawnych i poszczególnych ich
elementów, wykładni przepisów prawa i ich stosowania2.
Z przepisu tego wynika obowiązek ustawodawcy nienaruszania
wolności osobistej i zbiorowej człowieka oraz ochrony przed ingerencjami innych podmiotów. W uzasadnieniu wyroku TK z 7 marca
2007 r.3 wyjaśniono, że istotą art. 31 Konstytucji RP jest ochrona
swobody podejmowania aktów woli i wyboru. Tak określona swoboda
(wolność) odnosi się – z jednej strony do sfery zewnętrznej aktywności (każdy może decydować o sposobie swojego postępowania czy
zachowania się, a więc wyznaczać sposób swego oddziaływania na
świat zewnętrzny), a z drugiej – do sfery bezpieczeństwa i integralności
osobistej (co wyznacza granice oddziaływania świata zewnętrznego na
sytuację jednostki). Podobnie w uzasadnieniu wyroku TK z 18 lutego
2004 r. wyjaśniono, że aspekt pozytywny wolności jednostki polega
na tym, że jednostka może swobodnie kształtować swoje zachowania
w danej sferze, wybierając takie formy aktywności, które jej samej
najbardziej odpowiadają, lub powstrzymywać się od podejmowania
jakiejkolwiek działalności. Aspekt negatywny wolności jednostki polega na prawnym obowiązku powstrzymania się – kogokolwiek – od
ingerencji w sferę zastrzeżoną dla jednostki4.
Wolność decyzyjna jednostki, będąca treścią wolności określonej
w art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, oraz wyrażane przez nią interesy
z jednej strony nie wyczerpuje się w katalogu działań prawnie dozwolonych (tzw. mocnych dozwoleniach), z drugiej – nie może być
utożsamiana z naturalną swobodą dokonywania dowolnych zachowań
i nadawania im subiektywnych znaczeń. Konstytucyjne zabezpieczenie
wolności prawnie chronionej nie jest tożsame z wyznaczeniem przez
Konstytucję RP zamkniętego katalogu prawnie doniosłych zachowań
człowieka, bo „ex definitione” jej treść obejmuje zarówno sumę sfer
różnorodnych możności postępowania zapewnionych przez przepisy
prawne, ale jednocześnie jej zasadniczy sens wyraża się w objęciu
ochroną także zachowań prawnie indyferentnych, które nie zostały
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zakazane ani bezpośrednio przez przepisy prawne, ani pośrednio
przez system odesłań do uznanych społecznie zasad współżycia społecznego. Sama próba pozytywnego określenia wolności, choć może
mieć niewątpliwe walory gwarancyjne, wskazując dokładniej na sferę
prawnie chronioną przed ingerencjami, musi zarazem stanowić postać
limitowania tejże wolności5.
Na gruncie Konstytucji RP, przepisem traktującym o interesach
jednostki jest także art. 37. Art. 37 ust. 1 Konstytucji RP zamyka
podrozdział zasad ogólnych odnoszących się do wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Formułuje on zasadę powszechności
korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, czyniąc podmiotem
uprawnionym w tym zakresie każdego, „[…] kto znajduje się pod władzą
Rzeczypospolitej Polskiej”. Zasada ta jest wyrazem przekonania, że
każdej osobie, niezależnie od jego obywatelstwa, przysługują prawa
i wolności, które wymagają ochrony przez państwo. Każda osoba jest
bowiem obdarzona godnością, będącą źródłem jej praw i wolności.
Art. 37 ust. 2 Konstytucji RP dopuszcza możliwość ustanowienia
wyjątków od zasady powszechności korzystania z konstytucyjnych
praw i wolności w odniesieniu do cudzoziemców. Wyjątki te jednak
muszą być określone w ustawie6.
Gałęzią prawa, która traktuje o interesie jednostki, jest także prawo
administracyjne. Przez pojęcie „interes indywidualny” na gruncie
prawa administracyjnego rozumie się relację między jakimś stanem
obiektywnym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką
on przynosi lub może przynieść jednostce. Nauka prawa administracyjnego podzieliła interes indywidualny na dwie kategorie: interes
prawny i tzw. faktyczny.
Podział ten wynika z dyspozycji art. 28 Kodeksu postępowania
administracyjnego7, zgodnie z którym stroną (w postępowaniu administracyjnym) jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu
na swój interes prawny lub obowiązek. Z przepisu tego wynika, że

5
2
3
4

Tamże.
Wyrok TK z 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007, nr 3, poz. 24.
Wyrok TK z 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9.
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L. Bosek, M. Szydło, w: Konstytucja RP, t. I, Komentarz…, Legalis.
M. Florczak-Wątor, w: Konstytucja RP, t. I, Komentarz…, Legalis.
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grupa uczestników postępowania nie jest jednolita. W pierwszej
kolejności zalicza się do niej osoby legitymujące się w sprawie
interesem faktycznym, a więc osoby niebędące stronami, których
udział w rozprawie administracyjnej jest uzasadniony ze względu
na jej przedmiot. Jako przykład można wskazać udział organizacji,
która nie bierze udziału w postępowaniu, natomiast przedstawia
swoje stanowisko (pogląd) w sprawie. Zatem przez interes faktyczny
można rozumieć taki stan, w którym obywatel jest bezpośrednio
zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jak
w przypadku interesu prawnego, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
mającego stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych
czynności organu administracji8.
Interes prawny – to taki, który został wzięty przez prawo w ochronę
polegającą na możliwości żądania od organu administracji podjęcia
określonych czynności mających na celu zrealizowanie interesu lub
usunięcie zaistniałego zagrożenia. Pojęcie to określa relację między
oczekiwaniami jakiegoś podmiotu w stosunku do organów stosujących
prawo a kompetencjami i możliwościami tych organów, jakimi dysponują wobec danego podmiotu. Interesem prawnym można zatem
nazwać prawo jednostki do określonego postępowania zmierzającego
do wydania decyzji, umiejscowione między prawem podmiotowym
a interesem faktycznym. Interes prawny, aby mógł być załatwiony
przez administrację, musi być osobisty, własny, indywidualny, ponieważ organ administracyjny wydaje decyzję – akt o charakterze
indywidualnym, skierowany do konkretnej osoby. Interes ten musi być
konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić, aktualny i znajdujący
swoją podstawę w przepisach prawa materialnego oraz potwierdzenia w okolicznościach faktycznych. O istnieniu interesu prawnego
możemy mówić wówczas, gdy jest zgłaszane żądanie oparte na konkretnej normie prawnej, a konieczność jego obiektywnego charakteru
oznacza, że o istnieniu interesu prawnego decyduje nie przekonanie
zainteresowanego, lecz ocena ustawodawcy. Norma prawa materialnego, stanowiąca podstawę interesu prawnego, powinna być normą
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dającą się indywidualnie wyodrębnić i określić, a treść jej można do
końca ustalić. Powinna ona zawsze aktualnie i bezpośrednio dotyczyć
sytuacji danego podmiotu. Interes prawny nie może być wyprowadzany z samego tylko faktu istnienia jakiegoś aktu prawnego, nie może
też wynikać tylko z interesów lub uprawnień podmiotów albo mieć
charakteru hipotetycznego9.
Interes jednostki może być także definiowany przez pryzmat art. 5
kodeksu cywilnego10, zgodnie z którym „[…] nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Komentowany przepis
jest najważniejszy z przepisów kodeksu cywilnego zawierających klauzule generalne. Stanowi on, że treść (granice) wszystkich uprawnień
materialnego prawa cywilnego określają nie tylko normy prawne
tworzące poszczególne uprawnienia, ale także zasady współżycia
społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Taki jest
sens zawartego w przepisie sformułowania, że działanie lub zaniechanie formalnie zgodne z treścią prawa podmiotowego, lecz sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa, nie jest uważane za wykonywanie prawa
i nie podlega ochronie. Przepis ten ma wpływ na granice interesu
jednostki11. Obydwa kryteria oceny zachowania osoby uprawnionej
mają charakter obiektywny. O tym, czy zachowanie to mieści się
w granicach prawa podmiotowego, decyduje jego zgodność z zasadami
współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa, a nie nastawienie psychiczne podmiotu – pobudki jego działania, zamierzony cel12.
Klauzule społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa oraz
zasady współżycia społecznego są uważane za przejaw funkcjonalnego ujmowania praw podmiotowych. Mają one wyrażać preferencję

9
10
11

8

P. Gołaszewski, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser,
M. Wierzbowski, Warszawa 2018, Legalis.
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ustawodawcy dla takiego korzystania z praw podmiotowych, które
służy osiągnięciu celów społecznych i ekonomicznych, dla których
dany typ prawa podmiotowego został powołany. Interpretacja klauzuli
generalnej „sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem”
jest jednak niezmiernie trudna do uzgodnienia z konstytucyjnymi
fundamentami ustroju gospodarczego – wolnością działalności gospodarczej i własnością prywatną. W takim ustroju prawa podmiotowe
nie mają po prostu określonego z góry i wspólnego dla wszystkich
praw danego typu przeznaczenia, a próba jego poszukiwania musi
prowadzić do arbitralnego i nieprzewidywalnego ograniczania treści
tych praw przez organy stosujące prawo.

2.2. Wybrane interesy jednostki w świetle
Konstytucji RP
Wolność osobista jednostki, w tym jej indywidualne interesy, stanowią
centralny aspekt konstytucyjnej koncepcji wolności określonej w art.
31 Konstytucji RP. Nieprzypadkowo wartość tę ustawodawca konstytucyjny podniósł do rangi konstytucyjnego prawa podmiotowego,
określonego w art. 41 ust. 1. Wolność osobista warunkuje możliwość
wykonywania innych rodzajów wolności człowieka. Prawodawca
dokonał nie tylko jej konstytucjonalizacji, ale wprowadził również
szczegółowe regulacje dotyczące jej ochrony. Zarówno prawo do wolności osobistej, jak i inne prawa konstytucyjnie zagwarantowane mogą
podlegać ograniczeniu wobec osób naruszających prawo, które daje
ochronę dobru wspólnemu czy innym ważnym wartościom konstytucyjnie chronionym. Do podstawowych zadań państwa należy bowiem
egzekwowanie przez nie prawa, w tym zapewnienie nieuchronności
kary dla osób naruszających to prawo 13.
Analiza przepisów Konstytucji RP pozwala na wyróżnienie przykładowych interesów jednostki. Pojęcie „interes jednostki” nie wyczerpuje
się w sferze osobistej. Interesy te mogą być wyrażane także w innych
sferach stosunków interpersonalnych, w szczególności politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Konstytucja RP,
13

Wyrok TK z 10 lipca 2000 r., SK 21/99, OTK 2000, nr 5, poz. 144; wyrok TK z 10 lipca
2007 r., SK 50/06, OTK-A 2007, nr 7, poz. 75.
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wyróżniając podstawowe rodzaje wolności człowieka – ze względu
na ich przedmiotowy charakter – jako: wolności osobiste (art. 38–56),
wolności polityczne (art. 57–63), wolności ekonomiczne, socjalne
i kulturalne (art. 64–76), sama rozstrzyga, że wolność człowieka nie
może być utożsamiana z wolnością osobistą. Podobnie interesy jednostki mogą być wyrażane w tych płaszczyznach.

2.2.1. Autonomia jednostki
Jako jeden z podstawowych interesów jednostki można wskazać ochronę jej prywatności. Zasada ta została wyrażona w art. 47 Konstytucji
RP. Struktura art. 47 Konstytucji RP ustanawia bardzo pojemną normę
konstytucyjną. Z niejasnych na pierwszy rzut oka powodów najistotniejsza treść przepisu, proklamująca uznanie prawa do decydowania
o swoim życiu osobistym, została wyrażona na jego końcu. Zasada
samostanowienia (autonomii) jednostki wiąże się tymczasem ściśle
z obowiązkiem poszanowania godności człowieka. Zasada ta stanowi
również punkt wyjścia dla wielu innych gwarancji konstytucyjnych,
jak np. art. 39 (ochrona przed niedobrowolnymi eksperymentami
medycznymi), art. 41 (gwarancja wolności i nietykalności osobistej),
art. 50 (gwarancje miru domowego), art. 51 (gwarancje autonomii
informacyjnej), art. 52 (gwarancje swobody poruszania) czy art. 53
Konstytucji RP (gwarancje wolności religijnej).
Komentowany przepis jest nowością w stosunku do poprzednich
regulacji konstytucyjnych. Ani zasada samostanowienia, ani też prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
nie były „expressis verbis” wyrażone we wcześniejszych aktach rangi
konstytucyjnej. Ochronie podlegały natomiast niektóre aspekty autonomii jednostki, takie jak: wolność osobista, ochrona tajemnicy
komunikowania, ochrona nienaruszalności mieszkania, swoboda
poruszania czy wolność sumienia i religii. Określają one stopniowy
rozwój idei wyrażanej obecnie w art. 47 Konstytucji RP.
Koncepcja prawa do prywatności jako dobra osobistego podlegającego ochronie jest wytworem doktryny amerykańskiej „Right
of privacy”. Zagadnienie prawa do prywatności na gruncie polskiego porządku prawnego od lat jest przedmiotem badań i ma
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wypracowaną bogatą linię orzeczniczą14. W Polsce A. Kopff pierwszy
sformułował tezę, że sfera życia prywatnego człowieka należy do
jego dóbr osobistych i podlega ochronie na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego. W ujęciu autora, sfera życia prywatnego jest

14

Por. obszerne omówienie problemu: J. Barciak, Prawo do prywatności, Warszawa
2004; tenże, Prawo do prywatności, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP,
red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 277 i n.; A. Kopff, Ochrona sfery życia
prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego” 1982, z. 100, s. 37 i n.; B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona
prawa do prywatności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 1, s. 19; tenże, Prawo
do prywatności – aspekty cywilnoprawne, w: Prawo do prywatności. Aspekty prawne
i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, s. 50 i n.; K. Kubiński, Ochrona sfery
życia prywatnego człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, z. 1,
s. 65 i n.; Z. Mielnik, Prawo do prywatności (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, z. 2, s. 29–41; K. Motyka, Prawo do prywatności
i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka, Lublin 2006; tenże, Spory wokół prawa
do prywatności – na przykładzie Stanów Zjednoczonych, w: Prawo do prywatności. Aspekty
prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, s. 10; M. Puwalski, Prawo do
prywatności osób publicznych, Toruń 2003; M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, w: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów,
Warszawa 1996, s. 211 i n.; tenże, Prawo do ochrony życia prywatnego, w: Podstawowe
prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 127 i n.;
tenże, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju dóbr osobistych, KPP 2002,
nr 1, s. 227 i n.; tenże, Prawo do prywatności osób publicznych, w: Prace z prawa wynalazczego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego, red. Z. Banaszczyk,
Warszawa 2000, s. 261; A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se),
„Państwo i Prawo” 2006, z. 1, s. 27 i n.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006; taż, Prawo do
ochrony prywatności osób publicznych w orzecznictwie polskim i zagranicznym, „Glosa”
2005, nr 1, s. 34–44; taż, Prawo do ochrony sfery życia prywatnego osób publicznych
w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
2005, nr 2, s. 6–12; taż, Prawo do ochrony prywatności osób publicznych w USA, PUG
2005, nr 6, s. 21–25; taż, Geneza i rozwój prawa do prywatności, w: Księga pamiątkowa
prof. A. Lityńskiego. O prawie i jego dziejach księgi dwie, Białystok – Katowice 2010; taż,
Wolność prasy a ochrona prywatności osób publicznych, w: Prawda w mediach. Między
ideałem a iluzją?, red. M. Drożdż, Tarnów 2010; W. Sokolewicz, Prawo do prywatności,
w: Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych, red. L. Pastusiak, Warszawa 1985, s. 252
i n.; A. Szpunar, O ochronie sfery życia prywatnego, „Nowe Prawo” 1983, nr 3–4, s. 5
i n.; M. Wach, Prawo do prywatności osób publicznych w Stanach Zjednoczonych, PiP
2004, z. 8, s. 79 i n.; M. Wild, Ochrona prywatności w prawie cywilnym (Koncepcja sfer
a prawo podmiotowe), PiP 2001, z. 4, s. 58.
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dobrem osobistym zawierającym wszystko, „[…] co ze względu na
uzasadnione odosobnienie się jednostki od ogółu społeczeństwa
służy jej do rozwoju i psychicznej osobowości oraz zachowania
osiągniętej pozycji społecznej”15.
Prawo do prywatności było również przedmiotem rozważań
Trybunału Konstytucyjnego. Analiza orzecznictwa TK wskazuje, że
prywatność jednostki – obywatela odnosi się do jego życia osobistego,
rodzinnego, towarzyskiego. Prywatność jest definiowana jako prawo
do pozostawienia w spokoju, prawo do zachowania w tajemnicy informacji o życiu prywatnym. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że prywatność odnosi się do ochrony informacji dotyczących
danej osoby, gwarantuje pewien stan niezależności, w którego ramach
jednostka może decydować o zakresie udostępniania i komunikowania innym osobom informacji o swoim życiu16. Informacje te nie są
zazwyczaj przeznaczone do rozpowszechniania i to sam uprawniony
decyduje, komu chce te informacje przekazać. Do kręgu prywatności
należą także stan zdrowia i sytuacja majątkowa.
W wyroku z 27 stycznia 1999 r. Trybunał Konstytucyjny zauważył,
że nie jest możliwe precyzyjne wskazanie i enumeratywne wyliczenie
elementów składowych prawa do prywatności17. Analiza orzecznictwa
TK zapadłego w sferze stosowania art. 47 Konstytucji wskazuje, że TK
precyzował także pojęcie prywatności. W wyroku z 13 lipca 2004 r. TK
uznał, że prawo do prywatności wynikające z art. 47 Konstytucji RP
gwarantuje ochronę życia rodzinnego w takich jego aspektach, jak:
trwałość rodziny i małżeństwa, ochrony więzi rodzinnych w sensie
osobistym i ekonomicznym. Samo ujawnienie pokrewieństwa czy jego
braku może w określonych okolicznościach prowadzić do naruszenia
prywatności, zwłaszcza w odniesieniu do informacji o dzieciach pozamałżeńskich czy przyrodnim rodzeństwie. Podobnie informowanie

15

16

17

A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia
konstrukcyjne, „Studia Cywilistyczne” 1972, nr XX, s. 32–33.
Zob.: wyrok TK z 24 czerwca 1997 r., K 21/96, OTK-A 1997, nr 2, poz. 23; wyrok TK
z 19 maja 1998 r., U 6/97, OTK 1998, nr 4, poz. 46; wyrok TK z 27 stycznia 1999 r.,
K 1/98; ZU 1999, nr 1, poz. 3.
Wyrok TK z 27 stycznia 1999 r., K 1/98, ZU 1999, nr 1, poz. 3; wyrok TK z 13 lipca
2004 r., K 20/03, OTK-A 2004, nr 7, poz. 63.
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o nabyciu mieszkania lub podjęcia zatrudnienia mogą pośrednio
wskazywać na sytuację rodzinną czy plany życiowe18.
Również w wyroku z 24 czerwca 1997 r. TK wskazał, że informacje
dotyczące sytuacji majątkowej stanowią element prywatności. Prawo
do prywatności rozciąga się na tajemnicę dotyczącą danych o sytuacji
majątkowej obywatela, posiadanych rachunkach bankowych, dokonywanych przez niego transakcjach19. Należy podkreślić, że dane
odnoszące się do majątku i sfery ekonomicznej jednostki – obywatela,
pomimo gwarancji prawnych ochrony prywatności, nie są objęte tak
rygorystycznymi warunkami ograniczeń, jak sfera czysto osobista20.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest zauważalne powiązywanie prawa do prywatności z gwarancją ochrony informacji
osobowych, o których mowa w art. 51 Konstytucji RP21. Do sfery życia
prawnego jednostki – obywatela należą: informacja o stanie zdrowia22,
a także kwestie intymności, w tym życia seksualnego23. Naczelną
zasadą jest więc obowiązek uzyskania zgody osoby zainteresowanej
na udostępnienie informacji. Konstytucyjny obowiązek ochrony sfery życia prywatnego, nałożony na prawodawcę, nakazuje zapewnić
jednostce odpowiednią ochronę w równym stopniu przed ingerencją
zarówno ze strony podmiotów publicznych, jak i prywatnych24.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że
na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się
szeroki zakres prawa do prywatności, określając tę sferę pojęciami
ogólnymi, niedookreślonymi, odnoszącymi się głównie do życia osobistego, rodzinnego i towarzyskiego. Prawo to jest określane mianem
prawa do pozostawienia w spokoju. Należy zauważyć, że gwarantuje
ono stan niezależności, w którym jednostka – obywatel decyduje
o zakresie udostępniania danych innym osobom o swoim życiu.
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2.2.2. Dostęp do informacji
Sama wiedza o państwie, o sprawach publicznych, o podmiotach administrujących i innych podejmujących działania na rzecz obywateli
ma znaczenie praktyczne, stanowi bowiem podstawową przesłankę
poczucia bezpieczeństwa obywatelskiego i ochrony interesów jednostki.
Dążenie do uzyskiwania informacji i pogłębiania swojej wiedzy stanowi
naturalne skłonności wynikające z potrzeby poznania25. Dostęp do
informacji jest bezwzględnie powiązany z aktywnością obywateli na
płaszczyźnie życia publicznego w państwie. Udział obywateli w procesach demokratycznych nie może kończyć się na akcie wyborczym.
Państwo i działające w jego imieniu organy muszą zaspokajać zbiorowe i indywidualne potrzeby obywatelskie, a zatem są zobligowane
do działania nie tylko na ich rzecz, ale również za ich akceptacją, dla
której urzeczywistnienia konieczna staje się dostępność do informacji26.
Autonomia informacyjna, rozumiana jako prawo do decydowania
o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby oraz do
sprawowania kontroli nad tymi informacjami, stanowi komponent
prawa do prywatności27.
Ochroną normowaną przez art. 51 Konstytucji RP jest objęta autonomia jednostki względem każdej informacji, bez względu na jej zawartość
treściową. Udostępnienie informacji nie musi tym samym narażać jednostki na uczucie wstydu ani skrępowania, ich treść może być całkowicie
indyferentna z punktu widzenia moralności czy obyczaju. Przedmiotem
ochrony jest bowiem możność autonomicznego prowadzenia swych
spraw, decydowania o swym życiu, któremu w możliwie najmniejszym
stopniu będzie towarzyszyć ingerencja świata zewnętrznego28.
25

18
19
20
21
22
23
24

Wyrok TK z 13 lipca 2004 r., K 20/03, OTK-A 2004, nr 7, poz. 63.
Wyrok TK z 24 czerwca 1997 r., K 21/96, OTK-A 1997, nr 2, poz. 23.
Wyrok TK z 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002, nr 6, poz. 83.
Wyrok TK z 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, nr 1 poz. 3.
Wyrok TK z 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK 1998, nr 4, poz. 46.
Wyrok TK z 20 marca 2006 r., K 17/05, OTK-A 2006, nr 3, poz. 30.
Wyrok TK z 6 grudnia 2005 r., SK 7/05, OTK-A 2005, nr 11, poz. 129.
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I. Szostek, Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie
prawnym, w: Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, red. W.
Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, Warszawa 2017, s. 257.
K. Tomaszewska, Dostęp do informacji jako kategoria ochrony interesu jednostki a proces
prywatyzacji sektora publicznego, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz,
Wrocław 2012, s. 275.
Zob.: wyrok SN z 11 lutego 2015 r., I CSK 868/14, „Monitor Prawa Bankowego” 2015,
nr 10, s. 8; wyrok TK z 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002, nr 6, poz. 83; wyrok
TK z 13 grudnia 2011 r., K 33/08, OTK-A 2011, nr 10, poz. 116.
Zob.: wyrok SN z 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK-A 2002, nr 6, poz. 81.
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Prawo do informacji zaczęło być standardem, stanowiąc „conditio
sine qua non” współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego29. Dostęp do informacji został ułatwiony w wyniku rewolucji
informatycznej, a pozyskiwanie informacji stało się szybkie i proste.
Objęcie ustawową ochroną niektórych informacji, a także prawne
uregulowanie dostępu do nich wskazują, że informacja została przez
ustawodawcę zidentyfikowana jako dobro prawne wymagające przyznania mu samodzielnej ochrony30.
Treść prawa do informacji nie ma jednolitego charakteru.
Modyfikacje dotyczą zakresu podmiotowego i przedmiotowego, trybu uzyskiwania dostępu do informacji, a także środków ochrony.
Pojawiające się w systemach prawa krajowego państw europejskich
różnice, chociaż wpływają na sposób wykonywania prawa do informacji, zawsze służą ochronie i gwarantują poszanowanie aktywności
człowieka polegającej na poszukiwaniu informacji, pozyskiwaniu
danych i pogłębianiu wiedzy.
Prawo do informacji wypływa z katalogu wartości uznawanych
przez poszczególne państwa, a także organizacje międzynarodowe,
których są one członkami, za wspólne dziedzictwo narodów wymagające normatywnej ochrony.
Należy podkreślić, że prawo do informacji, zanim zostało wyrażone
wprost w aktach prawnych, odnajdywano w regulacjach gwarantujących wolność wypowiedzi. Wolność wypowiedzi, jako prawo negatywne, zajmuje w hierarchii praw fundamentalnych wysoką rangę
i zazwyczaj bywa powoływane także wtedy, gdy ocenie są poddawane
zakres i sposób realizacji prawa do informacji. J. Sobczak zwraca
uwagę, że „[…] z wolnością wypowiedzi (wolnością wyrażania poglądów) łączy się wolność komunikowania oraz wolność pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji. Obie te wolności są z jednej strony
pochodną wolności wypowiedzi, z drugiej zaś – jej sensem i zasadą.
Bez wolności komunikowania wolność wypowiedzi jest pozbawiona
racji i doniosłości społecznej. Należy jednak podkreślić, że informacja

29

30

T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa
2008, s. 7.
J. Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym,
Warszawa 2014, s 23.
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i komunikacja – to, wbrew utartym przekonaniom, pojęcia o różnych
zakresach, przy czym informacja jest tylko fragmentem komunikacji”31.

Wolność wypowiedzi

Wolność
komunikowania się

Wolność pozyskiwania
i rozpowszechniania
informacji

Rys. 4. Struktura wolności wypowiedzi
Źródło: opracowanie wł.

W literaturze zauważa się, że prawo do informacji wypływa nie tylko
z wolności wypowiedzi, ale jest jego integralną częścią. Nie można
bowiem mówić o swobodzie rozpowszechniania wypowiedzi, jeśli
nie jest ona oparta na uprzednim uzyskaniu informacji. Wskazuje
się zatem, że wolność wypowiedzi może istnieć tylko w przypadku
wolności informacji, na którą składa się wolność poszukiwania informacji i prawo otrzymywania informacji oraz wolność przekazywania
informacji32. Prawo do informacji wykracza więc poza ramy jednego
przepisu prawa. Zarówno w prawie krajowym większości państw europejskich, jak i w prawie międzynarodowym, a także w prawie unijnym
pojęcie prawa do informacji obejmuje wiele regulacji znajdujących się
w dokumentach mających rozmaitą moc prawną. Podstawą regulacji
szczegółowych są rozwiązania o charakterze generalnym, odwołujące
się do wspólnych wartości i w imię tych wartości kreujące prawo do
informacji jako jedno z podstawowych praw człowieka.
Należy zwrócić uwagę, że prawo do informacji, chociaż jest zaliczane
do katalogu fundamentalnych praw człowieka, zostało wykreowane
przede wszystkim w interesie publicznym33. Prawo to gwarantuje
politykę przejrzystości, która przyczynia się do umacniania zasady
demokracji i szacunku dla praw podstawowych. Ma służyć realizacji
zasad otwartości i bliskości, przejrzystości i poufności.

31
32
33

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 34.
Tamże.
T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, w: Prawo informacji, prawo do
informacji, red. W. Góralczyk, Warszawa 2006, s. 23.
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2.2.3. Tajemnica komunikowania się
Ustrojodawca w art. 49 Konstytucji RP wyraził zasadę „tajemnicy
komunikowania”. Zgodnie z tym przepisem zapewnia się wolność
i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może
nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób
w niej określony. Proklamacja tej ochrony stanowiła kamień milowy
w kształtowaniu się ogólnego prawa do prywatności. W sensie konstrukcyjnym tajemnica korespondencji stanowi komponent prawa do
prywatności. Komentowany przepis nie ustanawia dalszych warunków,
od których zależy ochrona. Rola art. 49 Konstytucji RP wyraża się
więc przede wszystkim w potwierdzeniu przedmiotu ochrony konstytucyjnej. Ogólne sformułowanie przepisu pozwala na objęcie jego
hipotezą całości problematyki swobody porozumiewania się. Zbędne
jest tym samym przyjmowanie, że istnieje pewien zakres ochrony
komunikowania się, który nie jest objęty regulacją art. 49 Konstytucji
RP, a pozostaje wyłącznie pod ochroną art. 47 Konstytucji RP.
Wbrew odmiennym poglądom, wolność komunikowania odnosi
się do całkowicie odmiennej wartości konstytucyjnej niż wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji (art. 54 Konstytucji RP). Istota wolności gwarantowanej
przez art. 54 zasadza się na możliwości przedstawienia swojego stanowiska wszystkim zainteresowanym. Z kolei gwarancja przewidziana
w art. 49 Konstytucji RP zasadza się na zachowaniu w tajemnicy
przed osobami postronnymi treści swoich kontaktów z wyselekcjonowanymi osobami.
Podmiotami, którym przysługuje wolność i ochrona tajemnicy komunikowania, są niewątpliwie wszystkie jednostki, stanowiąc jeden
z jej interesów. Natomiast podmiotami zobowiązanymi są organy
władzy publicznej. Ze względu na przyjęte sformułowanie „zapewnia
się” oraz domniemane dążenie do objęcia komentowanym przepisem całości problematyki związanej z tajemnicą komunikowania,
należy przyjąć, że wynikający z art. 49 obowiązek organów władzy
publicznej polega nie tylko na powstrzymaniu się od działań ingerujących w wolność i tajemnicę komunikowania się, lecz ponadto na
podjęciu działań, które w sposób rzeczywisty zapewnią tę wolność
i tajemnicę w relacjach horyzontalnych. Nawet, gdyby ochrona przed
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równorzędnymi podmiotami nie dałaby się wyprowadzić z art. 49,
stanowiłaby ona niewątpliwie korelat art. 47 Konstytucji RP, przyznający jednostce prawo do ochrony życia prywatnego również przed
ingerencjami horyzontalnymi. Podmiotami chronionymi są wszyscy
uczestnicy procesu komunikacji. Z punktu widzenia art. 49 drugorzędne znaczenie ma natomiast, czy komunikacja następuje w ramach
stosunku domagającego się od uczestników wzajemnego zaufania34.
Ochrony tajemnicy komunikowania nie powinno mylić się z ewentualnym obowiązkiem zachowania w tajemnicy treści konwersacji,
ciążącym na jej uczestnikach. Uchybienie temu obowiązkowi może
stanowić naruszenie tajemnicy prawnie chronionej (zawodowej, państwowej, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.) bądź też nadużycie zaufania
rozmówców. Z art. 49 Konstytucji RP nie wynika jednak obowiązek
zachowania w tajemnicy treści przekazywanych informacji czy też
okoliczności rozmowy. Wolność określona w art. 49 Konstytucji RP
nie chroni tym samym np. przed nagrywaniem treści rozmów przez
osoby prywatne biorące udział w rozmowie35. Dana osoba wchodzi
bowiem w posiadanie komunikowanych informacji za wiedzą i zgodą
nadawcy. Ewentualna, późniejsza niedyskrecja nie stanowi naruszenia
tajemnicy komunikowania się, lecz, co najwyżej, naruszenie prawa
do prywatności, podlegającego ochronie niezależnie od sposobu
pozyskania informacji dotyczących prywatnej sfery życia.

2.2.4. Wolność słowa
Wolność słowa i prawo do rozpowszechniania informacji są gwarantowane w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, odnoszącym się ogólnie do wolności wyrażania poglądów oraz do pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji. Przepis ten pozostaje w związku z art. 14 Konstytucji  RP,
34

35

Zob.: wyrok TK z 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 107; zob.
więcej: wyrok TK z 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80; wyrok TK
z 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 107; wyrok TK z 2 lipca
2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72.
Wyrok SA w Białymstoku z 31 grudnia 2012 r., I ACa 504/11, „Orzecznictwo Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku” 2013, nr 1, s. 17; odmiennie wyrok SA w Poznaniu
z 10 stycznia 2008 r., I ACa 1057/07, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego” 2009, nr 11,
poz. 35.
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który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy
i innych środków społecznego przekazu”.
Swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa
demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek.
Swoboda ta jednak nie może ograniczać się do informacji i poglądów,
które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe
lub obojętne. Ze względu na fundamentalną rolę wolności słowa
w demokratycznym państwie prawnym należy szczególnie surowo
kontrolować precyzję przepisów ustaw wprowadzających ograniczenia
w korzystaniu z tej wolności.
Wolność wypowiedzi jest jednym z atrybutów społeczeństwa demokratycznego, a także niezbędnym warunkiem rozwoju każdego człowieka. Przyjmuje się, że nie ma możliwości stworzenia w pełni pluralistycznego systemu politycznego, jeśli nie jest zapewniona wolność prasy,
a w tym prawo do kontroli i krytyki sfer rządzących36. Problematyka
zagadnienia wolności wypowiedzi była od dawna przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny. Wyrażenie „wolność wypowiedzi”
od wielu lat należy do podstawowego zasobu frazeologii filozoficznej
i politycznej w Polsce i na świecie. Podejmując prawne problemy tego
zagadnienia, należy pamiętać o złożoności treści pierwszego z pojęć –
„idei wolności”. Merytoryczną debatę komplikuje i utrudnia szeroka
denotacja słowa wolność, mająca ponad 200 znaczeń37. Bezsprzecznie
pojęcie to należy do najbardziej wieloznacznych, inaczej definiowane
przez prawników, teologów, filozofów, psychologów, socjologów38. Jak
zauważa J. Bafia, „[…] wolność i słowo połączone w jedno wyrażenie
nabierają nowego znaczenia, tworzą nową jakość, nową wartość”39.
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Terminologia dotycząca wolności wypowiedzi w prawie polskim
nie jest jednolita i w związku z tym wzbudza wiele kontrowersji.
Poszczególne akty normatywne posługują się różnymi pojęciami,
jak: wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność ekspresji, wolność
druku, które mogą być mylnie traktowane jako synonimy.
Najszerszym znaczeniowo terminem wydaje się być wolność myśli,
czyli wolność posiadania poglądów na temat najrozmaitszych przejawów życia społecznego. A. Łopatka określa wolność myśli jako „[…]
wolność społecznie nieograniczoną”40, ponieważ myśli są niedostępne
dla kontroli z zewnątrz. Wolność myśli jest pojęciem nadrzędnym,
z którego wypływa wolność przekonań41. Istotnym składnikiem wolności przekonań jest możliwość ich uzewnętrznienia, a to wymaga
wolności wypowiedzi42. Wolność wypowiedzi należy zatem rozumieć
jako wolność prezentowania myśli i przekonań w różnej formie,
w sposób widoczny dla innych, np. gestem, słowem, obrazem.
W literaturze przedmiotu odnotowuje się używanie pojęć: „wolność
słowa”, „wolność wypowiedzi” i „wolność wyrażania opinii” jako synonimów43. Należy podzielić pogląd A.M. Nowickiego44 i L. Gardockiego45,
według których wolność wypowiedzi jest pojęciem pojemniejszym od
wolności słowa czy wolności wyrażania opinii, gdyż wypowiedź nie
musi być zwerbalizowana, jak również nie musi być opinią. Stanowisko
to podziela także J. Sobczak, według którego wolność słowa jest częścią
wolności wypowiedzi, gdyż odnosi się tylko do wypowiedzi w formie
werbalnej. Autor podkreśla jednak, że w niektórych ujęciach wolność słowa może być identyfikowana z wolnością wypowiedzi jako
40
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Orzeczenie ETPCz z 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside p. Wielkiej Brytanii, skarga
5493/72; D. Voorhoof, Defamation and Libel Law in Europe. The Framework of Article 10
of the European Convention on Human Rights (ECHR), „Media Law & Practice” 1992,
vol. 13, no. 4, s. 254.
M. Surkont, Wolność jako rodzajowy przedmiot ochrony z rozdziału XXII kodeksu karnego,
NP 1990, nr 7–9, s. 93.
Zob.: J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz…, s. 25; T. Kononiuk, Antynomie wolności słowa w społeczeństwie demokratycznym, ZP 1996, nr 1–2, s. 52; P. Rotengruber,
Niewidzialne okowy. Wolność i jej społeczne ograniczenia, w: Wolność – szkice i studia,
red. P. Orlik, Poznań 2007, s. 19.
J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 3.
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A. Łopatka, Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993, s. 5.
L. Szot, Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wrocław 2003, s. 40.
I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2011, s. 47.
Zob.: J. Bafia, Prawo o wolności…, s. 33; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo,
Kraków 1998, s. 15; A. Łopatka, Prawo do swobodnego…, s. 8–9; W. Orżewski, Prawo
w mediach, Warszawa 2004, s. 161; L. Wiśniewski, Wolność słowa i druku, w: Prawa
człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991,
s. 687; tenże, Wolność słowa i druku, „Studia Prawnicze” 1987, z. 3–4, s. 3.
A.M. Nowicki, Prawa i wolności osobiste i polityczne, w: Obywatel – jego wolności i prawa.
Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 1998, s. 111.
L. Gardocki, Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, PiP 1993,
z. 3, s. 11.
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określenia synonimiczne. Wskazuje dalej, że z wolnością wypowiedzi łączą się wolność komunikowania oraz wolność pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji. Obie te wolności z jednej strony są
pochodną wolności wypowiedzi, z drugiej – jej sensem i zasadą. Bez
wolności komunikowania bowiem wolność wypowiedzi jest pozbawiona racji i doniosłości społecznej46. Również I. Dobosz uznaje, że
wolność wypowiedzi jest pojęciem pojemniejszym od pojęcia wolności słowa. W ocenie Autorki wolność wypowiedzi oznacza każdą
prezentację poglądów, w tym ich uzewnętrznienie nie tylko słowem,
ale i gestem, obrazem, dźwiękiem47.
Wolność wypowiedzi bywa również zamiennie nazywana „wolnością ekspresji”48. Pojęcie to kładzie nacisk na sam akt wyrażania
opinii, jednakże swoim zakresem znaczenie wykracza poza klasycznie
rozumianą wolność wypowiedzi. Wolność ekspresji obejmuje bowiem wolność przekonań i religii, wolność zgromadzeń i zrzeszania
się, prawo do poszanowania korespondencji czy wreszcie prawo do
wolnych wyborów. Przedstawione poglądy doktryny pozwalają na
sformułowanie wniosku, zgodnie z którym wolność wypowiedzi jest
pojęciem szerszym od wolności słowa i wolności wyrażania opinii.
Mieści się w niej bowiem każde demonstrowanie poglądów, każde
ich uzewnętrznienie w sposób widoczny dla innych49. Przez pojęcie
„wolność wypowiedzi” rozumie się możliwość prezentowania idei,
poglądów, informacji i przekonań w dowolnej formie50.
Należy podkreślić, że nie jest łatwo ustalić legalne znaczenie tego
pojęcia, ponieważ Konstytucja RP posługuje się mieszaną terminologią. Można w niej odnaleźć wiele postanowień służących realizacji
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szeroko pojmowanej wolności wypowiedzi. Do najistotniejszych należą art. 14 i 54 Konstytucji RP. Pierwszy z przepisów statuuje zasadę
wolności prasy i innych środków masowego przekazu. Omawiana
zasada pozostaje w ścisłym związku z wolnością wypowiedzi, ponieważ
jest jej pochodną. Zgodnie z dominującym poglądem w literaturze
przedmiotu, wolność prasy jest fragmentem wolności wypowiedzi,
której realizacja następuje dzięki zagwarantowanym wolnościom
wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji51.
W związku z tym wątpliwości może budzić fakt usytuowania przepisu art. 14 Konstytucji RP w rozdziale pierwszym zatytułowanym
„Rzeczypospolita”, który stanowi uzupełnienie wolności wypowiedzi, sformułowanej dopiero w art. 54 Konstytucji RP, mieszczącym
się w rozdziale drugim – „Wolności, prawa i obowiązki człowieka
i obywatela”. Konsekwencje takiego rozwiązania są: po pierwsze
– traktowanie zasady wolności prasy jako jednej z podstawowych
zasad ustroju politycznego państwa52. Fakt nadania jej charakteru
zasady ustrojowej, przy braku jakichkolwiek ograniczeń, stanowi
o absolutnej wolności prasy, której w rzeczywistości Konstytucja RP
nie zapewnia53. Po drugie – przyjęcie takiej systematyki pozbawia
wolność prasy charakteru uprawnienia obywatelskiego54.
Obowiązująca w ustawie zasadniczej systematyka wywołuje
także spór w literaturze naukowej odnośnie do zasadności umieszczenia wolności prasy w katalogu zasad ustrojowych. Za trafnością obecnego unormowania opowiadają się m.in. W. Skrzydło55
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J. Sobczak, Fetysz wolności prasy, w: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Toruń 2010, s. 32;
tenże, Prawo prasowe. Komentarz…, s. 32; tenże, U podstaw doktrynalnych liberalnej
koncepcji wolności prasy, w: Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce,
red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010, s. 36.
I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2011, s. 47.
R. Mizerski, Wolność ekspresji, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 385.
A. Młynarska-Sobaczewska, Wolność informacji w prasie, Toruń 2003, s. 44.
W. Sadurski, Prawo do wolności słowa w państwie demokratycznym, PiP 1992, z. 10,
s. 3.
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Zob.: T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego,
Kraków 1999, s. 157; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 77.
J. Sobczak, Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji, w: Europejska myśl
polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, red. J. Sobczak,
R. Bäcker, Kurowice 2008, s. 41.
I. Dobosz, Prawo prasowe…, s. 55.
W. Sadurski, Wolność prasy w systemie praw człowieka, w: Obywatel – jego wolności i prawa.
Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 1998, s. 137–138.
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz,
Kraków 1998, s. 21.
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i L. Wiśniewski56, według których wolność prasy jest nie tylko jedną
z wolności i praw człowieka i obywatela, ale pewną ogólną zasadą
państwa prawnego. Stanowisko to znajduje także potwierdzenie
w judykaturze57. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2008 r.58
podkreślił, że wolność środków społecznego przekazu ma charakter zasady ustrojowej i gwarancji o charakterze instytucjonalnym.
Wolność prasy – to główna zasada demokratycznego i wolnościowego ustroju państw.
Odmienne stanowisko prezentują m.in. W. Sadurski59 i A. Banaszak60,
których zdaniem to rozwiązanie legislacyjne jest problemowe i pozostawia wiele wątpliwości interpretacyjnych. Podobnie w tym zakresie
wypowiada się P. Sarnecki, który uznaje za wystarczające zagwarantowanie wolności środków społecznego przekazu w przepisach
dotyczących praw i wolności61.
Na szczególną uwagę zasługuje pogląd E. Nowińskiej62, według której
art. 14 Konstytucji RP ma odrębną, samodzielną treść, a termin „wolność” nie może być rozumiana w sposób właściwy dla art. 54 Konstytucji
RP. W opinii Autorki pojęcie „prasa” w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1
Prawa prasowego oraz „środki masowego przekazu” w powiązaniu
z umieszczeniem art. 14 w rozdziale pierwszym Konstytucji RP należy rozumieć jako zasadę ustrojową – wolność prowadzenia prasowej
działalności wydawniczej. W tym znaczeniu art. 14 Konstytucji RP
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polega na powstrzymywaniu się przez władze publiczne od aktywnej
ingerencji w działalność funkcjonowania mediów.
W tym kontekście należy uznać, że choć niewątpliwie wolność prasy,
o której mowa w art. 14 Konstytucji RP, mieści się implicite w dyspozycji
art. 54 Konstytucji RP, ujęcie jej w zasadach ustrojowych wydaje się
słuszne. W tym rozumieniu ustrojowa zasada wolności środków społecznego przekazu wyraża przekonanie, że dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego koniecznym składnikiem jest istnienie
niezależnych mediów. Podzielając w pełni stanowisko E. Nowińskiej63
należy stwierdzić, że ustrojodawca w Konstytucji RP zapewnia zarówno
wolność prasy, jak i wolność wypowiedzi. Podniesienie wolności prasy
i innych środków społecznego przekazu do rangi zasady ustrojowej
potwierdza tezę, że prasa stanowi tzw. czwartą władzę64.
Wolność wypowiedzi została zagwarantowana w przepisie art. 54
ust. 1 Konstytucji RP. Ustawodawca nie posłużył się jednak wprost
terminem „wolności wypowiedzi”, lecz użył sformułowania „wolność
wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Konieczne jest więc podjęcie próby ustalenia treści art. 54 ust. 1
Konstytucji RP. Z komentowanego przepisu wynikają trzy odrębne
uprawnienia:
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L. Wiśniewski, Wolność prasy w świetle Konstytucji RP, ustaw oraz wiążącego Polskę
prawa międzynarodowego. Problemy podstawowe, w: Wolność słowa w mediach, red.
D. Górecki, Łódź 2003, s. 20; R. Chruściak, Konstytucjonalizacja wolności mediów,
wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kształtowanie przepisów
konstytucyjnych i ustawowych, Warszawa 2004, s. 22.
Zob.: wyrok TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57; wyrok TK
z 30 października 2006 r., P 1/06, OTK ZU 2006, nr 9, poz. 128.
Wyrok TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57.
W. Sadurski, Wolność prasy w systemie…, s. 137; A. Frankiewicz, Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP,
red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 367.
A. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
„Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5, s. 64.
P. Sarnecki, Komentarz do art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 1.
E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2016, s. 34–37.
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Tamże, s. 37.
J. Sobczak, Wolność myśli, wypowiedzi, słowa, przekazywania i otrzymywania informacji
w projektach konstytucji zgłaszanych w dobie prac ustawodawczych w latach 1993–1997,
w: W kręgu mediów i polityki, red. D. Piontek, Poznań 2003, s. 177; tenże, Prawo prasowe. Komentarz…, s. 74.
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1) Poglądy, zgodnie z potocznym znaczeniem tego pojęcia, oznaczają różnego rodzaju opinie własne wypowiadającego się. Zgodnie
z przyjętym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowiskiem – wolność wyrażania poglądów interpretuje się jako wyrażanie nie tylko osobistych ocen, ale również przypuszczeń oraz
opinii65. Wątpliwości budzi zagadnienie, czy wspomniana wolność
dotyczy własnych poglądów czy także cudzych. Wydaje się, że nie
należy ograniczać tego zwrotu do myśli prywatnych, gdyż takie
ograniczenie jest zawarte w Konstytucji RP w art. 49 mówiącym
o wolności komunikowania się66. Zwrot „poglądy” należy rozumieć
szeroko, jako wszelkiego rodzaju opinie, osądy, treści, dotyczące
wszystkich przejawów życia społecznego, w tym opinie krytyczne67.
2) Drugi komponent wolności wyrażonej w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP
– wolność pozyskiwania informacji – stanowi istotne uprawnienie
jednostek oraz dziennikarzy. Uprawnienie to nabiera szczególnego znaczenia w powiązaniu z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który
gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne. Należy podkreślić, że wolność pozyskiwania informacji
stanowi ważny element wolności wypowiedzi, zapewnia bowiem
możliwość pozyskiwania informacji, które są niezbędne do budowania poglądów, a następnie ich wyrażania68.
3) Ostatnie uprawnienie wynikające z dyspozycji art. 54 ust. 1
Konstytucji RP – to wolność rozpowszechniania informacji. Stanowi
ona domenę i istotę funkcjonowania prasy69. Ze sformułowania art.
54 Konstytucji RP wynika prawo do posiadania poglądów, możliwość
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Zob.: wyrok TK z 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK ZU 2004, nr 5, poz. 39; wyrok TK
z 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK ZU 2006, nr 3, poz. 32; wyrok TK z 12 maja 2008 r.,
SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57.
E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, s. 38; P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków
społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo mediów, red.
J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 17; L. Szot, Wolność dziennikarzy
w polskim…, s. 50; inaczej E. Czarny-Drożdżejko, Dziennikarskie dochodzenie prawdy
a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania, Kraków 2005, s. 32.
P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków…, s. 19.
Tamże, s. 26–27.
Wyrok SN z 1 czerwca 2000 r., III RN 64/00, OSNP 2001, nr 6, poz. 183.
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ich pozyskiwania oraz wyrażania. Kumulacja wszystkich trzech
elementów uprawnia do stwierdzenia, że sformułowana w art.
54 ust. 1 ustawy zasadniczej wolność – to wolność wypowiedzi70.
Na marginesie rozważań dotyczących analizowanej normy prawnej wymaga podkreślenia fakt, że w ustępie pierwszym brak jest
jakiegokolwiek odniesienia do prasy, mówi się o zapewnieniu „każdemu” wolności wyrażania opinii. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, wolność prasy jest prawem obywatelskim społeczeństwa, a nie
dziennikarskim, choć z tego prawa korzystają i technicznie realizują
je dziennikarze71. Wynika to także z faktu umieszczenia art. 54 ust.
1 w ustawie zasadniczej w rozdziale „Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela”. Rozwijając oraz doprecyzowując to stanowisko
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12 listopada 2003 r.72 potwierdził,
że wolna prasa ma służyć człowiekowi i obywatelowi, pełniąc funkcje
informacyjną i kontrolną. Dziennikarze nie mogą przy tym zapominać, że wolność ta nie służy tylko im. Wolna prasa realizuje prawo
obywatela do informacji. Jakkolwiek beneficjentami wolności prasy
są w pierwszym rzędzie dziennikarze, to jednak należy pamiętać, że
ma ona służyć całemu społeczeństwu.
Podsumowując tę część rozważań, należy wskazać, że wolność
prasy z art. 14 Konstytucji RP powinna być definiowana w powiązaniu z art. 54 ust. 1. Mimo umieszczenia tych przepisów w odrębnych rozdziałach Konstytucji RP normy te – jak podkreślał Trybunał
Konstytucyjny – pozostają ze sobą w ścisłym związku73. Wolność
wypowiedzi prasowej stanowi pochodną od przywileju przypisanego
jednostce i tylko w takim kontekście można interpretować przepis
art. 54 ust. 1 Konstytucji RP – jako wolność wypowiedzi prasowej74.
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J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz…, s. 30.
Por. B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 10;
O. Krajniak, Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej, Toruń 2005, s. 32.
Postanowienie SN z 6 listopada 2007 r., V KK 52/2003, Lex nr 84323.
Wyrok TK z 30 października 2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.
Wyrok SA w Warszawie z 10 stycznia 2019 r., I ACa 1838/17, Lex nr 2668760; wyrok
SA w Warszawie z 15 października 2018 r., I ACa 400/18, Lex nr 2593588; wyrok SA
w Warszawie z 11 października 2018 r., I ACa 192/18, Lex nr 2595463.
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2.3. Interesy jednostki w rodzinie
Wyznacznikiem siły państwa, rozumianej jako zdolność do realizowania polityki zgodnej z interesami narodowymi, jest stan jego
społeczeństwa. J. Szczepański formułuje nawet pojęcie „wewnętrzne
siły państwa”, rozumiane jako „[…] siły poszczególnych obywateli,
ich zdolności, wiedza wynikająca z poziomu wykształcenia i wiedza praktyczna, ich wola działania, wiedza organizacyjna, zdolność
i umiejętność współdziałania itp.”75.
Rozważania nad kwestią interesów są procesem złożonym, który
w najprostszym ujęciu sprowadza się do zastosowania podejścia redukcjonistycznego – większość działań jednostki czy grupy społecznej
determinuje własny interes. Może to prowadzić do konkluzji, iż jeśli
człowiek kieruje się stale własnymi interesami, to mają one charakter
niezmienny, trwały i przewidywalny. Takie podejście zdaje się być
jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem, trudno bowiem zgodzić
się z tezą, że natura ludzka jest stała i jednolita, a każdy z interesów
da się jasno sklasyfikować i wyodrębnić. Interesy bowiem ścierają
się ze sobą, łączą się w „sieci interesów”, zachodzi zjawisko „gry interesów” czy też ich „splotu”76. Wszystkie te procesy uwidaczniają się
bardzo wyraźnie w działaniach podejmowanych przez różne grupy
społeczne: rodzinę, grupy zawodowe, partie polityczne itp.
Rodzina jest podstawową formą społeczną, na której bazie funkcjonuje społeczeństwo i w której jednostka zaspokaja swoje potrzeby. Jej
pierwotny charakter uwidacznia się w używaniu określenia „komórka
społeczna”, a więc w traktowaniu rodziny jako elementu podstawowego
i niezbędnego, istotnego z punktu widzenia społeczeństwa – podobnie
jak komórka z punktu widzenia organizmu człowieka. Jak twierdzi
L. Dyczewski, „W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek społeczeństwem i państwem, rodzina zawsze
pozostaje społecznością pierwotną i dla człowieka ma największe
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znaczenie”77. Postrzeganie rodziny przez pryzmat odgrywanej przez
nią roli zmieniało się na przestrzeni wieków, lecz bez względu na upływający czas, zmiany zachodzące w państwach i ustrojach, rodzina jest
utożsamiana ze stabilizacją i sprawdzoną formą rozwoju jednostki78.
Co więcej, mimo iż stanowi ona dość niezależną grupę, powinna być
jednak rozpatrywana w szerszym kontekście, który tworzą zjawiska
społeczne, środowiskowo-przyrodnicze oraz cały system państwowy.
Jak zwraca uwagę R. Skrzypniak, „Państwo nie posiada lub nie potrafi
sprecyzować własnego systemu wartości, zwłaszcza wartości ogólnie
akceptowanych, nie wypełnia podstawowych funkcji w stosunku do
jednostki, rodziny, własnego społeczeństwa itp. (np. nie gwarantuje bezpieczeństwa), a w związku z tym nastał czas rodziny – małej
ojczyzny, która coraz częściej zastępuje państwowy system wychowawczy […]”79. To rodzina jest postrzegana jako fundament szerszych
zbiorowości, np. grupa etniczna czy naród. Jak wskazał Jan Paweł II
we wprowadzeniu do Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio”
(O wspólnocie rodzinnej) „[…] małżeństwo i rodzina stanowią jedno
z najcenniejszych dóbr ludzkości […]”80. Jako podstawowa komórka
życia społecznego pełni wobec swych członków i społeczeństwa
wiele istotnych funkcji. F. Adamski dokonał klasyfikacji funkcji pełnionych przez rodzinę ze względu na jej znaczenie jako grupy oraz
instytucji społecznej, jak również w aspekcie trwałości i zmienności
samych funkcji i ich znaczenia dla rodziny. W pierwszym ujęciu do
instytucjonalnych funkcji rodziny zaliczył funkcje: prokreacyjną
77
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J. Szczepański, Polskie losy, Warszawa 1993, s. 113. Cyt. za: J.J. Wiatr, Refleksje o polskim
interesie narodowym, Warszawa 2004, s. 118.
L. Zacher, Refleksje i uwagi o interesach oraz o polityce i stosunkach międzynarodowych,
w: Interesy narodowe a współistnienie państw, red. Z.J. Pietraś, M. Pietraś, Warszawa
– Lublin 1989, s. 30.
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L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003, s. 9.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej
w 2013 r., Polacy stawiają szczęście rodzinne na pierwszym miejscu wśród istotnych
dla nich wartości. Aż 85% spośród badanych stwierdziło, że człowiekowi potrzebna
jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy. Tylko jeden na ośmiu respondentów
(12%) sądził, że bez rodziny można żyć równie szczęśliwie. Zob.: Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, „Komunikat z Badań CBOS” 2013, nr 33, s. 3.
R. Skrzypniak, Rodzina – mała ojczyzna wychowawcza, „Roczniki Socjologii Rodziny”
1998, t. X, s. 199.
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.
html [dostęp: 24.06.2013 r.]. Zob. także: J. Wilk, Pedagogika rodziny, seria „Pedagogika
Rodziny w Teorii i Praktyce”, t. II, Lublin 2016, s. 13.
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albo biologiczną, ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, stratyfikacyjną oraz integracyjną. Drugą grupę stanowią funkcje osobowe,
a wśród nich: funkcja małżeńska, rodzicielska oraz braterska. Z kolei,
uwzględniając kryterium trwałości i zmienności samych funkcji oraz
ich znaczenia dla rodziny, wyróżnił funkcje istotne, pierwszorzędne
(prokreacyjna, socjalizacyjna, miłości) oraz akcydentalne, drugorzędne
(ekonomiczna, opiekuńcza, stratyfikacyjna, rekreacyjna, religijna)81.
Warunki bytu rodziny wywierają istotny wpływ na wypełnienie
przez nią wszystkich jej funkcji, zwłaszcza ekonomicznej, opiekuńczo-zabezpieczającej, prokreacyjnej i socjalizującej. Zasadniczy ciężar
odpowiedzialności za zapewnienie środków utrzymania spoczywa
na samej rodzinie82. Stanowi ona „[…] podstawowy mikrosystem,
od strony strukturalnej patrząc, składający się z czynów, stosunków
społecznych, ról, statusów, pozycji, relacji, wzorców, tradycji i psychospołecznych powiązań, z których najsilniejsza jest więź emocjonalna”83. W środowisku rodzinnym zachodzą najważniejsze w życiu
człowieka procesy, począwszy od samej biologicznej reprodukcji,
przez wpływy społeczne i kulturowe. To rodzina kształtuje jednostkę,
w niej rozpoczyna się proces społecznych oddziaływań, socjalizacji,
a więc „[…] proces wdrażania jednostki do życia wśród innych ludzi,
do aktywnego i skutecznego działania w społeczeństwie”84.
Istnieje wiele definicji „rodziny”, które – w zależności od dyscypliny naukowej i przyjętego podejścia – kładą nacisk na odmienne
aspekty jej powstawania i funkcjonowania. Zgodnie z podejściem
strukturalnym, uwzględniając skład i członkostwo w grupie, rodzina
– to co najmniej jeden rodzic i jedno dziecko, którzy mieszkają we
wspólnym gospodarstwie domowym. O rodzinie w tym podejściu
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G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze,
„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2005, nr 1–2, s. 242–243.
Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej
w sprawach o alimenty, III CZP 91/86, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”
1988, nr 4, poz. 42.
Rodzina w świetle wybranych kwestii społecznych (na przykładzie badań rodziny siedleckiej), red. nauk. W. Sroczyński, Siedlce 2015, s. 14.
A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe
KUL” 2013, nr 1 (221), s. 48.
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mówimy wówczas, gdy rodzica i dziecko łączą więzy biologiczne
lub nastąpiła adopcja. Podejście funkcjonalne charakteryzuje się
tym, że skupia się na osiąganych celach i wypełnianych funkcjach
przez rodzinę traktowaną jako element podstawowy, dzięki któremu
jest możliwe uzyskanie indywidualnego i społecznego powodzenia.
Z kolei definicje wykorzystujące podejście inkluzywne skupiają się
na relacjach i uczuciach łączących członków grupy rodzinnej, ich
motywacjach oraz upodobaniach. Przez pojęcie „rodzina” badacze,
stosując podejście inkluzywne, postrzegają jakąkolwiek grupę dorosłych oraz dzieci, których łączą wzajemne relacje, na których bazie
kształtują się więzy rodzinne i uczucia. I wreszcie podejście uniwersalne, w którym rodzinę postrzega się jako grupę osób połączonych
więzami pokrewieństwa, której celem jest socjalizacja i prokreacja,
a która ma swoje uregulowanie w przepisach prawa. Warunkiem
mówienia o rodzinie w tym podejściu jest posiadanie potomstwa
(zarówno poczętego w związku, jak i adoptowanego)85.
W literaturze poświęconej badaniu rodziny wskazuje się na jej
określone typy: rodziny nuklearnej, poligamicznej oraz poszerzonej.
Pierwszy z wymienionych typów – rodzinę nuklearną tworzą małżonkowie oraz dzieci, z kolei rodzina poligamiczna obejmuje kilka
związków małżeńskich oraz pochodzące z nich dzieci i wreszcie
rodzina poszerzona, czyli rodzina wielopokoleniowa, którą tworzą
dwie lub więcej rodziny nuklearne i dla której jest charakterystyczne
podporządkowanie organizacyjne jednemu kierownictwu. Odmianą
rodziny poszerzonej jest rodzina zmodyfikowana, a więc taka, którą
tworzy kilka rodzin nuklearnych i której cechą wspólną jest częściowa
zależność od siebie, przy czym wyróżnia ją odrębność pod względem
ekonomicznym (niezależność finansowa). Wskazany podział na typy
rodziny nie jest wyczerpujący, albowiem istnieją również rodziny
niepełne, w których obecny jest tylko jeden z rodziców, rodziny bezdzietne, a więc nieposiadające potomstwa oraz tzw. rodziny zrekonstruowane, tj. tworzone w drugim związku małżeńskim z dziećmi
z pierwszego86. Nie każda rodzina wykonuje swoje zadania i jest
85
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J. Frątczak-Müller, Rodzina. Potrzeby. Polityka społeczna, Warszawa 2014, s. 12–13.
K. Ziółkowska, Ochrona rodziny w prawie kanonicznym i polskim prawie pracy, Olsztyn
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w stanie skutecznie dbać o swoje interesy. W takich przypadkach
możemy mówić o rodzinach dysfunkcyjnych, problemowych, rodzinach ryzyka, a nawet w stosunku do rodzin, które przejawiają liczne
problemy – o rodzinach wieloproblemowych87.
Pojęcie „interes” pojawia się często obok takich sformułowań, jak:
wartości, potrzeby, priorytety, cele. Wszystkie te określenia dla większości jednostek zawierają się w pojęciu „rodzina”. Jej założenie jest
istotnym celem czy nawet życiowym priorytetem, wartością nadrzędną
i potrzebą, której zaspokojenie determinuje działania. Postrzeganie
interesów w kategorii potrzeb jest częstym zjawiskiem. W literaturze
przedmiotu interes jest porównywany do uświadomionego pożądania
korzyści, definiowany jako „[…] ogół ludzkich aspiracji, ale z elementem refleksji i kalkulacji odnośnie do sposobu realizacji tych aspiracji
czy to materialnych, czy też nie”88. Według Davida Eastona „[…] interesy to potrzeby, a potrzeby determinują zachowanie”89. Niewątpliwie
posiadanie określonego interesu leży u podstaw aktywności ludzkiej,
w tym przypadku zachowania biologicznej egzystencji oraz przekazania pewnego zespołu wartości. Interesująca jest definicja interesów
jako uświadomionych potrzeb, jak określił je Jan Szczepański. Według
tego autora to właśnie interesy determinują potrzeby i stany rzeczy,
których osiągnięcie jest ważne z punktu widzenia jednostek i grup
społecznych, i które powodują zaangażowanie sił i środków90. Skoro
tak, to można by przyjąć, że jednostka z góry zna wszystkie swoje
interesy i to świadomość przyjętych celów skłania ją do ich realizacji.
W podobnym duchu mówi o interesach L. Krzyżanowski, który definiuje interes jako „[…] relację między jakimś obiektywnym, istniejącym i przyszłym stanem stosunków społecznych (organizacyjnych),
a oceną tego stanu przez podmiot z punktu widzenia korzyści, jakie
przynieść ma działanie, których miarą jest dostępność dóbr w szerokim
87
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tego terminu znaczeniu, czyli zarówno dóbr materialnych, takich na
przykład jak dobra konsumpcyjne, jak i dóbr niematerialnych, takich
jak władza, prestiż itp. lub – innymi słowy – udział w podziale dóbr
i wpływ na ten podział”91.
Utożsamianie interesu z potrzebami zostało poddane krytyce,
w myśl której chęć zrobienia czy uzyskania czegoś nie ma przełożenia na związek przyczynowo-skutkowy ludzkiego postępowania.
Oznaczałoby to bowiem, iż każdej potrzebie musiałby opowiadać
konkretny przedmiot, nie byłoby więc miejsca dla potrzeb abstrakcyjnych, nieuświadomionych. Według jednego z krytyków takiego
rozumienia interesu, Terence Balla, interes powinien być traktowany raczej jako przesłanka pozwalająca określić, wyjaśnić istniejące
potrzeby92. Z kolei Andrew Heywood zwrócił uwagę na subiektywny
charakter interesów, które mogą być realizowane zarówno świadomie,
jak i w sposób nieświadomy. W. Kitler określa interes narodowy jako:
„[…] postawy (zachowania), formy wyrażania i wszelkie działania na
arenie międzynarodowej i wewnątrzpaństwowej, uznawane w danym
momencie za ważne dla rozwoju i funkcjonowania państwa (narodu),
a więc ukierunkowane na realizację potrzeb i celów narodowych,
z punktu widzenia oczekiwanych korzyści. To wszelkie zabiegi służące
osiąganiu oczekiwanych stanów rzeczy (rezultatów), zoperacjonalizowane (dostosowane) do procesów, zdarzeń, relacji i reguł wynikających
z określonej sytuacji, w jakiej się znajduje państwo”93. Jak z tego wynika, interesy nie są tożsame z celami, potrzebami czy też korzyściami,
stanowią natomiast przejaw ludzkiej aktywności ukierunkowanej
na zaspokojenie potrzeb, osiągnięcie celów i korzyści. Na podstawie
przytoczonej definicji można stwierdzić, iż interes rodziny – to nic
innego, jak zespół zachowań i postaw, form ich wyrażania i działań
istotnych w danym czasie z punktu widzenia rodziny, zmierzających
do zaspokojenia jej potrzeb, osiągnięcia wyznaczonych celów, mając
na względzie oczekiwane korzyści.
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L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty,
modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Warszawa 1999, s. 250–251.
J. Sadłocha, Krytyczna analiza…, s. 20–21.
W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,
Warszawa 2011, s. 92.

54

Rozdział II

Nie tylko założenie rodziny stanowi wyraz realizacji potrzeb jednostki, ale sama rodzina jako grupa również posiada szeroki katalog
potrzeb i interesów. Nie można mówić o interesach państwa, jeśli jego
obywatele nie mają zapewnionych warunków, by to państwo budować. Zgodnie z definicją Georga Jellinka, podstawowymi elementami
przesądzającymi o istnieniu państwa są bowiem94: ludność, terytorium
i władza. Rodzina stanowi wspólnotę interesów, których realizacja
wynika z uwarunkowań prawnych i kulturowych. Jej członkowie są
połączeni relacjami, takimi jak: relacje rodzicielskie, małżeńskie czy
też wynikające ze wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego.
Wyznacznikiem postrzegania rodziny jako swoistej wspólnoty (również interesów) jest spełnianie przez nią kilku istotnych kryteriów,
takich jak m.in.: zgodność w kwestii współpracy (a więc wspólne cele
i interesy), koordynacji (efektywny podział wykonywanych zadań
i odgrywanych ról przez członków rodziny) czy komunikacji (wspólny
zespół wartości określający sposoby oceny zachowań, powinności,
wzajemne oczekiwania członków rodziny, zaufanie i szacunek)95.
Z drugiej strony zaś, obok wspólnoty interesów, jaka łączy członków
rodziny, jest ona również obszarem konfliktogennym, w którym
ścierają się różnice poglądów i potrzeb. Konflikty na tym tle mogą
prowadzić do rozluźnienia więzi łączących członków rodziny czy
nawet jej rozpadu.
Ochrona rodziny i jej interesów jest zagwarantowana konstytucyjnie w art. 18 ustawy zasadniczej: „Małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”96. O wysokim znaczeniu
wskazanych dóbr świadczy to, że obowiązkiem ustawodawcy jest
nie tylko zapewnienie im ochrony, ale również opieki. Małżeństwo
i rodzina są bowiem „[…] elementami ładu społecznego i porządku
prawnego w państwie, zaś społeczeństwo jest w zasadzie sumą rodzin”97. Artykuł 18 odnosi się do konkretnych jednostek, podmiotów

94
95

96
97

Zob.: J. Kostrubiec, Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Lublin 2015, s. 13.
J. Poleszczuk, Rodzina – wspólnota konfliktowych interesów, „Pogranicze. Studia
Społeczne” 2014, t. XXIV, s. 13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Konstytucja RP, t. I, Komentarz…, s. 465.
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w określonych rolach społecznych, tzn. małżonków, rodziców i dzieci.
Bedąc przedmiotem ochrony, ustanawia zarówno grupę osób, jaką
jest rodzina, a także występujące w niej relacje: małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo. Już sam fakt umiejscowienia tych przepisów
w rozdziale pierwszym Konstytucji RP, a więc rozdziale poświęconym
zasadom ustrojowym państwa, świadczy o dużej wadze i doniosłości
zawartych w nich norm prawnych. Tym samym art. 18 może być
uznany za konstytucyjną zasadę naczelną, albowiem stanowi on „lex
generalis” w stosunku do pozostałych regulacji zamieszczonych zarówno w treści samej ustawy zasadniczej, jak i innych aktów prawnych98.
Polski ustawodawca ustanowił również obowiązek współdziałania
na rzecz dobra rodziny i zaspokajania jej potrzeb99. Adresatem owego
obowiązku są małżonkowie, a może on zostać zrealizowany m.in. przez
osobiste starania o wychowanie dzieci i pracę we wspólnym gospodarstwie domowym100. Co interesujące, nie tylko rodziny, w których
są dzieci, mają obowiązek dbania o wzajemne zaspokajanie potrzeb,
dotyczy to również samych małżonków, nawet jeśli nie posiadają
potomstwa. Niewątpliwie wpływ na interesy rodziny będą miały typ
i kategoria rodziny. Interesy rodziny wielodzietnej i bezdzietnej będą
się bowiem różnić między sobą.
Na potrzeby niniejszej publikacji przyjmuje się pewne uogólnienie
polegające na odniesieniu się do rodziny współczesnej, świadomie
pomijając inne modele i typy rodziny. Z. Tyszka charakteryzuje współczesną rodzinę polską, wskazując, że jest ona znacznie oddalona od
wzorców tradycyjnej rodziny instytucjonalno-patriarchalnej. W stworzonym przez Autora obrazie rodziny żona odgrywa podwójną rolę:
łączy obowiązki matki z pracą zawodową, co wpływa na powstawanie
Tamże, s. 466.
Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani
do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania
dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zob.: Ustawa z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm.
100
Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych
możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb
rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi
może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie
dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zob. tamże.
98
99

56

Rozdział II

różnego rodzaju napięć. Współmałżonkowie dzielą się bowiem egalitarnie uprawnieniami i nieco mniej egalitarnie obowiązkami oraz
coraz częściej rezygnują z posiadania potomstwa lub ograniczają jego
liczbę. Współczesna rodzina – to rodzina mała, dwupokoleniowa,
która przykłada dużą wagę do zapewnienia materialnych podstaw
swojej egzystencji, przy jednoczesnym wzroście znaczenia emocjonalno-ekspresyjnej funkcji rodziny101.
Coraz częściej porusza się problem kryzysu współczesnej rodziny.
Warto więc może w kontekście badanej problematyki zadać sobie
pytanie: czy na kryzys współczesnej rodziny wpływa brak możliwości
bądź niewystarczającą możliwość realizacji przez nią swoich interesów, a jeśli tak – to jakie ma to znaczenie dla realizacji interesów
narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa?
Utożsamianie interesu z działaniem, pewnego rodzaju zachowaniem
się zmierzającym do zaspokojenia potrzeb i osiągnięcia celów, zdaje
się być dobrym kierunkiem rozumowania. W tym miejscu pojawia
się również oczywista wątpliwość wyrażająca się w korelacji między
potrzebami, celami a interesami. Wszystkie te pojęcia bywają niekiedy traktowane tożsamo. Tak więc, mówiąc o interesach, rozumie się
potrzeby, a o celach – interesy. Trudno zgodzić się z tym stwierdzeniem, porównując chociażby same definicje wymienionych pojęć. Już
ich użycie w języku potocznym pozwala dostrzec różnicę. Potrzeby
są utożsamiane z silnym pragnieniem, z tym, co jest potrzebne do
normalnej egzystencji lub do właściwego funkcjonowania102. Cele
wyznaczamy, zakładamy, że dany stan rzeczy osiągniemy w określonej
przyszłości. Z kolei interesy realizujemy, podejmujemy konkretne
działania, które pozwolą nam osiągnąć cele. Przykładowe potrzeby,
cele i interesy rodziny przedstawiono w tabeli 1.

Z. Tyszka, Socjologia rodziny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1990, z. 3–4, s. 246.
102
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/potrzeba.html [dostęp:
20.11.2018 r.].
101
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Tab. 1. Przykładowe cele, potrzeby i interesy rodziny
Przykładowe
potrzeby rodziny
zgodnie z piramidą
potrzeb A. Maslowa

Przykładowe cele
rodziny
(przyszłe stany
rzeczy możliwe
do osiągnięcia)

Przykładowe interesy rodziny
(zachowania i postawy
zmierzające do osiągnięcia
celów i zaspokojenia potrzeb)

Potrzeby fizjologiczne
– potrzeba prokreacji
(posiadania
potomstwa);
– potrzeba
posiadania miejsca
do mieszkania;
– potrzeba
zapewnienia
pożywienia i odzieży

– cel 1 – posiadanie
potomstwa (lub też
jego nieposiadanie);
– cel 2 – zapewnienie
sobie i rodzinie
godnych i dostatnich
warunków życia;
zaspokojenie
podstawowych
potrzeb, takich jak:
mieszkanie, jedzenie,
ubranie na poziomie
umożliwiającym nie
tylko samo fizyczne
przetrwanie

– interes 1 – świadome
planowanie założenia lub
powiększenia rodziny bądź
też wybór modelu rodziny bez
dzieci;
– interes 2 – dbałość o zdrowie
swoje i przyszłego potomstwa;
– interes 3 – działania
skierowane na rzecz
materialnego zaspokojenia
podstawowych potrzeb
mieszkaniowych i żywieniowych:
uzyskanie wykształcenia i dobrze
płatnej pracy, gromadzenie
oszczędności na zakup własnego
mieszkania oraz zapewnienie
stałego dopływ środków na
wyżywienie odpowiedniej
jakości
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Przykładowe
potrzeby rodziny
zgodnie z piramidą
potrzeb A. Maslowa

Przykładowe cele
rodziny
(przyszłe stany
rzeczy możliwe
do osiągnięcia)

Przykładowe interesy rodziny
(zachowania i postawy
zmierzające do osiągnięcia
celów i zaspokojenia potrzeb)

Przykładowe
potrzeby rodziny
zgodnie z piramidą
potrzeb A. Maslowa

Przykładowe cele
rodziny
(przyszłe stany
rzeczy możliwe
do osiągnięcia)

Przykładowe interesy rodziny
(zachowania i postawy
zmierzające do osiągnięcia
celów i zaspokojenia potrzeb)

Potrzeby
bezpieczeństwa
– potrzeba
poczucia pewności,
stabilności, oparcia,
opieki;
– potrzeba wolności
od strachu, lęku
i chaosu

– cel 1 – zawarcie
trwałego związku,
dającego poczucie
bezpieczeństwa;
stworzenie
rodziny dającej
poczucie pewności,
stabilności, oparcia,
opieki;
– cel 2 –
bezpieczeństwo
(zabezpieczenie)
finansowe, stabilne
źródło utrzymania,
(dochodów);
– cel 3 – pewność
mieszkania,
możliwości
i zaspokojenia
związanych z tym
potrzeb;
– cel 4 –
zabezpieczenie
socjalne, opieka
zdrowotna

– interes 1 – znalezienie
odpowiedniego partnera/
partnerki; zalegalizowanie
związku (współcześnie nie
przez wszystkich małżeństwo
jest postrzegane jako instytucja
zapewniająca poczucie
bezpieczeństwa); starania
o potomstwo; praca nad
utrzymaniem bliskich relacji
rodzinnych;
– interes 2 – uzyskanie
wykształcenia gwarantującego
uzyskanie zatrudnienia;
rozwój zawodowy i dążenie do
uzyskania satysfakcjonujących
warunków zatrudnienia
i wynagrodzenia;
– interes 3 – utrzymanie
stałego i w odpowiedniej
wysokości wynagrodzenia
pozwalającego opłacić rachunki
i ponieść inne koszty związane
z funkcjonowaniem rodziny;
– interes 4 – utrzymanie stałego
i legalnego zatrudnienia
gwarantującego pomoc
państwa w przypadku choroby
któregoś z członków rodziny;
oszczędzanie

Potrzeby
przynależności
i miłości (społeczne)
– potrzeba
obdarzania
uczuciem
i przyjmowanie
uczucia;
– potrzeba,
pragnienie związków
z ludźmi

– cel 1 – stworzenie
kochającej
rodziny, często
wielopokoleniowej,
szczęście rodzinne,
przynależność do
grupy społecznej,
jaką jest rodzina;
– cel 2 – posiadanie
osób, które są z nami
blisko związane,
na których można
polegać, z którymi
chcemy spędzać
czas i z którymi łączą
nas więzy krwi

– interes 1 – starania
o zbudowanie i utrzymanie
bliskich relacji z żoną/ mężem/
dziećmi przez zaangażowanie
i pracę na rzecz dobra rodziny
i jej członków;
– interes 2 – przyjęcie postawy
wyrażającej się w miłości
i trosce o innych członków
rodziny; wspólne wykonywanie
obowiązków i spędzanie czasu
wolnego

Potrzeby szacunku
(uznania)
– pragnienie
posiadania
stałej, mocno
ugruntowanej
samooceny,
szacunku dla siebie
i poczucia własnej
wartości

– cel 1 – posiadanie
rodziny opartej
na wzajemnym
szacunku, której
członkowie będą się
wzajemnie doceniać
i wspierać

– interes 1 – stworzenie rodziny,
która będzie dla jej członków
wsparciem; wychowanie
potomstwa w duchu szacunku
i zgodzie z własnym systemem
wartości
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Przykładowe
potrzeby rodziny
zgodnie z piramidą
potrzeb A. Maslowa

Przykładowe cele
rodziny
(przyszłe stany
rzeczy możliwe
do osiągnięcia)

Przykładowe interesy rodziny
(zachowania i postawy
zmierzające do osiągnięcia
celów i zaspokojenia potrzeb)

Potrzeby
samorealizacji
– pragnienie
samospełnienia;
tendencja do
spożytkowania
swojego potencjału,
by stawać się coraz
lepszym

– cel 1 – spełnienie
się w roli żony/męża,
matki/ ojca;
– cel 2 – połączenie
roli rodzica
i pracownika –
bycie rodzicem
pracującym,
który spełnia się
i wywiązuje się ze
swoich obowiązków
na obydwu polach

– interes 1 – podjęcie pracy
nad sobą, aby być dobrym
współmałżonkiem, dobrym
rodzicem czy też zrealizować się
w innej roli społecznej, której
pozytywne skutki przyniosą
korzyści nam i naszej rodzinie;
– interes 2 – dobra organizacja
własnej pracy i obowiązków,
wyrobienie umiejętności
i przyzwyczajeń pozwalających
osiągnąć cel, który sobie
założyliśmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie:
A. Miler-Zawodniak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji,
„Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON” 2012, nr 4, s. 104–105.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno potrzeby, cele, jak i interesy mają
charakter dynamiczny, zmienny. Kierując się tym założeniem, warto
zauważyć, że tabela 1, opracowana wyłącznie przy wykorzystaniu teorii potrzeb Maslowa, stanowi dość duże uproszczenie. Godzi się w tym
miejscu wspomnieć również o Claytonie P. Alderferze i jego koncepcji
ERG (z ang. Existence, Relatedness and Growth – egzystencja, relacje
i rozwój). Każdy z elementów tworzących koncepcję ERG można
wpisać w poszczególne szczeble piramidy Maslowa. „Existence”
obejmuje potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, „Relatedness” –
potrzeby uznania i szacunku, „Growth” zaś – odpowiada potrzebie
samorealizacji. Według twórcy tej koncepcji nie ma konieczności zaspokajania potrzeb zgodnie z hierarchią wyznaczoną przez Maslowa,
a wręcz mogą być one od siebie niezależne. Nie zawsze bowiem każda
kategoria potrzeb musi zostać zaspokojona. Możliwe jest również
zaspokojenie, choćby częściowo, jednego rodzaju potrzeb kosztem
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innych103. W odniesieniu do rodziny koncepcją tą można tłumaczyć
m.in. pracoholizm, któregoś z jej członków, który przekłada się na
zaspokojenie potrzeb bytowych rodziny na wysokim poziomie oraz
osiągnięcie samorealizacji, tłumacząc tym samym brak czasu dla
bliskich czy nawet rozluźnienie więzów rodzinnych. Ponadto nie
każda rodzina funkcjonuje prawidłowo, nie w każdej więc potrzeba
szacunku czy miłości ma takie samo znaczenie. Pominięcie pewnych potrzeb może w konsekwencji generować w rodzinie liczne
problemy, a nawet doprowadzić do jej rozpadu. Jeśli postępowanie
rodziców skupia się, poza potrzebami fizjologicznymi, wyłącznie
na zaspokajaniu własnych potrzeb, rodzinę taką możemy określić
mianem dysfunkcjonalnej.
Rozważania na temat jednostki jako członka rodziny i rodziny jako
grupy społecznej pokazują, jak ważnym zadaniem państwa i jego
władz jest sprostanie wyzwaniom, powstałym na skutek ścierania się
różnych interesów oraz konieczności zaspokajania potrzeb i osiągania
celów rodziny w Polsce. Zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa
społecznego, stanowiącego element bezpieczeństwa narodowego,
jest nakierowane na osiągnięcie określonych priorytetów. Główne
cele bezpieczeństwa społecznego w obszarze bezpieczeństwa narodowego obejmują, obok takich wartości, jak pokój społeczny, postęp,
osiągnięcie dobrobytu, egalitaryzm i subsydiarność, także, a może
przede wszystkim – eliminację ubóstwa i niedostatku. Jak słusznie
zauważył J. Gierszewski, niedostatek środków utrzymania obejmuje
nie tylko niewystarczające zasoby pieniężne czy rzeczowe, które
posiada jednostka czy rodzina, ale także brak właściwej opieki zarówno związanej ze stanem zdrowia, jak i trudną sytuacją podmiotu.
Ryzyko zepchnięcia w niedostatek może prowadzić w konsekwencji
do wykluczenia i konieczności zwrócenia się o pomoc do instytucji
odpowiedzialnych za pomoc społeczną104.
Umożliwienie współczesnej rodzinie realizacji jej interesów – to
obowiązek, który spoczywa na państwie, które jest zobligowane
podjąć takie działania i w taki sposób zorganizować swoje struktury,
103
104

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011, s.181.
J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013, s.129.
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aby z powinności tej wywiązywać się możliwie najlepiej. Obowiązek
zagwarantowania bezpieczeństwa rodziny wynika z Konstytucji RP,
która w art. 5 odwołuje się do interesów narodowych, stanowiąc,
iż: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju”105. Wspomniane odniesienia do wolności i praw człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli są niczym innym jak zobowiązaniem do stworzenia przez państwo warunków do realizacji
przez jednostki i grupy społeczne ich interesów.
Więcej na temat interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa zawiera Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej z 2014 r. Spośród wymienionych tam interesów na szczególną uwagę w kontekście badanej problematyki zasługuje: ochrona
indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami ich życia
i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych
dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych); zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw, bez szkody dla
bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa państwa; zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego
i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
środowiska naturalnego oraz warunków życia i zdrowia ludności
jako podstawy bytowania. Interesy te zostały uszczegółowione przez
wskazanie celów strategicznych państwa, z których – jeśli chodzi
o interesy rodziny – należy wskazać m.in. zapewnienie bezpiecznych
warunków rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz prowadzenie
efektywnej polityki rodzinnej106.
Sporo uwagi Strategia… poświęca również wyzwaniom i zagrożeniom dla Polski oraz innych krajów europejskich, a związanych
z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach.
Jednym z nich jest problem starzenia się ludności i brak zastępowalności pokoleń. Pewnym środkiem zaradczym może być – w myśl
Strategii… – wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących
105
106

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, art. 5.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 12.
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migracji, doskonalenie standardów w dziedzinie polityki rodzinnej
państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, a także upowszechnienie polityki aktywnego i zdrowego starzenia107.
Wszystkie te rozwiązania sprowadzają się w dużej mierze do jednej,
zasadniczej płaszczyzny – rodziny. To rodzina wpływa na zwiększenie
przyrostu naturalnego i to w niej kształtują się postawy i nawyki.
Zapewniając rodzinom możliwość realizacji ich interesów, gwarantując im pomoc i wsparcie ze strony państwa oraz szeroko rozumiane
bezpieczeństwo, państwo realizuje również własny interes, jakim jest
chociażby korzystna demografia. To w interesie państwa jest poprawa pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski, spowodowanej
malejącym przyrostem naturalnym i emigracją zarobkową, co w następstwie powoduje niedobór siły roboczej oraz znaczne obciążenie
systemu ubezpieczeń społecznych. Nie będzie ono jednak w stanie
zapobiec tym negatywnym zjawiskom bez zaspokojenia chociażby tych
najważniejszych potrzeb swoich obywateli, do których niewątpliwie
można zaliczyć: zapewnienie dostępności i pewności mieszkania,
miejsc pracy, godziwego wynagrodzenia oraz opieki ze strony państwa
w przypadku choroby czy okresowej niezdolności do pracy. Dlatego
też w myśl Strategii…: „Strategicznym zadaniem w tym obszarze jest
zahamowanie obecnych i prognozowanych niekorzystnych zmian
demograficznych w Polsce. Istotne w tym zakresie jest tworzenie
warunków sprzyjających zwiększaniu liczby urodzeń oraz wsparcie
rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Stanie się to możliwe dzięki umiejętnie prowadzonej polityce rodzinnej, rynku pracy oraz mieszkaniowej.
Kluczowe będą też działania na rzecz ochrony osób starszych oraz
odpowiednia polityka migracyjna”108.
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, wspomniane dwie kategorie interesów: państwa i rodziny czy też szerzej obywateli są
od siebie współzależne i ściśle ze sobą powiązane. Szczególną rolę
należy przypisać tu polityce państwa, która, co prawda, nie wyeliminuje zupełnie ubóstwa i niedostatku, ale może przyczynić się do
ich ograniczenia. Państwo, dysponując odpowiednimi narzędziami
i środkami, może realnie wpływać na sytuację poszczególnych grup
107
108

Tamże, s. 23.
Tamże, s. 39.
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społecznych. Wsparcie w postaci programów pomocowych, budowa
infrastruktury żłobków i przedszkoli umożliwiających godzenie pracy
zawodowej z życiem prywatnym czy też zmiany w zakresie urlopów
dla rodziców opiekujących się dziećmi – to tylko niektóre z rozwiązań,
które są nakierowane na zaspokojenie potrzeb rodziny, ułatwienie
osiągnięcia przyjętych przez nią celów i realizację jej interesów.

3. Grupy interesu
3.1. Grupy interesu – pojęcie i funkcje
Grupy interesu są nieodłącznie związane z instytucją państwa.
Urzeczywistnienie postulatów idei demokracji partycypacyjnej skutkuje tym, że katalog uczestników procesów decyzyjnych jest bardzo
duży i obejmuje różnego rodzaju zrzeszenia obywateli artykułujących
oraz reprezentujących interesy „swoich” grup społecznych1. Są to tzw.
grupy interesu. Znaczenie grup interesu w państwie demokratycznym
jest ogromne.
Powstanie grup interesu wiąże się z wyodrębnieniem interesów społecznych. Początków tego zjawiska dopatruje się w okresie powstania
organizacji państwowej, stanowiącej rzecz prywatną monarchy. Ustrój
zakładał wyraźną hierarchizację członków społeczeństwa, zróżnicowanie klasowe oraz koncentrację procesów decyzyjnych w rękach
monarchy. Sytuacja ta doprowadziła do zabiegania, w szczególności
przez warstwy hierarchicznie wyższe, o własne interesy. Przenikanie
na dwór władcy miało na celu skierowanie jego uwagi na określone
interesy i skłonienie go do podjęcia korzystnych dla niektórych grup
społecznych rozstrzygnięć. Wyartykułowane przez poszczególne
grupy interesów treści stanowiły jedynie niewiążące sugestie, nadal
bowiem decydował czynnik władczy.

1

A. Ogonowski, Udział grup interesu w publicznych procesach decyzyjnych, „Tarnowskie
Colloquia Naukowe” 2018, nr 1, s. 88.
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W miarę rozwoju organizacji państwowej grupy interesu zaczęły
przybierać bardziej zorganizowaną formę i odgrywać coraz większą
rolę w funkcjonowaniu państwa. W ustawodawstwie polskim brak
jest legalnej definicji grup interesu. Definiowanie tego pojęcia pozostawiono doktrynie. Powszechnie przyjmuje się, że grupą interesu
jest określony krąg jednostek – obywateli, który zmierza do uzyskania wpływu na ośrodki decyzyjne w toku określonego postępowania.
Celem działań grup interesu jest skłonienie osób decyzyjnych do
określonego postępowania, np. podjęcia określonej decyzji, które
urzeczywistnia oczekiwania danej grupy2. M. Sobolewski definiuje
grupy interesu jako „[…] wszelkie zorganizowane grupy ludzkie,
popierające jakiś interes odczuwany jako swój własny i niewysuwające ponadto żadnych innych dążeń, w szczególności dążenia do
objęcia rządów w państwie”3. A. Ogonowski przez grupy interesu
rozumie organizacje, dość zróżnicowane, jeżeli chodzi o poziom
instytucjonalizacji, które dążą do zapewnienia sobie wpływu na
funkcjonowanie władzy publicznej w zakresie dystrybucji zasobów, niepodejmujące jednak działań zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności za jej sprawowanie. Grupy interesu tworzą przy
tym struktury posiadające przede wszystkim własną organizację,
własny system norm i własne zaplecze eksperckie4. Na uwagę zasługuje również definicja B. Piwowara i J. Świecy, zgodnie z którą
„[…] grupa interesu – to zbiorowość osób niebędących formalnymi
uczestnikami działań politycznych, które chcą wywierać wpływ
na działania polityczne prowadzone przez instytucje władcze dla
osiągnięcia własnych celów”5. J. Ćwiklińska wskazuje, że jest to
pojęcie amorficzne, nieostre. Autorka definiuje zaś grupę interesu
jako „[…] grupę ludzi, którzy popierają lub aktywnie pracują na
rzecz wspólnego celu” 6. Jest to grupa społeczna, której członkowie,
2

3

4
5
6

K. Makowski, Grupy interesu w polskim systemie politycznym, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2014, nr 6, s. 9.
M. Sobolewski, Reprezentacja w ustroju współczesnych demokracji burżuazyjnych, Kraków
1962, s. 144.
A. Ogonowski, Udział grup interesu…, s. 88.
B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes – prawo – polityka, Warszawa 2010, s. 22.
J. Ćwiklińska, Grupy interesu w semantycznej przestrzeni publicznej, „Zeszyty Naukowe
SGH” 2007, nr 21, s. 138.
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mając wspólny interes, starają się go wspólnie ochronić. Grupę tę
łączą nie tylko wspólne przekonania i cele, ale także wspólnota
organizacyjna, utworzona po to, aby cele te osiągać. Autorka podkreśla, że cechą konstytutywną grupy interesu jest zatem wspólnota
interesu i działania7.
Powszechnie wyróżnia się trzy strategie artykulacji i agregacji interesów grupowych: korporatywistyczną, lobbingową (pluralistyczną)
i klientelistyczną. Strategia korporatywistyczna pozwala na artykulację
i agregację interesów jedynie wybranych interesów grupowych reprezentujących duże grupy społeczno-zawodowe (pracowników, przedsiębiorców i pracodawców) oraz niektórych innych grup zawodowych
(m.in. rolnicy, prawnicy, lekarze, którym ustawowo zagwarantowano
samorząd zawodowy). Strategia lobbingowa jest otwarta dla wszystkich
podmiotów interesów grupowych poprzez wynajmowanie usług lobbystów zawodowych lub bezpośrednie oddziaływanie na decydentów
przez członków lub pracowników organizacji grup interesu. Strategia
klientelistyczna – to nieformalne i spersonalizowane relacje wymiany
dóbr i usług między patronami (politykami, urzędnikami, partiami
politycznymi) i jednostkami oraz grupami społecznymi, zawodowymi
i ich organizacjami społecznymi8.

3.2. Klasyfikacja grup interesów
Jak trafnie zauważył K. Makowski, funkcjonowanie grup interesu jest
pochodną funkcjonowania społeczeństwa, w którym zawsze jedne
grupy mają odmienne interesy od innych. W literaturze przedmiotu
dokonano klasyfikacji grup interesów. Najczęściej wyróżnia się grupy
interesu (rys. 6):
• niestrukturyzowane – grupy tworzone w sposób spontaniczny,
funkcjonujące w ograniczonym czasie, na krótkotrwałym wyrazie
zbiorowych emocji, najczęściej negatywnych;

7
8

Tamże.
K. Jasiecki, Grupy interesów i lobbing. Ich konsekwencje ekonomiczne, w: Polskie bieguny.
Społeczeństwo w czasach kryzysu, red. M. Jarosz, Warszawa 2013, s. 97–98.
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• niezrzeszone – zorganizowane w sposób słaby lub w ogóle,
działające epizodycznie, bazujące na wyrazistej identyfikacji
grupowej;
• instytucjonalne – dobrze zorganizowane i zdolne do działania na
rzecz uwzględnienia w polityce państwa reprezentowanego przez
siebie interesu grupowego (np.: kościoły, armie, administracje,
korporacje przemysłowe), korzystające z wolności zrzeszania się
wyrażone w artykułach Konstytucji RP9;
• zrzeszone – uformowane instytucjonalnie w celu reprezentowania i promowania często ograniczonego do pewnej partykularnej dziedziny – interesu zbiorowego ich członków, np. związki
zawodowe, organizacje pracodawców. Grupy te wyróżniają się
tym, że: 1) bezpośrednim i głównym celem jest reprezentacja
interesów grupowych i walka o ich realizację, 2) ich aktywność
ma charakter regularny, a nie doraźny, 3) posiadają rozbudowaną
strukturę organizacyjną, 4) przystąpienie członków do tych grup,
jak i wystąpienie z nich jest dobrowolne10. Grupy zrzeszeniowe
można podzielić na:
–– branżowe – powołane w celu ochrony i promocji interesów własnych członków, którymi są przedstawiciele grup społecznych
i zawodowych, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców,
zrzeszenia, samorządy zawodowe i gospodarcze;
–– promocyjne – tworzone w celu promocji określonych wartości, zasad, idei, nie zaś interesów własnych członków.
Ponieważ promują przede wszystkim interesy publiczne, a nie
wąskobranżowe, zostały nazwane grupami interesu publicznego. Do grup tych zalicza się np. organizacje pozarządowe
działające na rzecz praw człowieka, konsumentów, ochrony
środowiska.

9

10

A. Antoszewski, Grupy interesu w systemie politycznym, w: Grupy interesu. Teorie
i działania, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003, s. 46–47.
A. Ogonowski, Udział grup interesu…, s. 99.
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Rys. 6. Grupy interesu
Źródło: opracowanie wł.

W doktrynie wyróżnia się również grupy interesu, które są organizacjami zmierzającymi do realizacji komercyjnych interesów, jak
i te, których działanie nie jest obliczone na osiągnięcie wymiernych
korzyści o charakterze finansowym.
Oprócz podziału o charakterze organizacyjnym, grupy interesu
prezentują różne dążenia. Wynika to z faktu, że im bardziej złożone
jest społeczeństwo, tym bardziej jest prawdopodobne, iż będą się
wyodrębniać różne grupy interesu, które mogą mieć często sprzeczne
żądania. Jest to zjawisko normalne. Należy zwrócić uwagę, że „[…]
mechanizm władzy politycznej we współczesnych państwach wspiera
się na uznaniu w nim roli trzech rodzajów podmiotów: grup interesów,
partii politycznych oraz konstytucyjnych organów państwa”11. Grupy
interesu bardzo często nakierowują swoją aktywność na dążenie do
zaspokojenia określonej potrzeby przez oddziaływanie na ośrodki
decyzyjne w celu uwzględnienia przez nie decyzji na korzyść interesu danej grupy, a w konsekwencji poprawę sytuacji (materialnej,
politycznej, społecznej) jej członków. To przez nie i ich działalność
dochodzi do interakcji między aktorami państwowymi i niepaństwowymi. Stanowi to element idei społeczeństwa obywatelskiego,
rozumianego jako faktyczna i formalna możliwość udziału jednostek
11

K. Działocha, Wstęp, w: K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, Studia nad udziałem
grup interesów w procesie tworzenia prawa, Wrocław 1987, s. 3.
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i ich zrzeszeń w debacie publicznej oraz podejmowanie niewymuszonych przez państwo działań, których efektem staje się wpływ na
władze publiczne.
Szczególnym rodzajem grupy interesu jest lobbing12. Jest to zjawisko,
które w swym zamierzeniu ma zarówno wpływać, jak i korygować
błędy instytucji sprawujących władzę. Przyjmuje się, że jest ono wynikiem doskonalenia zasad i narzędzi demokracji13. Należy podkreślić,
że jest to regulowana forma wpływu.
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i sprawowania funkcji rządzenia państwem, choć mogą zdarzyć
się przypadki przekształcenia grupy interesu w grupę nacisku lub
w partię.

Grupa
interesu

3.3. Grupa interesu a grupa nacisku
i interesariusze
W literaturze przedmiotu dokonuje analizy pojęcia grupy interesu
w relacji do używanych zamiennie pojęć „grupy nacisku” oraz „interesariusze”. Należy podkreślić, że stosowanie pojęć „grupy interesu”
i „grupy nacisku” jako synonimów jest w debacie publicznej powszechne, lecz z językowego punktu widzenia „interes” nie jest synonimem
„nacisku”. Grupa nacisku jest pojęciem mniej pojemnym od grupy
interesu. Każda grupa nacisku jest grupą społeczną, zorganizowaną, o własnych sprecyzowanych celach działania, dążąca jednak do
wywierania wpływu lub uczestniczenia w procesie formułowania
i realizacji polityki państwa14. Oznacza to, że tylko te grupy interesu,
które dążą do realizacji swoich celów przez wywieranie wpływu na
politykę państwa można nazwać grupami nacisku.
Przez pojęcie „grupa nacisku” należy rozumieć zbiór podmiotów
mających na celu realizację określonego interesu, która poprzez
określone metody działania wpływa na adresata nacisków. Grupa
taka nie uczestniczy, co do zasady, bezpośrednio w sprawowaniu
władzy państwowej, a więc jej działania mają charakter pozaprawny15.
Grupa interesu, odnośnie do zasady, nie dąży do zdobycia władzy

12
13
14

15

B. Piwowar, J. Świeca, Lobbing: biznes…, s. 21–22.
K. Makowski, Grupy interesu…, s. 15.
T. Łoś-Nowak, Grupy nacisku w stosunkach międzynarodowych, w: Grupy interesu. Teorie
i działania, red. Z. Machelski, J. Rubisz, Toruń 2003, s. 66.
B. Szmulik, Grupy nacisku, w: Polityka – ustrój – idee. Leksykon politologiczny, red.
M. Chmaj, W. Sokół, Lublin 1999, s. 110.
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Rys. 7. Grupa interesu, grupa nacisku, interesariusze
Źródło: opracowanie wł.

Wydaje się, że przyczyną zacierania różnic między pojęciem „grupa
społeczna” a „grupa nacisku” jest upublicznianie interesów danych
grup w mediach. Coraz częściej prasa i telewizja, ukazując problemy
danej grupy interesu, mówi o „[…] wywieraniu przez nią wpływu na
życie publiczne”. Jak trafnie zauważa J. Ćwiklińska, oznacza to, że
prawie każda działalność grupy interesu może być w pewnym sensie
uznana za wywieranie nacisku w formie bezpośredniej (np.: akcje
protestacyjne, strajki) albo za pośrednictwem mediów (np. kampanie promocyjne). Tym samym coraz więcej grup interesu staje się
jednocześnie grupami nacisku.
W zakresie relacji semantycznej między „grupą interesu” a „interesariuszami” wskazuje się, że dotyczą one obszaru nauk o zarządzaniu.
Pojęcie „interesariuszy” rozwinął na początku lat 80. XX wieku Robert
Edward Freeman, który wskazywał na interesy akcjonariuszy („stockholders”) i potrzeby interesariuszy („stakeholders”), tzn. jednostek
lub grup, które mają wpływ na działalność organizacji. Naczelną
ideą tej koncepcji jest założenie, że organizacja i jej interesariusze
powinni wywierać na siebie wzajemne wpływy. Do interesariuszy
R.E. Freeman zaliczał inwestorów, klientów, pracowników, dostawców,
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przedstawicieli władz, społeczność lokalną oraz media. Budowanie
i utrzymywanie pozytywnych relacji z interesariuszami ma bezpośredni wpływ na istnienie organizacji oraz na zakres jej autonomii.
Interesariusze mogą zatem funkcjonować zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz organizacji16. Tak rozumiane pojęcia „interesariusze”
oraz „grupy interesu” nie są semantycznie tożsame.
Na zamienne używanie omawianych pojęć miały duży wpływ wypracowane w Stanach Zjednoczonych zasady poprawnego dyskursu,
gdzie pojęcie „grupa nacisku” („pressure group”) zostało wyparte przez
pojęcie „grupa interesu” („interest group”). W tej ostatniej dodatkowo
dokonano rozróżnienia na tzw. grupę interesu publicznego („common
interest group”) oraz tzw. grupę interesu prywatnego, czyli niepublicznego („special interest group”), stosującą formy bezpośredniego
nacisku na ośrodki władzy.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jednym z kryteriów różnicowania grup interesu jest natura wyrażanych przez nie interesów.
W związku z tym można wyróżnić:
–– grupy interesu społecznego,
–– grupy interesu ekonomicznego.
Grupy interesu społecznego reprezentują określone wartości społeczne, np.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, ochrona dóbr kultury. Interesy tych grup należą do sfery dobra wspólnego. Działalność
tych grup może przybierać formę edukacyjno-informacyjną, integrującą, a nawet przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne. Motywacją
do podjęcia takich działań mogą być: chęć rekonstrukcji własnej,
lokalnej historii (funkcja edukacyjno-informacyjna), wspólne działanie
na rzecz własnej miejscowości (funkcja integrująca) czy też zwiększenie turystycznej atrakcyjności miejscowości (funkcja ekonomiczna).
Grupy interesu ekonomicznego, co do zasady, chronią swoje partykularne interesy ze szkodą dla dobra ogółu. Przynależność do określonej grupy interesu oznacza przede wszystkim identyfikowanie
się członków tej grupy z interesami reprezentowanymi przez grupę,
a także pewien stopień aktywności we wspólnych działaniach podejmowanych przez grupę interesu.

16

J. Ćwiklińska, Grupy interesu…, s. 141.
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3.4. Grupa interesu a partia polityczna
W literaturze przedmiotu grupy interesu porównuje się z partiami
politycznymi lub z nimi utożsamia. Należy podkreślić, że jest to zabieg błędny. Grupy interesu należy definiować jako zorganizowane
grupy ludzkie dążące do osiągnięcia własnego, wspólnego interesu.
Natomiast partie polityczne realizują sprawy publiczne. W pewnym
zakresie inicjatywy podejmowane przez grupy interesu można utożsamiać z działalnością podejmowaną przez partie polityczne, jedne
i drugie dążą bowiem do uzyskania korzystnych rozwiązań ze swojego
punktu widzenia. Odmienna jest natomiast celowość takiego działania.
W przypadku grup interesu cel jest subiektywny, natomiast w przypadku partii politycznych cel ma charakter obiektywny, nastawiony na
ogół społeczeństwa, nie zaś na korzyść określonej grupy. Podstawowa
różnica sprowadza się zatem do tego, że partie polityczne dążą do
zdobycia władzy i realizacji interesów publicznych, natomiast grupy
interesu realizują partykularne interesy.
Grupy interesu, aby osiągniąć indywidualne cele, mogą np. dostarczać partiom informacji niezbędnych do poznania konkretnego problemu społecznego, analiz i statystyk. Działalność grup interesu może
zatem pozostawać w ścisłym związku z działalnością partii politycznych.
Podobne jest również rozumienie roli tych podmiotów. Zarówno działalność grup interesów, jak i partii politycznych w systemie władzy jest
nakierowana na kształtowanie społeczno-politycznych treści aktów
prawnych17. Podstawowa różnica w tym zakresie sprowadza się do tego,
że partie polityczne mają wpływ na kształtowanie w sposób generalny
i kompletny, natomiast grupy interesu – w sposób konkretny, tzn. na
jeden akt prawny, który pozostaje w ich zainteresowaniu.
Główną cechą odróżniającą partie polityczne od grup interesu jest
to, że te pierwsze uczestniczą w zinstytucjonalizowanej rywalizacji
politycznej, stawiając sobie za cel nie tylko wpływ na treść wiążących obywateli decyzji, lecz przede wszystkim bezpośredni udział
w sprawowaniu władzy. Grupy interesu – jako podmioty apolityczne
– dążą natomiast do maksymalizacji wpływu na władzę bez konieczności jej zdobywania, dzięki czemu zachowują przez cały czas status
17

K. Działocha, dz.cyt., s. 20.
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podmiotów wpływu politycznego, które reprezentują oraz promują
interesy poszczególnych grup społecznych. Ich aktywność stanowi
zatem wyraz decentralizacji władzy oraz uzupełniania działalności
partii politycznych. Partie polityczne natomiast często korzystają
z zaplecza eksperckiego grup interesu18.
K. Makowski wskazuje na wady w funkcjonowaniu grup interesu
na styku z partiami politycznymi. Autor zauważa, że największym
zagrożeniem w działalności grup interesu jest możliwość korumpowania osób publicznych, będących jednocześnie osobami decyzyjnymi
w organach państwowych. Korupcja stanowi ogromne zagrożenie
dla ustroju demokratycznego i powoduje, że grupy nacisku pełnią
szkodliwą funkcję w porządku prawnym państwa. To warunkuje ich
negatywny odbiór społeczny. Ponadto działalność grup interesu nie
jest w pełni jawna, a interesy tych grup wielokrotnie pozostają ukryte,
jak również podmioty te nie są zobligowane do ich ujawniania.
Grupy interesu są zainteresowane uzyskaniem wpływu na władzę
ustawodawczą. To właśnie w Sejmie jest reprezentowana największa
różnorodność interesów. W literaturze przedmiotu niejednokrotnie
podkreśla się wagę wpływu różnych instytucji na procesy legislacyjne19. M. Mlicki zauważa, że posłowie w sposób aktywny funkcjonują
w przestrzeni publicznej, co sprawia, że wpływ na nich nie jest czymś
nadzwyczajnym. Autor podkreśla przy tym, że usystematyzowane
rzecznictwo interesów w postaci lobbingu podnosi wręcz poziom
kompetencji posłów, dostarczając im informacji odnośnie do spraw,
z którymi wcześniej nie mieli okazji się zetknąć.
W doktrynie przedmiotu istnieje spór, czy grupy interesu są częścią systemu partyjnego, czy też pozostają poza nim. W kwestii tej
można wyróżnić dwa stanowiska. Pierwsze, zgodnie z którym grupy
interesu są częścią systemu partyjnego. Partie polityczne postrzegane
są jako grupy wpływów, od których zależy sposób rządzenia krajem.
Zgodnie z drugim stanowiskiem, nie można grup interesu włączać

18
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P. Żuk, Społeczeństwo w działaniu, Warszawa 2001, s. 52; R. Stohanzl, W sprawie organizacji naukowych służb doradczych parlamentu, w: Tworzenie prawa w demokratycznym
państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992, s. 203.
M. Mlicki, Lobbing w polskim Sejmie, w: Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej,
red. W. Wesołowski, B. Post, Warszawa 1998, s. 186.
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w system partyjny. U podstaw działania jednostek tworzących grupy
interesu leżą pewne potrzeby oraz konieczność uzyskania wpływów
dla ich zaspokojenia, przy czym chodzi zawsze o grupy ludzi świadomie i trwale współdziałające. Grupy takie mogą więc powstawać
w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby, a po jej zaspokojeniu
– naturalnie się rozwiązać.
Wydaje się, że grupy interesu, pomimo zachodzących ścisłych korelacji z partiami politycznymi, tworzą alternatywny porządek względem
systemu partyjnego. Jest to element zewnętrzny względem systemu
partyjnego. Grupy interesu, mimo swej aktywności politycznej, nie
są partiami politycznymi. Grupy interesu, co do zasady, koncentrują
się wokół danej sprawy i aktywnie dążą do jej załatwienia, a także nie
dążą do zdobycia władzy i sprawowania funkcji rządzenia państwem.
Jak trafnie zauważa M. Gulczyński, zdarzają się przypadki podjęcia
przez grupę interesu takiego dążenia i przekształcenia się w partię20.
Argument ten tylko dodatkowo wspiera opinie, iż grupy interesu nie
są partiami politycznymi.
Partie polityczne nie pełnią już funkcji artykulacji interesów grupowych. Zauważalny jest natomiast wzrost podmiotów niepaństwowych,
takich jak: korporacje, organizacje międzynarodowe, a w szczególności
nowe ruchy społeczne i media społecznościowe. M. Castells wskazuje
na pojawienie się nowych grup, co wiąże z powstaniem tzw. społeczeństwa sieci21. Aktywność sieciowych ruchów społecznych, powstających
bardzo często doraźnie, nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie
się nowego, wielopłaszczyznowego charakteru rządzenia. Przejawia
się to m.in. w decentralizacji władzy na niższe poziomy, włączaniu
w procesy rządzenia nowych podmiotów, takich jak: administracja,
grupy interesu, aktorzy zewnętrzni (ponadnarodowe), media, eksperci
(think tanki) czy wreszcie ograniczeniu niektórych funkcji państwa.
Zjawisko to określa się pojęciem „zarządzania transnarodowego”, które
zawiera w sobie wzajemne relacje rządów państw, organizacji międzynarodowych, organizacji obywatelskich w imię dobrego rządzenia
(„good governance”) opartego na rozliczalności i przejrzystości władzy,
20
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M. Gulczyński, Zasada pluralizmu politycznego, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 169.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 161.
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włączaniu i deliberacji z podmiotami prywatnymi22, lub „depolityzacji”,
określanej jako efekt ograniczania politycznego charakteru procesu
decyzyjnego i wzrost znaczenia i wpływów mediów, opinii publicznej
oraz grup interesu na decyzje polityczne.
Podsumowując tę część rozważań, można stwierdzić, że utożsamianie grup interesu z partiami politycznymi nie jest właściwe. Jak
trafnie podkreśla K. Makowski, „[…] partie polityczne w katalogu
swoich funkcji mieszczą artykulację interesów społecznych oraz służą
jako pas transmisyjny między społeczeństwem a władzą. Dążenie
do załatwienia danej sprawy, czy to w rozumieniu statycznym, czy
dynamicznym (sytuacja, w której interes ma charakter ciągły, jak
przykładowo permanentna ochrona interesów określonej grupy
społecznej) nie jest jednak domeną ugrupowania politycznego”23.
Zadaniem partii jest kojarzenie interesów różnych grup i tworzenie
na tej podstawie pewnej syntezy czy też budowanie kompromisu.
Zadanie grup interesów widzi się w eksponowaniu właśnie partykularyzmów i grupowych egoizmów, partia zaś miałaby doprowadzać do
pewnego wyrównania między tymi dążeniami, do harmonizowania
tych niejednorodnych, a często sprzecznych dążeń. To oznacza, że
grupy interesu są zorganizowane dla reprezentacji wąskiego kręgu
jednostek w dbaniu o ich sprawy. Jako przykłady grup społecznych
można wskazać grupy pracowników sfery publicznej (np. nauczycieli,
pielęgniarek), związki zawodowe, grupy przedsiębiorstw prywatnych.

3.5. Udział grup interesu w publicznych
procesach decyzyjnych
W doktrynie wskazuje się, że główną przyczyną zainteresowania
administracji publicznej współpracą z grupami interesu jest legitymizowanie procesów decyzyjnych w gronie podmiotów, których
dotyczą te procesy24. Uzyskanie zgody tych grup na proponowane
22
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R.J. Dalton, S.E. Scarrow, B.E. Cain, New Forms of Democracy? Reform and Transformation
of Democratic Institutions, w: Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities
in Advanced Industrial Democracies, red. B.E. Cain, R.J. Dalton, S.E. Scarrow, Oxford
2003, s. 1–3.
K. Makowski, Grupy interesu…, s. 19.
A. Ogonowski, Udział grup interesu…, s. 99.
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rozwiązania legislacyjne może w znaczny sposób ułatwić uzyskanie
akceptacji dla danej propozycji w parlamencie oraz zapewnić pokój społeczny. Włączanie zorganizowanych grup interesu w proces
decyzyjny wynika również z próby sformalizowania tego zjawiska
i określenia ramami prawnymi ich funkcjonowania, jak również
objęcia ich kontrolą przez państwo.
Zarówno administracja, jak i grupy interesu nie funkcjonują w pełni homogenicznie i spójnie. W obustronnym interesie administracji
i grup interesu jest jednak odnoszenie sukcesów legitymizujących
ich wzajemne istnienie.
Polem, na którym jest widoczne działanie grup interesu, jest legislacja. Grupy interesu już na etapie przedparlamentarnym mogą
wpływać na kształtowanie aktu prawnego25. Największy nacisk kładzie
się na prace komisji, gdyż ich wyniki bardzo często przesądzają o treści
aktu. Mniejsze natomiast zmiany w projektach ustaw i rozporządzeń
obserwuje się na etapie parlamentarnym. K. Makowski wskazuje, że
różnice te mogą wynikać z jawności i przejrzystości prac nad projektami ustaw na obu etapach. W etapie przedparlamentarnym prace
często odbywają się w ministerstwach w taki sposób, że tylko nieliczni
partnerzy społeczni mogą zgłaszać uwagi. W etapie parlamentarnym
jawność prac parlamentu ogranicza możliwość wpływania przez grupy
interesów na dany akt prawny26.
Działalność grup interesu, mimo że pożyteczna ze względu na
dostarczanie informacji, powoduje również pewne zagrożenia.
Najpoważniejszym z nich są czyny o charakterze korupcyjnym.
Przestępstwa korupcyjne mają szczególny charakter w ustroju demokratycznym. Można powiedzieć, że są prawną egzemplifikacją
jego zagrożeń. W przypadku popełnienia przestępstwa łapownictwa,
powodującego częstokroć faworyzowanie określonych podmiotów,
zaprzecza się równości wobec prawa. Podjęcie skutecznych działań
korupcyjnych powoduje bowiem, że jednostki bądź pewna ich grupa
znajdują się ponad innymi podmiotami obecnymi w życiu publicznym.
W odniesieniu do grup interesu cele są bardzo konkretne i ściśle
określone, lecz one wiążą też ze sobą członków grupy. Odpadają zatem
25
26
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tak nieokreślone motywy postępowania, jak filozofia polityczna czy
ideologie, które mogą stanowić czynnik przeciwdziałający wyrażeniu
przez jednostkę jej właściwej opinii o danej sprawie.
Podsumowując te rozważania, można stwierdzić, że w relacji państwo – grupy zmniejsza się roli organów konstytucyjnych na rzecz
społecznych podmiotów władzy, głównie partii politycznych, organizacji gospodarczych, związków zawodowych i grup interesu. Wydaje
się, że rozszerzanie się tej strefy wpływów będzie wciąż postępować.
Grupy interesu są stałą i nieodłączną praktyką ustrojową każdego
państwa. W polskim systemie politycznym niewątpliwie istnieją
i wywierają wpływ na ustawodawcę. Należy również zauważyć, że
działalność grup interesu jest jedną z demokratycznych form artykulacji. Powoduje to, że jest immanentnie związana z tym ustrojem, a co za tym idzie – próby zmierzające do uniemożliwienia tego
rodzaju praktyk mogą powodować ograniczanie praw obywateli.
Mechanizmy umożliwiające jawną i otwartą komunikację organów
państwa, stronnictw politycznych, a także grup interesu mogą podnosić merytoryczny poziom dyskusji nad sprawami publicznymi.
Dzieje się to zwłaszcza przez dostarczanie informacji, ale również
przez wskazywanie podmiotom stanowiącym prawo, jakie regulacje
są pożądane przez podmioty prywatne. Obecnie w ramach instytucji
państwowej występuje wiele interesów, a znaczna ich część ma charakter rozbieżny. Dzięki temu ścieranie się stanowisk może prowadzić
do korzystnego rozwiązania problemu. Koniecznym warunkiem
zaistnienia takiej sytuacji jest dialog społeczny, dla którego prawne
ramy zostały określone już w ustawie zasadniczej. W art. 20 stwierdzono, że „[…] społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,
dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Wdrażanie takich
mechanizmów do zarządzania państwem z pewnością będzie przynosić realne korzyści. Grupy interesu, chociaż aktywne, nadal jednak
są utożsamiane z nagannymi praktykami, a co za tym idzie – proces
ich akceptacji musi być rozłożony w czasie.
Pomimo wskazanych różnic, celów oraz środków ich realizacji,
zarówno grupy społeczne, jak i administracja są ukierunkowane na reprezentowanie określonych interesów w demokratycznych procesach
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decyzyjnych. Procesy te stanowią próbę pogodzenia interesów publicznych z interesami prywatnymi. Przedmiotem tych procesów
może być każda procedura prawodawcza. Podkreślenia wymaga też
fakt, iż prawną formą realizacji ww. idei mogą być komisje, komitety,
rady funkcjonujące przy organach administracji publicznej konsultujące. Przykładem takiego rodzaju ciał działających przy administracji
rządowej jest np. Rada Dialogu Społecznego. Podstawową rolę w tym
zakresie odgrywa ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej27. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 cyt. ustawy, w celu
realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach
oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej
i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu
terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego,
zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców
oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk
zawodowych i twórczych.
Także na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 i 5 ustawy z 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów28: „Członek Rady Ministrów, realizując politykę
ustaloną przez Radę Ministrów, w szczególności prowadzi konsultacje
publiczne oraz współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych
i twórczych, a ponadto – po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów
– powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działalności”. Ponadto – na podstawie art. 12
ust. 1 pkt 3 ustawy o Radzie Ministrów – Prezes Rady Ministrów
[…] może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań
i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów”. W skład
tych zespołów mogą wchodzić przedstawiciele partnerów społecznych.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 analizowanej ustawy,
Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub
27
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środowiskiem społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej
instytucji lub środowiska. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie,
określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład
i tryb postępowania. Celem komisji jest wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów
reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.
Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, że wpływ
nowych uwarunkowań i przekształceń społecznych prowadzi do coraz
większego ograniczania roli państwa. Na styku społeczeństwo – państwo, w miejsce starych problemów pojawiają się nowe. Zmniejsza
się znaczenie tradycyjnych konfliktów (np. o prawa pracownicze),
powstają natomiast problemy dotyczące praw mniejszości seksualnych
czy ochrony środowiska. Zorganizowane interesy grupowe stanowią,
obok partii politycznych, podstawową instytucję polityczną będącą
siłą napędową demokratycznego systemu politycznego, stanowiąc
niezbędne uzupełnienie procesu decyzyjnego w ramach systemu
opartego na partiach politycznych i zorganizowanej opinii publicznej.

3.6. Problemy pozytywnego lub negatywnego
postrzegania grup interesów
Każda grupa interesu jest reprezentantem określonego celu, której
członkowie starają się go promować lub ochronić. Na istnienie grupy
interesu składają się zatem z dwa elementy: wspólne przekonania
i cele oraz formy działania. Zagadnienie oceny pozytywnego lub
negatywnego postrzegania grup społecznych jest zatem uzależnione
od oceny każdego z tych elementów. Oceniane są zarówno przedmiot
(wspólne przekonania, cele), jak i formy działania.
Pierwszym czynnikiem pozytywnie lub negatywnie wartościującym grupę interesu jest zakres wyrażanych przez nią interesów.
Jeżeli grupa interesu promuje wartości powszechnie akceptowane,
podejmuje wiele inicjatyw obywatelskich, jej przedmiot działalności
będzie postrzegany pozytywnie. Istnieją jednak także takie grupy interesu, które reprezentują partykularny interes lub stawiają sobie cel,
który nie znajduje powszechnej akceptacji. Przykładem takiej grupy
interesu są tzw. NIMBY („Not in My Backyard”). Są to aktywizujące

Grupy interesu

81

się lokalne społeczności, chcące oprotestować lub zablokować określone przedsięwzięcia w pobliżu swego miejsca zamieszkania, np.
budowy oczyszczalni, wysypiska śmieci, autostrady. Partykularyzm
takich interesów powoduje, że grupy te nie mogą liczyć na wsparcie
liczniejszej społeczności i są postrzegane raczej negatywnie.
Grupy interesu odgrywają niezaprzeczalnie pozytywną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego rozumianego nie tylko jako
mechanizm koordynacji zachowań społecznych, ale przede wszystkim jako przestrzeń publiczna, pośrednicząca pomiędzy państwem
a społeczeństwem, wypełniana inicjatywami obywateli, społeczności,
klubów, fundacji, zrzeszeń zawodowych czy innych dobrowolnych
stowarzyszeń obywateli. Samorządy lokalne, znajdujące się w zasadzie
także na pograniczu struktur władzy państwowej i społeczeństwa jako
całości, bywają zaliczane do instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
To właśnie w publicznej przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego,
dzięki mechanizmom i instytucjom partycypacji społecznej, promuje
się i praktykuje pozytywne wartości społeczne. Wielość i różnorodność podmiotów i instytucji społeczeństwa obywatelskiego wskazuje
na poziom rozwoju obywateli, rozwoju samodzielnego, wolnego od
ingerencji państwa. Dzięki działalności w stowarzyszeniach, związkach zawodowych, zrzeszeniach branżowych czy innych tego typu
organizacjach, obywatele są nie tylko bardziej aktywni na forum
publicznym, ale także bardziej świadomi swoich interesów i lepiej
przygotowani do samoorganizowania się w celu obrony tych interesów. Z jednej strony, uczą się demokracji w mikroskali czy podstaw
zarządzania, z drugiej zaś – zwiększają swoje poczucie tożsamości
z lokalną i większą społecznością, pracują na rzecz wzmocnienia
więzi społecznych.
Użyteczność grup interesu w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza się tylko do kreowania poczucia spójnej zbiorowości określonej grupy interesu czy prezentowania wysokiego poziomu
organizacji społecznej. W pluralistycznym społeczeństwie obywatelskim, stanowiącym forum artykułowania rozmaitych interesów
różnorodnych grup społecznych, zwiększona aktywność obywatelska
rozwija społeczną infrastrukturę sfery publicznej. W sferze tej, dzięki, na przykład, publicznej debacie, można znaleźć kompromisowe
rozwiązania sprzecznych interesów, można testować nowatorskie

82

Rozdział III

rozwiązania w skali społeczności lokalnych zanim zostaną zastosowane
na szerszą skalę. Podział na grupy interesu społecznego i ekonomicznego, w potocznej świadomości sytuuje tylko te pierwsze w obszarze
społeczeństwa obywatelskiego. Grupy interesów ekonomicznych,
takie jak stowarzyszenie profesjonalne, izby handlowe, związki pracodawców, są postrzegane zazwyczaj jako skoncentrowane wyłącznie
na własnych, partykularnych interesach. W odbiorze publicznym
takie grupy rzadko są utożsamiane z pojęciem dobra wspólnego,
obywatelskiego. Należy jednak pamiętać, że działalność grup interesu
ekonomicznego – to nie tylko ochrona partykularnych interesów, ale
także zakreślanie społecznych ram gospodarki przez, na przykład,
wspomaganie obiegu informacji między różnymi uczestnikami rynku,
komunikowanie, informowanie i edukowanie. Działalność niektórych
grup interesu ekonomicznego, takich jak spółdzielnie, wspólnoty
gospodarcze czy organizacje filantropijne, ma na celu zapobieganie
lub łagodzenie negatywnych skutków rynku dla poszczególnych jego
uczestników. Jest to w istocie próba rozwiązania istotnych społecznie
kwestii, których sam rynek nie jest w stanie wyregulować. Ważną
funkcją grup interesu w społeczeństwie obywatelskim jest wzmocnienie reprezentacji interesów w systemie politycznym.
Drugim z czynników, wpływających na pozytywne lub negatywne
konotacje pojęcia „grupa interesu”, jest publiczna ocena działania
poszczególnych grup. Jak trafnie zauważyła J. Ćwiklińska, jeśli przedmiotem działania określonej grupy jest reprezentowanie lub ochrona
interesów społecznie akceptowanych, lecz formy tego działania nie
mają aprobaty społecznej ze względu na ich bezprawny charakter,
to grupa taka jest postrzegana negatywnie.
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że sytuacja
grup interesu uległa znaczącej ewolucji w wyniku zmian ustrojowych
zachodzących w organizacji państwowej, ale także strukturalnych
w ramach społeczeństwa. W złożonym społeczeństwie różnorodność
interesów i grup interesów jest normą, konflikty zaś nie stanowią zagrożenia, lecz stały się czynnikami pożądanymi, wręcz niezbędnymi
w systemie demokratycznym29.

4. Interesy narodowe w dziedzinie
bezpieczeństwa państwa
4.1. Pojęcie „interesy narodowe”
Każde państwo, niezależnie od ustroju i sprawowanej władzy, posiada własne interesy, których realizacja jest dla niego priorytetem.
Zwolennicy realizmu politycznego wyrażają przekonanie, że stanowią
one siłę motoryczną jego aktywności w środowisku międzynarodowym
oraz są podstawą do określania kierunku jego polityki zagranicznej.
Na ich podstawie wyznacza się cele, metody i środki jej prowadzenia.
Odmienne poglądy prezentują przedstawiciele nurtu neoliberalnego,
głoszący, że warunkiem koniecznym do realizacji interesu narodowego
jest współpraca. J.T. Mathews zwraca uwagę na trudności w odniesieniu koncepcji interesu narodowego do istniejącej sfery stosunków międzynarodowych. Wynika to z rozszerzenia zakresu pojęcia
„interes narodowy”, które wiąże się współcześnie nie tylko z samymi
państwami, ich celami i potrzebami, ale również szerokim kręgiem
podmiotów kreujących środowisko międzynarodowe. Niezależnie
od podejścia, każdy interes wyraża potrzeby państwa, definiowane
przez jego politykę, z uwzględnieniem geopolityki, czynników gospodarczych i społecznych1.
Interesy narodowe są jedną z form określenia interesów państwa.
Przez pojęcie „interes” należy rozumieć pewną „[…] relację między
1

29

R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1995, s. 48.

Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011,
s. 48–49.
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potrzebami jakiegoś podmiotu a stanem rzeczywistym, w którym
owe potrzeby mogą być zaspokojone”2. Może być on rozpatrywany
w różnych ujęciach: jako interes narodu z punktu widzenia jego kultury i pochodzenia etnicznego, identyfikowany również ze swoistą
„wspólnotą krwi”, jak również jako wyrażenie potrzeb politycznych
narodu, pojmowanego jako „wspólnota obywateli”. Polska jako kraj
młodej demokracji, który stosunkowo niedawno uzyskał suwerenność,
państwo jednorodne pod względem etnicznym, stanowi przykład
pojmowania interesu narodowego w kategorii „wspólnoty krwi”. Nie
oznacza to jednak całkowitego odrzucenia hasła „wspólnoty obywatelskiej”, którą z racji przynależności do organizacji międzynarodowych
również musieliśmy się stać3.
Interesy narodowe poszczególnych państw mogą być rozbieżne
bądź też wzajemnie od siebie uzależnione, co stanowi jeden z determinantów kształtowania porządku światowego. W. Kitler definiuje
interes narodowy jako: „[…] postawy (zachowania), formy ich wyrażania i wszelkie działania na arenie międzynarodowej i wewnątrzpaństwowej, uznawane w danym momencie za ważne dla rozwoju
i funkcjonowania państwa (narodu), a więc ukierunkowane na realizację potrzeb i celów narodowych z punktu widzenia oczekiwanych
korzyści. To wszelkie zabiegi służące osiąganiu oczekiwanych stanów
rzeczy (rezultatów), zoperacjonalizowane (dostosowane) do procesów,
zdarzeń, relacji i reguł wynikających z określonej sytuacji, w jakiej
się znajduje państwo”4. Pojęcie interesów narodowych było także
przedmiotem rozważań przedstawicieli doktryny. S. Koziej interesy
narodowe definiuje jako „[…] oczekiwania podmiotu wobec otoczenia,
wynikające i kształtowane przez jego tożsamość, wyznawane wartości,
historyczny dorobek, tradycje, bieżące potrzeby oraz dążenia i aspiracje przyszłościowe”5. Autor dodatkowo wyróżnia interesy żywotne
(dotyczące istnienia podmiotu: być albo nie być?) i pożądane (związane
z jakością owego istnienia, trwania: jak być?).
2
3
4
5

S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 74.
Tamże, s. 74–75.
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…, s. 92.
S. Koziej, Interesy narodowe jako podstawa strategii bezpieczeństwa narodowego oraz
kryterium akceptacji strategii sojuszniczych, http://koziej.pl/wp-content/uploads/2020/05/
Interesy-narodowe.pdf [dostęp: 20.11.2018 r.].
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Realizacja własnych interesów narodowych jest dla każdego państwa sprawą nadrzędną i warunkuje prowadzoną przez nie politykę.
Polityka ta powinna mieć na celu zabezpieczenie tych interesów,
ale z uwzględnieniem rozbieżności występujących między różnymi
podmiotami. Państwa coraz częściej dostrzegają potrzebę współpracy,
w której upatrują szansę zwiększenia własnych możliwości realizacji
interesów narodowych6.
Identyfikacja interesu narodowego może zachodzić na trzech poziomach. Pierwszym z nich jest społeczeństwo, gdzie interes narodowy jest raczej trudny do określenia, co wynika z wielości potrzeb
i wartości oraz trudności w ich jednoznacznym wyartykułowaniu.
Kolejny poziom – to decydenci polityczni, zwłaszcza ci najwyższego
szczebla. Należy uświadomić sobie, że nie zawsze interes danej zbiorowości pokrywa się ostatecznie z tym, który sformułują decydenci
polityczni. Trzeci poziom identyfikacji interesów narodowych dotyczy
uczestników stosunków międzynarodowych7.

Władza

Stosunki
międzynarodowe

Społeczeństwo

Rys. 8. Poziomy identyfikacji interesów narodowych
Źródło: opracowanie wł.

Pojęcie interesu narodowego jest związane z kategorią racji stanu.
Jest ona formułowana zgodnie z najważniejszymi interesami państwa,
których podstawę stanowią właśnie interesy narodowe. Rację stanu
można więc określić jako rację państwa, którą tworzą zmienne na
przestrzeni dziejów interesy narodowe. Jest ona niejako uzasadnieniem dla polityki prowadzonej przez władzę. Wyraża podstawowe
6
7

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…, s. 92.
S. Bieleń, Polityka w stosunkach…, s. 83–85.
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potrzeby, które, po ich przystosowaniu do realizacji, stają się interesami narodowymi. Na podstawie tych interesów organy władzy
wyznaczają cele, realizowane następnie w polityce wewnętrznej
i zagranicznej8. K. Łastawski zwraca uwagę, że pojęcie racji stanu
odnosi się przede wszystkim do podmiotu jakim jest państwo, gdyż
to ono odpowiada za zapewnienie warunków rozwoju narodowego,
a także kreuje reguły życia politycznego. Inne określenia używane
zamiennie z racją stanu – to: interes narodowo-państwowy, wspólne
dobro, dobro narodu czy ojczyzny9.
Postrzeganie interesów narodowych przez państwa cechuje się
znaczną niejednorodnością. Istnieją jednak pewne wartości, stanowiące obszar wspólnych wysiłków i działań. Każde państwo dąży
bowiem do zagwarantowania swojej integralności terytorialnej
oraz bezpieczeństwa. Przez pojęcie „współzależność” rozumie się:
„[…] wzajemny związek zachodzący między rzeczami, zjawiskami
itp., polegający na tym, że rzeczy nawzajem się określają; współzmienność”10.

4.2. Pojęcie interesów narodowych w świetle
artykułu 5 Konstytucji RP
Podjęta problematyka badawcza była poruszana w literaturze przedmiotu wielokrotnie. Istnieje wiele opracowań, w których autorzy
podjęli próbę wyjaśnienia, czym są interesy narodowe, oraz dokonali
ich klasyfikacji na podstawie chociażby kolejnych strategii bezpieczeństwa narodowego RP.

8

9

10

J. Zając, R. Zięba, Opracowanie na temat prognozy (zdefiniowania i gradacji) interesów
narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwikuv2Qt8DpAhUqxqYKHfHNA90QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bbn.
gov.pl%2Fdownload.php%3Fs%3D1%26id%3D6463&usg=AOvVaw3-DHUnE_g6mjiSrS0R9uFW [dostęp: 18.05.2012 r.].
K. Łastawski, Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009,
s. 14.
Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/wsp%F3%B3zale%BFno%B6%E6 [dostęp:
20.06.2013 r.].
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Powszechnie przyjmuje się, że interesy narodowe są to ogólne,
długookresowe i kontynuowane cele funkcjonalne w stosunku do celu
ostatecznego, któremu służy państwo, naród i władza. Zapewnienie
bezpieczeństwa państwa i obywateli jest konsekwencją realizacji
interesów narodowych, czyli uświadomionych przez państwo egzystencjalnych potrzeb, które wyrażają dążenia narodu w długim
przedziale czasowym.
Należy podkreślić, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo Polski
i jej obywateli, czyli zdolność państwa i narodu do zapewnienia przetrwania, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz jakości życia, odgrywają procesy zachodzące
w kraju oraz środowisko międzynarodowe. Polska jest suwerennym
i demokratycznym państwem w Europie, jak również jest członkiem
dwóch najbardziej znaczących organizacji – Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Członkostwo w tych
organizacjach ma duży wpływ na poziom bezpieczeństwa, jak również determinuje definiowanie przez państwo interesów narodowych
w dziedzinie bezpieczeństwa.
Interesy narodowe zostały wyrażone w art. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z tym
artykułem, „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Interesy narodowe stanowią zatem podstawę
przy formułowaniu przez państwo własnej strategii bezpieczeństwa.
Analiza art. 5 Konstytucji RP pozwala na wskazanie podstawowych
interesów państwa w czterech obszarach:
• ochrona bezpieczeństwa – ochrona niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
• ochrona jednostki – zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli,
• ochrona dziedzictwa narodowego,
• ochrona środowiska.

88

Rozdział IV

Interesy narodowe...

Tab. 2. Konstytucja jako podstawa definiowania interesów narodowych

Obszar

Zagadnienia

Interesy narodowe

Państwo

niepodległość,
nienaruszalność terytorium

własny potencjał, silne
sojusze

Obywatel

wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli

wolności i obowiązki
obywatela, ochrona
obywatela i ludności

Potencjał
niematerialny

dziedzictwo, kultura

bezpieczny rozwój
społeczno-gospodarczy

Potencjał
materialny

gospodarka, środowisko

społeczno-gospodarcze
wsparcie bezpieczeństwa

Źródło: S. Koziej, Interesy narodowe jako podstawa strategii bezpieczeństwa państwa
oraz kryterium akceptacji strategii sojuszniczych, http://koziej.pl/wp-content/
uploads/2020/05/Interesy-narodowe.pdf [dostęp: 20.11.2018 r.].

W Rzeczypospolitej Polskiej interesy narodowe zostały wskazane
w opracowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego „Strategii
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej:
Strategia…). Jest to dokument dotyczący bezpieczeństwa państwa,
opracowywany i zatwierdzany na podstawie ustawy z 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej11.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do zadań Rady Ministrów
wykonywanych w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie
obronności kraju należy w szczególności opracowywanie projektów
strategii bezpieczeństwa narodowego. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 4a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa,
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, zatwierdza,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego.

11

Dz.U. 2019, poz. 1541 ze zm., tekst jedn.
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Strategia... z 2014 r. w sposób całościowy ujmuje zagadnienia
bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa. Dokument ten w rozdziale I pkt 1.2.
identyfikuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami i wartościami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.12, jak również
przedstawia działania państwa niezbędne dla osiągnięcia zdefiniowanych interesów i celów.
W Strategii… podkreślono, że Rzeczpospolita Polska jest samodzielnym podmiotem bezpieczeństwa, suwerennie określającym własne
interesy narodowe i cele strategiczne. Wynikają one m.in. z doświadczeń historycznych, istniejących warunków polityczno-ustrojowych
oraz potencjału, jakim dysponuje państwo. Rzeczpospolita Polska
zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli przez stwarzanie
warunków do realizacji interesów narodowych i osiągania celów
strategicznych. W Strategii… do interesów narodowych w dziedzinie
bezpieczeństwa państwa zaliczono:
• dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa zapewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym odstraszania, obrony i ochrony przed nimi oraz
likwidowania ich następstw;
• silną pozycję międzynarodową Polski i członkostwo w wiarygodnych
systemach bezpieczeństwa międzynarodowego;
• ochronę indywidualną i zbiorową obywateli przed zagrożeniami dla
ich życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją
istotnych dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych);
• zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności
i praw, bez szkody dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa
państwa oraz zapewnienie tożsamości narodowej i dziedzictwa
kulturowego;
• zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony środowiska naturalnego oraz warunków życia i zdrowia
ludności jako podstawy bytowania.
12

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
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Z tego układu interesów wynikają odpowiadające im cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, takie jak:
• utrzymywanie i demonstrowanie gotowości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego do wykorzystywania szans,
podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania
zagrożeniom;
• doskonalenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza jego elementów kierowania, w tym zapewnienie
niezbędnych zasobów i zdolności;
• rozwój potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do potrzeb
i możliwości państwa oraz zwiększenie jego interoperacyjności
w ramach NATO i Unii Europejskiej;
• wzmocnienie gotowości i zdolności NATO do kolektywnej obrony
oraz spójności działań Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa; budowanie silnej pozycji Polski w obydwu tych organizacjach;
• rozwijanie bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie partnerskich relacji z innymi państwami, w tym służących
zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów międzynarodowych;
• promowanie na arenie międzynarodowej zasad prawa międzynarodowego oraz uniwersalnych wartości, takich jak: demokracja,
prawa człowieka i wolności obywatelskie, a także zwiększanie
w polskim społeczeństwie świadomości praw człowieka i obywatela;
• zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego przez doskonalenie
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, powiadamiania, ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania
skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof, a także wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie systemu ochrony
ludności oraz obrony cywilnej;
• doskonalenie i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego
w kierunku zapewnienia jego wewnętrznej spójności i integralności
oraz umożliwienia niezakłóconej współpracy w ramach systemów
zarządzania kryzysowego organizacji międzynarodowych, których
Polska jest członkiem;
• ochrona granic Polski, stanowiących zewnętrzną granicę Unii
Europejskiej; przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,
w tym gospodarczej; ochrona porządku publicznego;
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• udoskonalenie rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia;
• zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej
Polskiej w cyberprzestrzeni;
• zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego
i społecznego oraz innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodarki, a także stabilności finansowej państwa;
• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycznego oraz ochrony środowiska, różnorodności biologicznej
i zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych, a także
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego kraju w sposób
zwiększający odporność na różnorakie zagrożenia, w szczególności
militarne, naturalne i technologiczne;
• zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;
• prowadzenie efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowanie
polityki migracyjnej do nowych wyzwań;
• pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz
zwiększanie kompetencji obywateli pozwalających na właściwe
reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Analiza postanowień Strategii… pozwala podzielić interesy narodowe na cztery grupy:
1) bezpieczeństwo Polski, jej obywateli, sojuszników i partnerów
– zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej
Rzeczypospolitej Polskiej, stworzenie bezpiecznych warunków do
godziwego życia obywateli i zapewnienie im ochrony poza granicami kraju, efektywna realizacja praw i obowiązków sojuszniczych
w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz aktywne kształtowanie
stosunków w otoczeniu międzynarodowym oparte na zaufaniu
i współpracy;
2) konkurencyjna, innowacyjna i rosnąca polska gospodarka w otwartym systemie międzynarodowym – zapewnienie wysokiego wzrostu
gospodarczego oraz poprawy jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego, podniesienie poziomu
edukacji, rozwój nauki i technologii, poprawa ochrony zdrowia;
3) poszanowanie dla demokratycznych wartości – wspieranie wolności
wypowiedzi, zgromadzenia, wyznania, wyboru władzy, godności,
zaufania, tolerancji, solidarności i równości między ludźmi oraz
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uczciwego i sprawiedliwego procesu sądowego w kraju i na świecie,
promocja rządów prawa i ochrona wolności obywatelskich, zwalczanie korupcji, zapewnienie szerokiego dostępu do informacji;
4) porządek międzynarodowy oparty na współpracy dla sprostania globalnym wyzwaniom – wspieranie siły i efektywności Unii
Europejskiej i NATO, bliższej współpracy między tymi organizacjami
oraz ich dalszego rozszerzania.
Porównując katalogi interesów narodowych i celów strategicznych
zawartych w „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej” z 2014 r. z wyrażonymi w Strategii… z 2007 r., można stwierdzić,
że są one niezmienne, choć uległy redefiniowaniu. Redefiniowanie
interesów narodowych jest wynikiem zachodzących nowych zjawisk
i procesów, które wykraczają poza tradycyjnie rozumiane zagrożenia
bezpieczeństwa. W Strategii… z 2007 r. wskazano, że podstawowe
interesy narodowe są niezmienne i oparte na całościowej koncepcji
bezpieczeństwa państwa, uwzględniającej aspekty polityczno-militarne,
ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Narodowe interesy wynikają
z fundamentalnych i niezmiennych wartości narodowych, a ich realizacja stanowi dla państwa i jego mieszkańców potrzebę nadrzędną.
W Strategii… z 2007 r. współczesne interesy narodowe podzielono
na trzy grupy: żywotne, ważne oraz inne istotne. Żywotne interesy
narodowe Rzeczypospolitej Polskiej wiążą się z zapewnieniem przetrwania państwa i jego obywateli. Obejmują one potrzeby zachowania
niepodległości i suwerenności państwa, jego integralności terytorialnej
i nienaruszalności granic; zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,
praw człowieka i podstawowych wolności; umacniania demokratycznego porządku politycznego.
Do ważnych interesów narodowych Polski zaliczono zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego oraz
gospodarczego kraju; stworzenie warunków do wzrostu dobrobytu
społeczeństwa, do rozwoju nauki i techniki; stworzenie warunków do
należytej ochrony dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej,
a także środowiska naturalnego.
Natomiast inne istotne interesy narodowe Polski powiązano z dążeniem do zapewnienia silnej pozycji międzynarodowej państwa oraz
możliwości skutecznego promowania polskich interesów na arenie
międzynarodowej.
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Rys. 9. Podział interesów narodowych w Strategii… z 2007 r.
Źródło: opracowanie wł.

Zgodnie z zapisami Strategii… z 2007 r. do nadrzędnych celów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej zaliczono zapewnienie korzystnych
i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych poprzez
eliminację zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie
ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwań
i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się szans. Jako główne
cele strategiczne przyjęto:
• zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz suwerenności w decydowaniu o wewnętrznych sprawach życia narodu, jego organizacji oraz ustroju
państwa;
• stworzenie warunków rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego
decydujących o możliwościach działania narodu i państwa;
• zapewnienie możliwości korzystania przez obywateli z konstytucyjnych wolności, praw człowieka i obywatela oraz stworzenie
bezpiecznych warunków do godziwego życia obywateli i rozwoju
całego narodu, w wymiarze materialnym i duchowym;
• zapewnienie możliwości aktywnego kształtowania stosunków
w otoczeniu międzynarodowym i zdolności skutecznego działania
przez obronę interesów narodowych i promowanie wizerunku
wiarygodnego uczestnika stosunków międzynarodowych, a także
realizowanie zobowiązań sojuszniczych stanowiących o wiarygodności Polski;
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• zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i opieki nad obywatelami
polskimi przebywającymi poza granicami kraju;
• promowanie polskiej gospodarki i wspieranie polskich przedsiębiorców oraz budowanie prestiżu Polski w otoczeniu międzynarodowym;
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej;
• ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego (bogactwa naturalne, majątek indywidualny obywateli i zbiorowy
majątek narodowy) oraz zapewnienie możliwości jego bezpiecznego rozwoju we wszystkich sferach aktywności narodowej, w tym
zwłaszcza ekonomicznej, społecznej i intelektualnej;
• zapewnienie ochrony środowiska naturalnego i ochrony przed
skutkami klęsk żywiołowych, a także katastrof spowodowanych
przez działalność człowieka;
• zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, podniesienie poziomu edukacji narodowej oraz stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego, połączonego z potencjałem wytwórczym,
poprawiającym konkurencyjność gospodarki.
Wśród wymienionych celów strategicznych, podobnie jak
w Strategii… z 2014 r., na pierwszym miejscu stawia się zapewnienie
suwerenności w decydowaniu o wewnętrznych sprawach życia narodu,
jego organizacji oraz ustroju państwa. Cele te stanowią skonkretyzowaną projekcję interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa,
dostosowaną do istniejących warunków i okoliczności, występujących
wewnątrz państwa i w środowisku międzynarodowym13.
Należy zauważyć, że proces redefiniowania interesów narodowych
jest wynikiem zachodzenia nowych zjawisk, które wykraczają poza
tradycyjnie rozumiane zagrożenia bezpieczeństwa, np. cyberterroryzmu. Analizując zagadnienie interesów narodowych w dziedzinie
bezpieczeństwa, można stwierdzić, że są one niezmienne i oparte
na całościowej koncepcji zintegrowanego bezpieczeństwa państwa,
z jednoczesną potrzebą uwzględniania nowych zjawisk. Jako przykład
13

Opracował podzespół w składzie: prof. dr hab. Stanisław Zajas (przewodniczący
podzespołu), prof. dr hab. Ryszard Zięba, prof. dr. hab. Julian Skrzyp, dr hab. Justyna
Zając i dr Tadeusz Chabiera.
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redefiniowanego celu można wskazać potrzebę doskonalenia rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania
oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.
Do innych redefiniowanych celów można zaliczyć potrzebę ochrony
środowiska i zasobów naturalnych. Zagrożenia ekologiczne wywierają negatywny wpływ na warunki życia ludzi, są przyczyną skażenia
środowiska i wielu chorób. Zagrożenia te należy zmniejszać przez
wdrożenie standardów europejskich w sferze polityki ekologicznej.
Niezbędne też są racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
i ich ochrona przed nadmierną eksploatacją.
Ważne jest także aktywne włączanie się w działania społeczności
międzynarodowej na rzecz rozwiązywania konfliktów, kryzysów
i problemów globalnych oraz regionalnych. Działania te powinny
mieć na celu stabilizowanie sytuacji w regionach konfliktowych,
zwalczanie terroryzmu międzynarodowego i przestępczości zorganizowanej, pomoc państwom znajdującym się w trudnej sytuacji
społeczno-gospodarczej, wspieranie demokratycznych przemian
politycznych oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że
Polska jest krajem demokratycznym i suwerennym. Jest też krajem
bezpiecznym, stabilnym. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie
funkcjonowała w zupełnie bezpiecznym środowisku. Zagrożeniami
zewnętrznymi mogą być terroryzm międzynarodowy, cyberterroryzm,
uzależnienie polskiej gospodarki od dostaw surowców energetycznych
z jednego źródła. W dobie globalizacji zagrożeniem dla finansów
i polskiej gospodarki mogą być także kryzysy powstające w innych
państwach czy regionach. Zagrożeniami wewnętrznymi mogą być zaś
klęski żywiołowe, katastrofy naturalne lub przemysłowe. Zjawiskami
negatywnymi są też pogłębiający się niż demograficzny czy problemy
klimatyczne. Uwarunkowania te mają bezpośredni wpływ na interesy
narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.
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4.3. Współzależność interesów narodowych
w dziedzinie bezpieczeństwa na przykładzie
Polski i Stanów Zjednoczonych
W niniejszej części pracy autorki podjęły próbę udzielenia odpowiedzi
na pytanie: jak kształtują się polskie i amerykańskie interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa oraz czy i w jakim stopniu są one
od siebie współzależne? W związku z tym, oprócz pytania ogólnego,
postawiono następujące pytania szczegółowe: 1) jakie były polskie,
a jakie amerykańskie interesy narodowe w ostatniej dekadzie XX
wieku i czy istniała między nimi sfera współzależności? 2) w jaki
sposób interesy narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych zostały
przedstawione w dokumentach strategicznych tych państw? 3) Czy
obecnie można mówić o współzależności interesów narodowych
w dziedzinie bezpieczeństwa Polski i Stanów Zjednoczonych, a jeśli
tak – to w jakich obszarach i w jakim stopniu?
W celu uzyskania obiektywnego rezultatu badań poddano analizie
wybrane fakty, zjawiska i dokumenty z lat 1989–2013. W związku z tym,
że poruszana problematyka jest bardzo obszerna, autorki skupiły się
jedynie na wybranych przykładach szczególnie istotnych w aspekcie
poruszanego zagadnienia.
Duży wpływ na kształt współczesnych interesów narodowych
państw wywarły doświadczenia historyczne. Transformacja ustrojowa
zapoczątkowana w Polsce w 1989 r. w znaczący sposób wpłynęła na
konieczność reorganizacji polityki państwa, w tym polityki zagranicznej i odzwierciedlanych przez nią interesów. Przemiany polityczne,
społeczne, a przede wszystkim geopolityczne spowodowały przewartościowanie polskiej racji stanu i interesów narodowych. Konieczność
dokonania przez Polskę wyboru nowego ustroju politycznego niewątpliwie rzutowała na kształt jej przyszłych interesów narodowych.
Należy zauważyć, że znaczący wpływ na decyzje o preferowanym
kierunku zmian miała świadomość, że warunkiem transformacji
ustrojowej państwa polskiego jest zagwarantowanie mu bezpieczeństwa zewnętrznego. Jedyną realną opcją był wówczas wybór orientacji euroatlantyckiej, a więc wyrażenie woli dołączenia do struktur
euroatlantyckich. Podjęta decyzja miała swoje uzasadnienie m.in.
w nowym położeniu geostrategicznym państwa. Zwiększyła się liczba
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sąsiadów Polski, z dotychczasowych czterech do siedmiu, kraj zaś nie
był chroniony żadnymi sojuszniczymi zobowiązaniami, co stwarzało
bardzo niekorzystne warunki w dziedzinie bezpieczeństwa. Tym
samym realizacja interesów narodowych była poważnie zagrożona14.
Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, udzielenie poparcia reformom w Polsce stanowiło zabezpieczenie własnego interesu, jakim
było ustabilizowanie regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz
uwolnienie państw tego obszaru spod wpływów ZSRR. Rola, jaką miała
odegrać Polska, była istotna ze względu na jej położenie geostrategiczne,
wielkość oraz potencjał demograficzny15. Ważnym elementem było także
zapewnienie równowagi regionalnej w Europie i wzajemnej współpracy
państw w jej kształtowaniu. Zbieżność interesów polsko-amerykańskich,
będąca wyznacznikiem stosunków dwustronnych, została ukształtowana w wymiarze multilateralnym. W wymiarze bilateralnym zabrakło
jednak znaczących współzależności i podobieństwa interesów, co przełożyło się na pozbawienie relacji Polska – Stany Zjednoczone mocnych
fundamentów współpracy w sferze pozapolitycznej16.
Poparcie stosunków między Polską i Stanami Zjednoczonymi wzajemną współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa pozwoliło na zapewnienie realizacji własnych interesów obydwu państw. Utrzymanie
korzystnych relacji wymagało jednak udzielenia stanowczego wsparcia
w pewnych kluczowych kwestiach17. Okazja do podjęcia tego typu
działań pojawiła się już w 1991 r. – po inwazji Iraku na Kuwejt. Polska
postanowiła aktywnie uczestniczyć w koalicji przeciwko Irakowi, przez
udzielenie pomocy humanitarnej uczestnikom konfliktu w rejonie
Zatoki Perskiej. Wystawiła m.in. dwa okręty: szpitalno-ewakuacyjny
ORP Wodnik i ratowniczy ORP Piast. Do pomocy lekarskiej w szpitalach

14

15

16

17

B. Balcerowicz, Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego,
w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy
tożsamości i adaptacji, red. nauk. S. Bieleń, Warszawa 2010, s. 129.
R. Zięba, Poszukiwanie międzynarodowej roli dla Polski – konceptualizacja roli państwa
„średniej rangi”, w: Polityka zagraniczna Polski…, s. 55–66.
Tenże, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010,
s. 138–140.
P. Marzec, Stany Zjednoczone a globalne bezpieczeństwo, w: Stany Zjednoczone. Obrona
hegemonii w XXI wieku, red. K.A. Kłosiński, Lublin 2009, s. 166.
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w Arabii Saudyjskiej wysłano również 16 lekarzy oraz 91 techników
medycznych i pielęgniarek18.
Władze polskie nie zdecydowały się wówczas na wsparcie operacji
„Pustynna burza” własnymi wojskami lądowymi czy siłami lotnictwa, gdyż nie było jednostek przygotowanych do tego typy działań.
Wsparły jednak Stany Zjednoczone w operacji ewakuacyjnej agentów
wywiadu amerykańskiego z Iraku oraz reprezentowały amerykańskie
interesy w Iraku19. Wszystkie te działania, korzystne z punktu widzenia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, negatywnie odbiły się na
przyjaznych do tej pory stosunkach polsko-irackich. Zaangażowanie
się Polski w wojnie w rejonie Zatoki Perskiej było ważnym krokiem
w umocnieniu relacji polsko-amerykańskich i istotnym akcentem
na rzecz interesu, jakim było uzyskanie członkostwa w Sojuszu
Północnoatlantyckim20. Wydarzenia te znacząco wyeksponowały
zdolność Stanów Zjednoczonych do odgrywania roli światowego
lidera, silnego pod względem militarnym i posiadającego przewagę
w dziedzinie nowych technologii. Nie oznacza to, że żadne z państw
europejskich nie podejmowało starań na rzecz wyrównania tych
dysproporcji (takie działania podjęła chociażby Francja), próby te
jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów21.
Poparcie polskich działań w okresie transformacji ustrojowej przez
Stany Zjednoczone było równoznaczne z poparciem dla wspólnych
polsko-amerykańskich interesów. Obydwu stronom zależało na wprowadzeniu demokratycznego porządku z Europie Środkowej, co czyniło
państwa tego regionu potencjalnymi kandydatami do włączenia się
w struktury euroatlantyckie. Dla państw europejskich stanowiło to
dużą szansę na wyzwolenie się spod dominacji radzieckiej, rozwój
18

19
20

21

G. Ciechanowski, Polski Kontyngent Wojskowy w operacji „Pustynna burza” w latach
1990–1991, http://skmponz.szczecin.pl/polski-kontyngent-wojskowy-w-operacji-%E2%80%9Epustynna-burza%E2%80%9D-w-latach-1990-1991/ [dostęp: 13.05.2012 r.].
R. Zięba, Główne kierunki polityki..., s. 142.
Zob.: J. Zuziak, Starania Polski o wejście do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego
(1989–1999), „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 1 (74), s. 332–333.
P. Piątkowski, Interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej a nowa
koncepcja strategiczna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w: Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, red. M. Kowalewski,
Toruń 2009, s. 61.
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i zapewnienie sobie bezpieczeństwa, dla Stanów Zjednoczonych zaś
stwarzało możliwość utrzymania swojej obecności w Europie i przywództwa w NATO.
W lutym 1996 r. została przyjęta przez Stany Zjednoczone „Narodowa
strategia bezpieczeństwa: zaangażowanie i rozszerzenie”. W dokumencie tym znalazło się wiele zapisów świadczących nie tylko o chęci ochrony przez Stany Zjednoczone swoich interesów w Europie,
ale również o ostrożności cechującej ich podejście do rozszerzenia
NATO. Podkreślono w nim, że proces rozszerzenia NATO ma jeden,
zasadniczy cel – zapewnienie realizacji interesów amerykańskich.
Środkiem ku temu miało być zmniejszenie ryzyka konfliktu bądź
zachwiania stabilności w rejonie Europy Wschodniej, a więc w tej
części świata, gdzie swój początek miały dwie wojny światowe i „zimna wojna”. Osiągnięcie tych założeń miało w myśl strategii zapewnić
jedność Europy, ochronić ją przed podziałem na strefy wpływów,
a przez budowę zaufania zachęcić państwa młodych demokracji do
przeprowadzenia reform.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku Polska usilnie dążyła do wyjścia
z tzw. szarej strefy bezpieczeństwa, zapewnienia sobie bezpieczeństwa
pojmowanego jako istotny interes narodowy, który mógł się urzeczywistnić przez włączenie się w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W związku z tym, że członkostwo w NATO stało się priorytetem dla
Polski, również stosunki z Stanami Zjednoczonymi, wiodącymi prym
w Sojuszu, nabrały intensywności. Duże znaczenie dla Polski miało
rozwijanie z nimi współpracy militarnej w taki sposób, aby po przystąpieniu do NATO być dla tego mocarstwa wiarygodnym sojusznikiem. Takie podejście było korzystne dla Polski z punktu widzenia jej
interesów, wiązało się bowiem z udostępnieniem Siłom Zbrojnym RP
przez Amerykanów najnowszych osiągnięć w dziedzinie uzbrojenia
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oraz ze znaczącą pomocą wojskową. Wśród tego rodzaju inicjatyw
wskazać należy na program Foreign Military Financing22.
Istotnym uwarunkowaniem kształtowania się relacji Warszawa
– Waszyngton i Warszawa – NATO była reakcja państw europejskich tworzących Wspólnotę Europejską, które z dużym dystansem
i ostrożnością traktowały kwestie integracji z państwami byłego bloku
wschodniego. Rezultatem takiego podejścia było nakierowanie działań polskich władz na możliwie najszybsze włączenie się w struktury
euroatlantyckie, przez zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia
bezpieczeństwa. W 1994 r. interes Stanów Zjednoczonych i działającego
pod ich przywództwem Sojuszu został wyraźnie wyartykułowany przez
postanowienie o otwarciu NATO na przyjęcie nowych członków. Tym
samym władze amerykańskie potwierdziły, że dużą wagę przykładają
do ochrony realizacji swoich interesów w Europie Środkowej. Po sukcesie programu „Partnerstwa dla pokoju”, w 1997 r. podczas szczytu
NATO w Madrycie zaakceptowano decyzję w sprawie przyjęcia Polski,
Czech i Węgier do Sojuszu Północnoatlantyckiego23. Od tej chwili realizacja przez Polskę interesu narodowego, jakim było zapewnienie
bezpieczeństwa przez członkostwo w sojuszu polityczno-militarnym
i przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, nabrała realnego wymiaru.
Uzyskanie przez Polskę członkostwa w NATO nastąpiło u progu
interwencji zbrojnej w Jugosławii. Pierwsza z decyzji podjętych przez
polskie władze polityczne w tej sprawie była tożsama ze stanowiskiem
amerykańskim. Był to akt udzielenia poparcia zarówno dla działań
Sojuszu, jak i zaangażowania Stanów Zjednoczonych. W polskim interesie leżało stworzenia wizerunku Polski jako państwa, które – mimo
22

23

Foreign Military Financing (FMF) – to kluczowe narzędzie amerykańskiej polityki
zagranicznej. Zapewnia wsparcie realizacji interesów Stanów Zjednoczonych na
całym świecie przez wyposażenie i odpowiednie przeszkolenie państw koalicyjnych
i innych państw działających na rzecz wspólnych celów bezpieczeństwa. Obecnie
odgrywa szczególną rolę we wspieraniu amerykańskich partnerów koalicji antyterrorystycznej. Pomoc w ramach tego programu wyraża się m.in. w dotacjach na zakup
amerykańskiego sprzętu obronnego oraz na świadczenie usług i szkoleń związanych
ze sferą bezpieczeństwa. Zob.: Foreign Military Financing (FMF), https://2001-2009.
state.gov/t/pm/65531.htm [dostęp: 14.05.2013 r.].
J. Stachura, Rola i znaczenie stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi,
w: Polityka zagraniczna RP 1989–2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002,
s. 132–134.
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że jest nowym sojusznikiem – potrafi jednak stanowczo opowiedzieć
się po stronie swoich partnerów. Dla Stanów Zjednoczonych stanowiło
to potwierdzenie słuszności decyzji o rozszerzeniu NATO i dowód
wsparcia realizacji swoich interesów w Europie. Aktywność Polski
w sprawie konfliktu w Jugosławii nie skoncentrowała się wyłącznie
na sferze działań politycznych. W kolejnym etapie interwencji wysłała
ona do operacji KFOR batalion wojsk liczący 756 żołnierzy. Istotnym
działaniem z punktu widzenia polityki było poparcie suwerenności
Kosowa w ślad za Stanami Zjednoczonymi i NATO. Rezultatem takiego postępowania była wzmożona aktywność Federacji Rosyjskiej,
która wykorzystała ten fakt, uznając niepodległość Abchazji i Osetii
Północnej24.
Należy podkreślić, że interesy narodowe stanowią element charakteryzujący wszystkie podmioty występujące w stosunkach międzynarodowych. Następstwem ich sformułowania jest pojawienie się
zbieżności bądź różnic w tej dziedzinie. Z uwzględnieniem interesów
narodowych, zwłaszcza tych, wspólnych dla podmiotów stosunków
międzynarodowych, jest tworzony ład globalny. Żadne państwo nie
osiągnie silnej pozycji na arenie międzynarodowej bez wyartykułowania własnych interesów i określenia ich relacji wobec interesów
innych uczestników.
Lata 1989–1992 były dla Polski czasem, w którym zostały sformułowane główne założenia polskiej polityki zagranicznej, a więc wyartykułowane wartości stanowiące fundament określenia interesów
narodowych. Szczególnie mocno akcentowano kwestie poświęcone
bezpieczeństwu, w tym możliwość decydowania o własnym ustroju
politycznym, oraz rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa
Sojusz Północnoatlantycki, na czele ze Stanami Zjednoczonymi.
Podejmowane w tym okresie działania polskich władz były ukierunkowane przede wszystkim na nawiązanie ze Stanami Zjednoczonymi
możliwie najbliższych relacji, co miało ułatwić realizację priorytetowego celu polskiej polityki bezpieczeństwa – członkostwa w NATO25.
„Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” z 1992 r. – to pierwszy
dokument, w którym oficjalnie wyrażono stanowisko Polski w sprawie
24
25

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Polski..., s. 132.
R. Zięba, Główne kierunki polityki..., s. 138–140.
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akcesji do NATO. Jego uzupełnienie stanowi „Polityka bezpieczeństwa
i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”. Obydwa dokumenty
jednak nie posługują się pojęciem „interes narodowy”. Wskazuje się
w nich jedynie cele, na których realizację ma być nakierowana polska
polityka zagraniczna, a mianowicie: „Celem Rzeczypospolitej Polskiej
jest obrona i umacnianie niepodległej, suwerennej państwowości,
gwarantującej respektowanie praw człowieka, wolności i swobód
obywatelskich. Trwały, niepodległy i bezpieczny byt państwa jest
warunkiem ukształtowania sprawnego systemu demokratycznego,
opartego na zasadach społeczeństwa obywatelskiego oraz pomyślnego
przeprowadzenia reform rynkowych, usprawniających gospodarkę
narodową”26. „Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”
z 2000 r. również nie posługiwała się pojęciem interesów narodowych,
ustanawiała natomiast strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa. Cele te zostały zaprezentowane w tabeli 3.
Tab. 3. Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa w 2000 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1

Zagwarantowanie niepodległości, suwerenności, integralności
terytorialnej państwa oraz nienaruszalności jego granic

2

Zagwarantowanie ochrony demokratycznego porządku konstytucyjnego,
w tym w szczególności pełni praw i wolności oraz bezpieczeństwa
obywateli RP

3

Stworzenie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego i stabilnego
rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, dobrobytu jego obywateli,
a także dla zachowania dziedzictwa narodowego i rozwoju narodowej
tożsamości

4

Wnoszenie wkładu w budowę trwałego, sprawiedliwego ładu
pokojowego w Europie i na świecie, opartego na wartościach demokracji,
praw człowieka, praworządności oraz solidarności
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Interesy i cele strategiczne w dziedzinie obronności zostały zawarte
w „Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej” z 2000 r. Należy
pamiętać, że w 1997 r., a więc na trzy lata przed przyjęciem wspomnianej strategii, została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, która w art. 5 wskazała na najważniejsze polskie interesy
narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Do tych zapisów odwołała
się również Strategia obronności z 2000 r. Zarówno Strategia bezpieczeństwa narodowego z 1992 r., jak i późniejsza jako główny czynnik
warunkujący bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wskazują
Sojusz Północnoatlantycki, a więc również (a może przede wszystkim)
Stany Zjednoczone27.
„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”
z 2003 r. w zasadzie powtarza podstawowe cele polityki bezpieczeństwa
poprzednich strategii. Po ataku na World Trade Center dnia 11 września
2001 r., za najważniejsze zagrożenie dla systemu międzynarodowego
i bezpieczeństwa poszczególnych państw uznaje się zorganizowany
terroryzm międzynarodowy. Przy czym zaznacza się, że poziom tego
zagrożenia jest zróżnicowany w zależności od państwa28. Polska była
jednym z państw, które w ślad za Stanami Zjednoczonymi wypowiedziały wojnę terroryzmowi, m.in. aktywnie uczestnicząc od 2007 r.
w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej w ramach misji ISAF
w Afganistanie. Mogłoby z tego wynikać, że Polska jest państwem,
w którym terroryzm stanowi jedno z kluczowych zagrożeń. Tymczasem
na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych można zapoznać się
z następującym stwierdzeniem: „Polska nie należy do państw bezpośrednio zagrożonych atakami terrorystycznymi. Nie można jednak
zupełnie wykluczać zwiększenia zainteresowania Polską ze strony
organizacji terrorystycznych, zwłaszcza w kontekście naszego zaangażowania m.in. w Afganistanie […]29. W związku z tym trudno rozpatrywać współzależność interesów Polski i Stanów Zjednoczonych,

Źródło: S. Koziej, Strategia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej
po wstąpieniu do NATO. Skrypt internetowy, Warszawa 2008, s. 5, http://koziej.pl/

27

materialy-dydaktyczne/page/6/ [dostęp: 22.06.2013 r.].
28
29
26

Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1992,
s. 5.

S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji,
Siedlce 2010, s. 264.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 7.
Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i regionie, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/
zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/ [dostęp: 24.06.2013 r.].
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należałoby raczej mówić o podejmowaniu przez Polskę pewnych
działań na rzecz budowy swojej pozycji w oczach sojusznika.
W 2007 r. Polska przyjęła nową Strategię bezpieczeństwa, która
zastąpiła poprzednią z 2003 r. Jest ona wyrazem nowego podejścia
w kwestii bezpieczeństwa narodowego i realizacji interesów narodowych. Pierwszy rozdział, zatytułowany „Interesy narodowe
i cele strategiczne Rzeczypospolitej w dziedzinie bezpieczeństwa”,
definiuje wyszczególnione interesy oraz wskazuje na ich niezmienność, przez którą należy rozumieć oparcie się na konstytucyjnych
wartościach30. Nowa Strategia bezpieczeństwa klasyfikuje interesy
narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa w trzech następujących
grupach:
• interesy żywotne,
• interesy ważne,
• interesy istotne.
Do pierwszej kategorii żywotnych interesów narodowych należą te
interesy, które są nakierowane na zapewnienie przetrwania państwa
i bezpieczeństwa obywateli. Zalicza się do nich zaspokojenie potrzeb,
takich jak: niepodległość i suwerenność państwa, integralność terytorialna i nienaruszalność granic, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, praw człowieka i podstawowych wolności oraz
umacnianie demokratycznego porządku politycznego31.
Grupę interesów ważnych tworzą interesy związane z zagwarantowaniem trwałego i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego oraz
gospodarczego kraju, stworzeniem warunków do wzrostu dobrobytu
społeczeństwa, do rozwoju nauki i techniki oraz do należytej ochrony
dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej, a także środowiska
naturalnego32.
Ostatnią grupę tworzą istotne interesy narodowe związane z zapewnieniem silnej pozycji międzynarodowej Polski, a także ze skuteczną
30

31
32

Do wartości przewidzianych w art. 5 Konstytucji RP z 1997 r., na którktórych podstawie są formułowane interesy narodowe, zalicza się: niepodległość i nienaruszalność
terytorium, wolności i prawa człowieka i obywatela, bezpieczeństwo obywateli,
zachowanie dziedzictwa narodowego, zapewnienie ochrony środowiska naturalnego
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 4–5.
Tamże.
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promocją polskich interesów na arenie międzynarodowej. Strategia
bezpieczeństwa narodowego z 2007 r. zalicza do tej grupy również
umacnianie zdolności działania i skuteczności ważnych instytucji
o charakterze międzynarodowym, do których Polska przynależy,
oraz rozwój stosunków międzynarodowych z poszanowaniem praw
człowieka, a także efektywnej współpracy wielostronnej33.
Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
przyjęta w Strategii… z 2007 r. wskazuje, że aby zapewnić sobie
bezpieczeństwo, należy wykorzystać szanse wynikające z członkostwa w NATO, w Unii Europejskiej oraz partnerstwa ze Stanami
Zjednoczonymi. Jednocześnie podkreśla się, że nieodłącznym elementem zagwarantowania sobie bezpieczeństwa zewnętrznego jest
rozwój przyjaznych stosunków z partnerami oraz umacnianie międzynarodowej pozycji państwa i jego prestiżu.
Strategia… z 2014 r. odwołuje się do koncepcji interesów narodowych ujętych w art. 5 Konstytucji RP, podkreślając, że to na jej
podstawie są formułowane szczegółowe interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Zrezygnowano w niej z klasyfikowania tych
interesów i ich podziału na poszczególne kategorie, co stanowi
pewną odmienność w stosunku do Strategii… z 2007 r. Do interesów
tych zaliczono:
• dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa zapewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym odstraszania, obrony i ochrony przed nimi, oraz
likwidowania ich następstw;
• silną pozycję międzynarodową Polski i członkostwo w wiarygodnych
systemach bezpieczeństwa międzynarodowego;
• ochronę indywidualną i zbiorową obywateli przed zagrożeniami dla
ich życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją
istotnych dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych);
• zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności
i praw, bez szkody dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa
państwa oraz zapewnienie tożsamości narodowej i dziedzictwa
kulturowego;

33

Tamże.
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• zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony środowiska naturalnego oraz warunków życia i zdrowia
ludności jako podstawy bytowania34.
Minęło ponad 30 lat, odkąd Polska stała się państwem suwerennym.
Przez ten okres niejednokrotnie wykazała się jako wiarygodny partner,
umocniła swoją pozycję międzynarodową. Z drugiej zaś strony wciąż
panuje przekonanie, że między Polską a Stanami Zjednoczonymi
istnieje relacja pozwalająca wymagać od naszego partnera wsparcia
i nieustannej pomocy35.
W maju 2013 r., po trwającym dwa lata Strategicznym Przeglądzie
Bezpieczeństwa Narodowego, opublikowano „Białą księgę bezpieczeństwa narodowego RP”. Dokument ten zawiera diagnozę stanu
bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym jego historyczną ewolucję,
przedstawia potencjał, jakim dysponuje Polska, a także określa główne
interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.
Już na samym wstępie podkreślono, że: „Podstawę planowania strategicznego w sferze bezpieczeństwa stanowi określenie interesów
narodowych i wynikających z nich celów strategicznych […]”. Istotnym
aspektem poruszanej problematyki jest stwierdzenie, że elementem
wzmacniającym polskie interesy narodowe i cele strategiczne jest
stan międzynarodowych relacji w dziedzinie bezpieczeństwa. „Biała
księga” wskazuje tu na członkostwo Polski w NATO, uczestnictwo
w Unii Europejskiej oraz – podobnie jak Strategia… z 2007 r. – na
strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Całokształt tych
uwarunkowań ma umożliwiać Polsce przyjmowanie ambitniejszych
interesów narodowych36. Warto podkreślić, że relacje te mają jedynie
wzmacniać polskie interesy, nie zaś je gwarantować. Zadania w tym
zakresie nadal spoczywają na odpowiednio ku temu przygotowanych
organach państwa.
Dużą wagę w zakresie kształtowania się współczesnych interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa autorzy dokumentu

34
35

36

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 10–11.
P. Pacuła, Polska – USA. Co może dać nam partnerstwo z Waszyngtonem?, „Bezpieczeństwo
Narodowe” 2008, nr 1–2, s. 84.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 10.
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przypisują doświadczeniu historycznemu, które to najtrafniej określa wartości i potrzeby, zwyczaje i orientacje narodu polskiego.
Szczególną rolę nadaje się tu także zabiegom, dzięki którym pielęgnowano język polski, kulturę, sztukę i tradycję, co pozwoliło
zachować polską tożsamość narodową. Historia dała również Polsce
i Polakom wyraźne przesłanie w kwestii realności zawieranych
sojuszy i koalicji. Płynący stąd wniosek jest jasny – należy przede
wszystkim zagwarantować sobie własny potencjał bezpieczeństwa,
podejmując zarazem nieustanne wysiłki na rzecz utrzymania swojej
wiarygodności w relacjach w sojusznikami37. Trzeba także zwrócić
uwagę, że jednym z czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa każdego państwa, o ile nie ją warunkujących, jest jego
położenie geopolityczne. Rzeczpospolita Polska, jako państwo pomiędzy Wschodem i Zachodem, graniczące z dwoma silnymi sąsiadami
Rosją i Niemcami, z żadnych z tych państw nie nawiązała jednak
partnerstwa strategicznego.
W celu udzielenia odpowiedzi na tę wątpliwość należy przeanalizować główne amerykańskie dokumenty z dziedziny bezpieczeństwa
i do nich się odnieść. Narodowe strategie bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych były przyjmowane w latach 2002, 2006 i 2010. W czerwcu 2011 r. przyjęto Narodową strategię Stanów Zjednoczonych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi38. Początek XXI wieku i wydarzenia,
jakie miały wówczas miejsce, spowodowały zwrot w amerykańskiej
polityce bezpieczeństwa. Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r.
pokazały słabości w systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
i na kolejne lata ukierunkowały działania tego kraju. Terroryzm zaczął
być postrzegany jako jedno z głównych zagrożeń nie tylko na kontynencie amerykańskim, ale w skali całego świata. Ówczesny prezydent
G.W. Bush sformułował nawet doktrynę, określaną „doktryną Busha”,
której główne zasady przedstawiono na rysunku 10.

37
38

Tamże, s. 35–36.
NSCT – National Strategy for Counterterrorism (Narodowa strategia przeciwdziałania
terroryzmowi).
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ZASADY DOKTRYNY
BUSHA

Zasada
unilateralizmu

Zasada
militaryzmu

Zasada
prewencji

Zasada
mesjanizmu

Rys. 10. Zasady doktryny Busha
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Marzec, Stany Zjednoczone
a globalne bezpieczeństwo, w: Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku,
red. K.A. Kłosiński, Lublin 2009, s. 165.

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. dostrzeżono potrzebę opracowania dokumentu, który zawierałby ocenę stanu bezpieczeństwa
na świecie przez pryzmat amerykańskich interesów narodowych. Rok
później sformułowano Narodową strategię bezpieczeństwa, składającą
się z dziewięciu części, z których: pierwsza dotyczy międzynarodowej
strategii Stanów Zjednoczonych; druga – chronionych przez nie wartości, a więc praw człowieka, wolności, sprawiedliwości, własności
prywatnej; trzecia i piąta – kwestii przeciwstawienia się przez NATO
terroryzmowi oraz innym zagrożeniom związanym chociażby z bronią
masowego rażenia; czwarta – współpracy z państwami w dziedzinie
rozstrzygania problemów regionalnych; szósta – kwestii gospodarki
i wolnego handlu; w siódmej przedstawiono cel, jakim jest rozwój
demokracji; część ósma koncentruje się na współpracy z państwami
postrzeganymi jako silne; dziewiąta zaś – to podsumowanie i zakończenie39.
W 2006 r. przyjęto kolejną Narodową strategię bezpieczeństwa
Stanów Zjednoczonych. Konieczność opracowania nowego dokumentu wynikała przede wszystkim z dynamicznych zmian, jakie
zaszły w ciągu trzech lat na świecie: wojna w Iraku, postęp w walce
z terroryzmem, wewnętrzne problemy Sojuszu Północnoatlantyckiego,
problem Iranu, porozumienia zawarte z Indiami i Koreą Północną.
Strategia… z 2002 r. ma charakter strategii „wojennej”, w której za głównego „przeciwnika” i największe zagrożenie został uznany terroryzm.

Strategia… podtrzymuje przyjętą już wcześniej doktrynę uderzenia
wyprzedzającego. Wśród podstawowych różnic między Strategiami…
z 2006 r. i z 2002 r. należy wskazać na większą liczbę elementów wspólnych z europejską kulturą strategiczną. Większą rangę przyznano
także wykorzystaniu środków niewojskowych i mocniejszy nacisk
położono na kwestię multilateralizmu oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego40.
Wraz z objęciem w styczniu 2009 r. prezydentury przez B. Obamę
przystąpiono do prac nad nową Strategią bezpieczeństwa narodowego,
która ukazała się w maju 2010 r. Jej adresatami są przede wszystkim
odbiorcy zewnętrzni – władze innych państw, a sam dokument, choć
wciąż podkreśla zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym, to jednak na pierwszym miejscu stawia
amerykańską gospodarkę. Analiza treści Strategii… z 2010 r. może
świadczyć o chęci skupienia się na sprawach wewnętrznych Stanów
Zjednoczonych, a tym samym zmniejszeniu intensywności relacji
z państwami partnerskimi, w tym z Polską. Katalog zagrożeń przyjętych w Strategii… nie odbiega znacząco od tych prezentowanych
w latach wcześniejszych. Głównym zagrożeniem stała się proliferacja
broni masowego rażenia. Poruszono również problem terroryzmu,
nie odwołując się jednak do źródeł jego powstania, jak czyniła to
poprzednia Strategia… Inaczej rozwiązano także kwestię doktryny
uderzenia wyprzedzającego, wskazując, że tego typu działania powinny zostać usankcjonowane przez instytucje wielostronne, np.
ONZ czy NATO. W Strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 r.
Stany Zjednoczone są przedstawione jako główny gwarant polskich
interesów w dziedzinie bezpieczeństwa. Z kolei Strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2010 r. zwraca szczególną uwagę na
potrzebę intensyfikacji współpracy z głównymi ośrodkami wpływów,
takimi jak: Chiny, Brazylia czy Rosja. Może to świadczyć o reorientacji
amerykańskiej polityki z obszaru Europy w kierunku azjatyckim41.

40

41
39

P. Marzec, Stany Zjednoczone a globalne bezpieczeństwo…, s. 165.
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E. Posel-Częścik, Strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 16 marca 2006 roku,
„Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2006, 22 marca, nr 19,
s. 1619–1620.
B. Wiśniewski, Strategia bezpieczeństwa narodowego USA, „Biuletyn Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych” 2010, 9 czerwca, nr 90, s. 2247–2248.
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Porównanie podstawowych interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa Polski i Stanów Zjednoczonych przewidzianych
w dokumentach strategicznych tych państw zostało przedstawione
w tabeli 4.
Tab. 4. Interesy narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych w strategiach
bezpieczeństwa tych państw

Interesy narodowe w Strategii
bezpieczeństwa narodowego RP
z 2007 r.

Interesy narodowe w Strategii
bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych z 2010 r.

Bezpieczeństwo Stanów
Zapewnienie przetrwania państwa
Zjednoczonych, ich obywateli,
i obywateli. Obejmują one potrzebę
sojuszników i partnerów
zachowania niepodległości
i suwerenności państwa, integralności
terytorialnej i nienaruszalności
granic, zapewnienie bezpieczeństwa
obywateli, praw człowieka
i podstawowych wolności, umacnianie
demokratycznego porządku
politycznego
Zagwarantowanie trwałego
i zrównoważonego rozwoju
cywilizacyjnego oraz gospodarczego
kraju, stworzenie warunków do
wzrostu dobrobytu społeczeństwa,
do rozwoju nauki i techniki oraz
do należytej ochrony dziedzictwa
narodowego i tożsamości narodowej,
a także środowiska naturalnego

Silna, innowacyjna i rozwijająca
się gospodarka amerykańska
w otwartym, międzynarodowym
systemie gospodarczym, co umożliwi
wykorzystanie szans i zapewnienie
dobrobytu

Poszanowanie uniwersalnych
wartości zarówno państwowych, jak
i światowych
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Interesy narodowe w Strategii
bezpieczeństwa narodowego RP
z 2007 r.

Interesy narodowe w Strategii
bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych z 2010 r.

Dążenie do zapewnienia silnej
pozycji międzynarodowej państwa
oraz możliwości skutecznego
promowania polskich interesów na
arenie międzynarodowej, umacnianie
zdolności działania i skuteczności
najważniejszych instytucji
międzynarodowych, w których Polska
uczestniczy, jak również rozwój
stosunków międzynarodowych
z poszanowaniem prawa oraz
efektywnej współpracy wielostronnej
zgodnie z celami i zasadami
określonymi w Karcie Narodów
Zjednoczonych

Zapewnienie międzynarodowego
porządku pod przywództwem Stanów
Zjednoczonych, promowanie pokoju,
bezpieczeństwa wykorzystania okazji
do intensyfikacji współpracy w celu
sprostania światowym wyzwaniom

Źródło: Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 r.; Strategia bezpieczeństwa
Stanów Zjednoczonych z 2010 r.

Zestawienie interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
i Stanów Zjednoczonych umożliwia zauważenie podobieństw i różnic
w podejściach obydwu państw do tego zagadnienia. Polskie interesy
narodowe, ukształtowane na bazie doświadczeń historycznych, koncentrują się przede wszystkim na kwestiach związanych z przetrwaniem państwa. W przypadku Stanów Zjednoczonych, które w zasadzie
nie prowadziły na swoim terytorium wojny42, nie mają tak bogatej
historii, jak Polska, lecz że to państwo przetrwa, wydaje się co najmniej
oczywiste. Dlatego też amerykańska strategia koncentruje się raczej
na tym, jakie działania podjąć, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa
Stanów Zjednoczonych i państw należących do euroatlantyckiego
systemu bezpieczeństwa. Inne są także interesy obydwu krajów, jeśli
chodzi o zapewnienie swojej pozycji międzynarodowej.

42

Z wyjątkiem wojny o niepodległość (1775–1783) i secesyjnej (1861–1865).
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Od czasu zakończenia II wojny światowej Stany Zjednoczone
podejmują wiele różnorodnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Istotnym wydarzeniem, które
spowodowało zwrot w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa, był
niewątpliwie atak na World Trade Center dnia 11 września 2001 r.
Władze Stanów Zjednoczonych uświadomiły sobie bowiem, że zakończył się okres wojen wyłącznie z użyciem środków konwencjonalnych,
a największym zagrożeniem stał się przeciwnik trudny do zidentyfikowania. Terroryzm oraz proliferacja broni masowego rażenia stały
się w zakresie ich zwalczania priorytetowymi kierunkami działań
amerykańskiej administracji. Wypowiadając wojnę z terroryzmem,
Stany Zjednoczone oparły się na koalicji woli, a nie na organizacjach
międzynarodowych, jak to czyniły do tej pory43. Większość państw
europejskich okazała wsparcie i solidarność euroatlantycką. Swoje
poparcie, oprócz Wielkiej Brytanii, która urosła do roli najważniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych po wydarzeniach z 11 września
2001 r., zadeklarowały również Niemcy i Francja44. W gronie tym
znalazła się także Polska. Polskie władze nie tylko wyraziły poparcie
dla inwazji wojskowej Stanów Zjednoczonych na Afganistan, ale
także zadecydowały o aktywnym włączeniu się Polski w prowadzone
działania45. Polskie siły uczestniczyły zarówno w operacji „Enduring
Freedom” („Trwała wolność”), jak i ISAF (Międzynarodowe Siły
Wspierania Bezpieczeństwa). Gdy dowodzenie nad operacją ISAF
w 2003 r. objęło NATO, pożądany stał się zwiększony wysiłek ze strony
jego członków, w tym Polski46. Trudno nazwać Afganistan rejonem,
43

44

45

46

P. Pacuła, Główne kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cele strategiczne,
narzędzia ich realizacji, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 5–6, s. 39.
M. Kosman, Rola mocarstw we współpracy euroatlantyckiej, w: D.J. Mierzejewski,
S. Sadowski, Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku. Szkice politologiczne
i historyczne, Piła 2008, s. 121.
Polska uczestniczy w działaniach prowadzonych w Afganistanie od marca 2002 r. na
podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada
2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych
w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu
oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim. Zob. „Monitor Polski” 2001, nr 42,
poz. 674.
B. Winid, Udział Polski w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie, „Polski Przegląd
Dyplomatyczny” 2007, nr 1, s. 6.
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w którym Polska musi zabezpieczać swoje interesy narodowe, w tym
przypadku interesy te powinny być raczej identyfikowane z poziomu
stosunków międzynarodowych, a szczególnie naszego członkostwa
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podobnie sytuacja przedstawia się,
jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w Iraku.
Tab. 5. Najważniejsze inicjatywy, w których Polska wsparła Stany
Zjednoczone

Lp.

Wyszczególnienie

1

Polska poparła w marcu 1999 r. interwencję wojskową NATO przeciwko
Federalnej Republice Jugosławii w związku z kryzysem humanitarnym
w Kosowie. Inicjatorem tej interwencji były Stany Zjednoczone

2

Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie w 1999 r. Polska poparła
amerykańskie stanowisko w sprawie rewizji koncepcji strategicznej
NATO z 1991 r. Chodziło o upoważnienie NATO do prowadzenia
operacji Out of Area bez konieczności posiadania autoryzacji Rady
Bezpieczeństwa ONZ

3

W 2003 r. Polska zawarła umowę na zakup samolotów
wielozadaniowych F-16

4

Polska udzieliła wsparcia Stanom Zjednoczonym w inwazji na
Afganistan w 2001 r. oraz aktywnie włączyła się w prowadzone działania

5

Polska włączyła się w wojnę Stanów Zjednoczonych z Irakiem

6

Stanowisko Polski w sprawie aspiracji Gruzji i Ukrainy do NATO jest
tożsame ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych; Polska wspiera
amerykańską politykę w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw

7

Dnia 11 grudnia 2009 r. Polska i Stany Zjednoczone podpisały nie
do końca równoprawną umowę SOFA (Status of Forces Agreement)
dotyczącą wojsk amerykańskich w Polsce i ich statusu
Źródło: R. Zięba, Poszukiwanie międzynarodowej roli…, s. 66.

Reasumując rozważania, można stwierdzić zmienność interesów
narodowych i niezmienność wartości, na których podstawie są one
formułowane. To dobro wspólne Polski kształtowało się przez wiele
wieków i zostało naznaczone bogatą przeszłością historyczną. Koniec
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wieku XX był dla państwa polskiego okresem szczególnym. Zmiana
ustroju oraz konieczność zbudowania nowych podstaw działalności państwa zmusiły decydentów politycznych do wyboru którejś
z możliwych opcji. Już wówczas zapadły decyzje odnośnie do kształtu
przyszłych interesów narodowych przez wprowadzenie ustroju demokratycznego i przyjęcie opcji proponowanej przez Zachód. Polska,
nie chcąc pozostać w tzw. szarej strefie bezpieczeństwa, postanowiła
włączyć się w nurt euroatlantycki, a jej głównym celem stało się przystąpienie do NATO. W okresie tym można wskazać na pewną sferę
współzależności pomiędzy interesami Polski i Stanów Zjednoczonych.
Wynikały one głównie z roli, jaką miała odegrać Polska w nowo kształtującym się porządku europejskim. Jako największe państwo Europy
Środkowo-Wschodniej i kraj graniczny NATO, miała stać się jego
swoistym „przedmurzem”, zwłaszcza w stosunkach z Rosją. Z drugiej
strony w jej transformacji upatrywano znacznego wpływu na inne
państwa Wschodu i gwarancji pozostania Stanów Zjednoczonych na
starym kontynencie.
Na podstawie analizy strategicznych dokumentów obydwu państw
można zauważyć różne podejście w kwestii interesów narodowych.
Różnice w interesach narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych
wynikają przede wszystkim z innego podłoża historycznego obydwu krajów, innej mentalności i potencjału, jakim dysponują. Stany
Zjednoczone, co zostało uwidocznione w polskich strategiach, są
uznawane za głównego gwaranta naszego bezpieczeństwa, również
przez pryzmat przywództwa w NATO. Z drugiej strony należy akcentować konieczność podejmowania wysiłku na rzecz zapewnienia
sobie własnych zdolności sprostania wyzwaniom i zagrożeniom. Po
11 września 2001 r. amerykańska polityka bezpieczeństwa musiała
znaleźć sposób na przeciwstawienie się zagrożeniom terrorystycznym.
Polska włączyła się w działania koalicji antyterrorystycznej, wysyłając
swoje wojska do Afganistanu i Iraku47.
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4.4. Istotny interes bezpieczeństwa państwa
oraz podstawowy interes bezpieczeństwa
państwa w świetle ustawy Prawo zamówień
publicznych
W ustawodawstwie polskim nabywanie dóbr i usług przez podmioty publiczne ze środków publicznych zostało w sposób szczegóły
uregulowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych48. Regulacja ta z jednej strony determinuje określony
sposób postępowania przez podmioty publiczne, z drugiej zaś pozwala na wgląd w proces wydatkowania środków publicznych i ich
kontrolę49. Przyjęty system urzeczywistnia zasadę jawności i przejrzystości procesów decyzyjnych i finansowych. Jak trafnie zauważył
J. Talarowski, że zasady te doznają pewnych ograniczeń w sytuacji, gdy
środki publiczne są wydatkowane na szczególny rodzaj działalności
publicznej, jakim jest obrona i bezpieczeństwo. Autor podkreśla, iż
„[…] charakter, zakres i cel tego typu aktywności państwa wymaga
zachowań, które gwarantują ochronę dobra najwyższego, jakim dla
każdego kraju jest niepodległość, integralność terytorialna i bezpieczeństwo obywateli”50. Dla wyłączenia stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych ustawodawca posługuje się dwoma terminami:
„istotny interes bezpieczeństwa państwa” oraz „podstawowy interes
bezpieczeństwa państwa”.
Należy podkreślić, że w ustawie Prawo zamówień publicznych brak
jest legalnej definicji „podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa” oraz „istotnego interesu bezpieczeństwa państwa”. Ustawodawca
nie wskazał kryteriów, jakie ma spełniać interes bezpieczeństwa
państwa, aby być uznany za podstawowy lub istotny. Ze względu na
brak definicji obydwu terminów w przepisach prawa, panuje dowolność terminologiczna. W doktrynie wskazuje się, że przymiotnik

48

49

47

Zob.: I. Szostek, Współzależność interesów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych
w dziedzinie bezpieczeństwa, „Wiedza Obronna” 2013, nr 3 (246), s. 13–20.
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019, poz.
1843, tekst jedn.
J. Talarowski, Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zarys wybranych regulacji obowiązujących w polskim systemie prawnym, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 146.
Tamże.
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„podstawowy” sugeruje, że chodzi o wąskie rozumienie interesu
bezpieczeństwa, jego rdzeń, tj. kluczowy interes państwa51.
W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie sądowym można
wskazać następujące definicje podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Autor
S. Bożyk

Tab. 6. Podstawowy interes bezpieczeństwa państwa – definicje

Autor
I. Popiuk-Rysińska

J. Kukułka

R. Lewandowski

51

Definicje
Interes można określić jako pożądany stany rzeczy, który
jest osiągany lub chroniony przez podmioty, lub takie
dobra, których brak lub niedobór wywołuje działanie
podmiotu1
Podstawowy interes państwa należy wiązać z potrzebami
i celami narodowymi przy założeniu, że w toku realizacji
potrzeby aspiracyjne przekształcają się w potrzeby
operacyjne, które przejawiają się jako interesy. Są one
formą wyrażania i ukierunkowania zaspokajanych potrzeb,
a zarazem tworzą ogniwo łączące owe potrzeby z celami
narodów, państw2
Kluczowe potrzeby państwa zapewniające jego
bezpieczeństwo; te kluczowe potrzeby państwa
dotyczą: bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa
politycznego, bezpieczeństwa publicznego
i bezpieczeństwa ekonomicznego; w ramach każdej
z wymienionych kategorii można odnaleźć zarówno
zjawiska faktycznie istotne dla bezpieczeństwa państwa
i stanowiące o podstawowym interesie bezpieczeństwa
państwa, jak i zjawiska, które z punktu widzenia
podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa mają
charakter marginalny3

R. Lewandowski, Narodowy wytwórca banknotów, dokumentów i towarzyszących im
systemów IT we współczesnej gospodarce – studium przypadku PWPW S.A., w: Skarb
Państwa a działalność gospodarcza, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 98 i n.

1

2

3
4
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Definicje
Bezpieczeństwo państwa – to taki stan faktyczny, kiedy nie
występują żadne istotne zagrożenia dla bytu państwa (i jego
obywateli), a tym samym zostaje zagwarantowana w miarę
bezpieczna egzystencja i trwały rozwój państwa oraz
całego Narodu. Pojęcie to odnosi się do bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego4

I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak,
R. Kuźniar, Warszawa 2000, s. 99.
J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe…, s. 244.
R. Lewandowski, op.cit., s. 98.
Opinia do uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 19 czerwca 2008 r., KIO/KU 2/08,
Lex nr 590050.

Należy zauważyć, że podstawą do ograniczenia ogólnych zasad
konkurencji w ustawodawstwie krajowym państw członkowskich
statuuje art. 346 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej52.
Zgodnie z treścią tego przepisu, postanowienia Traktatów nie stanowią przeszkody w stosowaniu następujących reguł: a) żadne państwo
członkowskie nie ma obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa; b) każde państwo członkowskie może podejmować środki,
jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów
jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu
bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą
negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym
w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie
do celów wojskowych.
Państwa członkowskie mają obowiązek określać i chronić interesy
swojego bezpieczeństwa. Dyspozycja art. 346 TFUE uwzględnia tę prerogatywę i przewiduje możliwość zwolnienia państw członkowskich
od stosowania tych przepisów prawa Wspólnot Europejskich, których

52

Dz.Urz. UE C 326, 2012, 26 października, t. 55, s. 47 – dalej cyt. jako TFUE.
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przestrzeganie mogłoby zaszkodzić ich podstawowym interesom
bezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że zastosowanie art. 346 dla zamówień publicznych w dziedzinie obronności skutkuje niezastosowaniem przepisów prawa WE, które stanowią instrument prawny mający na celu
zapewnienie poszanowania podstawowych postanowień Traktatu
odnoszących się do swobodnego przepływu towarów i usług, a także
do swobody przedsiębiorczości w obszarze zamówień publicznych.
Podkreślenia wymaga fakt, że zamówienia w dziedzinie obronności
stanowią znaczną część zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
Większość z tych wydatków jest podzielona pomiędzy zamknięte rynki
krajowe. Działania państw członkowskich w tym zakresie ograniczają
dostęp do rynku dostawcom zagranicznym, ograniczając w ten sposób
konkurencję wewnątrzeuropejską.
Komisja Europejska, dostrzegając zagrożenia, jakie wypływają z zamknięcia europejskich rynków obronnych, wystąpiła z wnioskiem
do Parlamentu Europejskiego i Rady o podjęcie działań mających
na celu zwiększenie przejrzystości i otwartości rynków obronnych
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi53. Przyjęcie
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych
zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje
lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (dalej:
Dyrektywa obronna) miało na celu zwiększenie konkurencyjności
wewnątrzeuropejskiej w dziedzinie wyposażenia obronnego. Reguły
zawarte w Dyrektywie stanowią wyraz podstawowych zasad i celów
rynku wewnętrznego.
W opinii Komisji Europejskiej, Dyrektywa obronna ma na celu
zwiększenie otwartości europejskich rynków obronnych. Jednocześnie
Komisja wyraziła pogląd, że zwolnienia na mocy art. 346 TFUE powinny być uzasadnione i zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
przepisie. Warunki te mają na celu niedopuszczenie do ewentualnych
53

Komunikat wyjaśniający Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie zastosowania
artykułu 296 Traktatu w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności,
KOM (2006) 779 wersja ostateczna, Bruksela, 7 grudnia 2006 r.
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nadużyć zwolnienia oraz zapewnienie, aby pozostało ono wyjątkiem
ograniczającym się do przypadków, w których państwa członkowskie
nie mają innego wyboru niż ochrona interesów swojej obronności
na szczeblu krajowym. Wszelkie zwolnienia od zasad mających na
celu zapewnienie skuteczności praw nadanych Traktatem należy interpretować w rygorystyczny sposób. Dlatego też zarówno zakres, jak
i warunki zastosowania art. 346 TFUE należy interpretować w sposób
restrykcyjny.
Ustawodawca polski, mając na uwadze postanowienia art. 346
TFUE, wprowadził pewne ograniczenia w zakresie tych zamówień.
W ustawie Prawo zamówień publicznych określił różne podstawy
prawne, które pozwalają bądź na całkowite wyłączenie stosowania
przepisów tej ustawy lub realizowanie procesu zakupowego zgodnie
z zasadami określonymi w rozdziale 4a Zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa. Są to m.in. art. 4 pkt 5, art. 4 pkt 5b.

4.4.1. Pojęcie „istotny interes bezpieczeństwa państwa”
w świetle art. 4 pkt 5 Prawa zamówień publicznych
Zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 5 p.z.p., ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów: a) którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych lub b) jeżeli wymaga tego istotny
interes bezpieczeństwa państwa albo c) jeżeli wymaga tego ochrona
bezpieczeństwa publicznego bądź d) którym muszą towarzyszyć,
na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących
bezpieczeństwa państwa określonych w lit. a – d nie może zostać
zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy.
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Ustawy p.z.p. nie stosuje się do zamówień
lub konkursów
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którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych
jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa

jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego

którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów,
szczególne środki bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim ochrona
istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa nie może
zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez
zastosowania ustawy

Rys. 11. Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Źródło: opracowanie wł.

Na podstawie art. 4 pkt 5 p.z.p. zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa mogą być wyłączone spod reżimu ustawy
ze względu na nadanie im klauzuli tajności. Pierwsza przesłanka
jest wynikiem przyjęcia przez ustawodawcę rozwiązań zawartych
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE54,
iż jej przepisy nie mają zastosowania do zamówień publicznych
określonych przez państwo członkowskie jako zamówienia tajne.
Zgodnie z pkt 16 preambuły udzielanie zamówień objętych zakresem stosowania Dyrektywy może podlegać wyłączeniu. Może tak
być w przypadku zamówień, które mają charakter tajny lub mają
tak ogromne znaczenie dla suwerenności narodowej, że szczególne
przepisy Dyrektywy nie są wystarczające, aby zabezpieczyć istotne
interesy bezpieczeństwa, których określenie należy wyłącznie do
kompetencji państw członkowskich. W prawie polskim zagadnienie

54

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, Dz.Urz. UE
2009, 20 sierpnia, L 216/76.
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ochrony informacji niejawnych zostało uregulowane w ustawie z 10
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych55.
Drugą przesłanką, która umożliwia wyłączenie obowiązku stosowania przepisów p.z.p., jest wystąpienie istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Należy podkreślić, że jest to przesłanka o najmniej precyzyjnie określonym zakresie znaczeniowym. Podmiot,
który zamierza dokonać wyłączenia stosowania ustawy p.z.p., jest
zobowiązany wykazać, co jest istotnym interesem bezpieczeństwa
państwa i na ile moc znaczeniowa tego interesu uzasadnia potrzebę
wyłączenia stosowania ustawy. Interpretacja przedmiotowego pojęcia
została pozostawiona zamawiającemu, który, uwzględniając faktyczne
okoliczności danej sprawy, określa, co jest istotnym interesem bezpieczeństwa państwa. W stosowaniu pojęć nieostrych ważne jest, aby
miały one podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny imperatyw. Pojęcie nieostre nie może być traktowane tak jak
pojęcie, które stwarza możliwość traktowania go w dowolny sposób.
Na organach stosujących prawo ciąży więc obowiązek identyfikacji
ich treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie
chronionych. Z zamówieniem dotyczącym istotnego interesu bezpieczeństwa państwa będziemy mieli do czynienia w szczególności,
gdy dotyczy ono takich wartości, jak: suwerenność, międzynarodowa
pozycja, niepodległość, nienaruszalność terytorium czy obronność
państwa. W doktrynie dodatkowo wskazuje się, że skoro sama ustawa
nie dokonuje rozróżnienia rodzaju bezpieczeństwa („lege non distinguente”), należy przyjąć, iż chodzi tutaj zarówno o bezpieczeństwo
wewnętrzne, jak i bezpieczeństwo zewnętrzne państwa.
Kolejnymi podstawami do wyłączenia stosowania ustawy p.z.p. jest
istnienie wymogu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub towarzyszenie zamówieniu, na podstawie odrębnych przepisów, szczególnych
środków bezpieczeństwa. Podstawą wyłączenia jest potrzeba ochrony
określonego pola działalności pozostającego w obszarze zainteresowania państwa. W tych przypadkach jednak, przeciwnie do wyłączenia
dotyczącego istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, rozpatruje
się inne, istotne potrzeby państwa oraz potrzeby społeczności, tj.
55

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. 2019, poz. 742,
tekst jedn.
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potrzeby konkretnych obywateli lub całych grup społecznych. Mamy
tu do czynienia z bezpieczeństwem publicznym, interesem innym niż
podstawowy interes państwa. Wydaje się, że uzasadnienie wyłączenia
musi być szczegółowo i precyzyjnie określone przez wskazanie realnie
zagrożonego dobra państwa lub obywateli.
Podsumowując, można stwierdzić, że przepis art. 4 pkt 5 ustawy
p.z.p. wymienia enumeratywnie okoliczności, do których ustawa
nie ma zastosowania. Ponieważ przepis ten wymienia okoliczności,
w których możliwe jest odstępstwo od zasady udzielania zamówień
publicznych przez zamawiających opłacających zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane, jego treść należy interpretować
ściśle. Tym samym niemożliwa jest interpretacja rozszerzająca art. 4
ustawy („exceptiones non sunt extendendae”).
Analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa zapadłego w przypadku stosowania art. 4 p.z.p. pozwala na wyprowadzenie następujących
zasad wyłączania stosowania ustawy w praktyce:
• przepis art. 4 p.z.p. wymienia enumeratywnie okoliczności, w których procedury określone w tej ustawie nie mają zastosowania.
Ponieważ przepis ten wymienia okoliczności, w których jest możliwe odstępstwo od zasady udzielania zamówień publicznych przez
zamawiających opłacających zamówienia na dostawy, usługi lub
roboty budowlane, jego treść należy interpretować ściśle. Tym
samym niemożliwa jest interpretacja rozszerzająca art. 4 ustawy
(„exceptiones non sunt extendendae”)56;
• wyłączenia zawarte w art. 4 p.z.p. ma charakter przedmiotowy
i funkcjonalny, a nie podmiotowy. Dla odstąpienia od stosowania
ustawy nie ma zatem znaczenia kto jest zamawiającym. Zasadnicze
znaczenie ma przedmiot udzielanego zamówienia57. Wyłączenia
dotyczą każdego podmiotu udzielającego zamówienia, pod warunkiem jednak, aby zamówienie dotyczyło wyłącznie przedmiotu
wskazanego w art. 4 p.z.p. Brak katalogu wyłączeń o charakterze

56
57

Wyrok KIO z 7 czerwca 2016 r., KIO 886/16, Lex nr 2106286.
Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia [dostęp: 24.06.2013 r.].
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podmiotowym i wskazanie na możliwość udzielenia zamówienia
publicznego z pominięciem stosowania przepisów p.z.p. ze względu na przedmiot zamówienia powoduje, że zamawiający, chcąc
skorzystać z katalogu wyłączeń, o którym mowa w art. 4 p.z.p.,
jest zobowiązany wskazać podstawę ściśle przewidzianą ustawą.
Wyłączenia, stanowiące wyjątek od zasady udzielania zamówień
publicznych na podstawie p.z.p., nie mogą być interpretowane
rozszerzająco58;
ciężar udowodnienia zaistnienia wyjątkowych okoliczności uzasadniających wyłączenie ustawy prawo zamówień publicznych spoczywa na tym, kto z tego faktu wywodzi skutki prawne59. Zamawiający
powinien przedstawić konkretne przepisy ustawy, których zastosowanie byłoby nie do pogodzenia z koniecznością ochrony istotnych interesów bezpieczeństwa państwa. Brak katalogu wyłączeń
o charakterze podmiotowym i wskazanie na możliwość udzielenia
zamówienia publicznego z pominięciem stosowania przepisów
ustawy ze względu na przedmiot zamówienia powoduje, że zamawiający, chcąc skorzystać z katalogu wyłączeń, o którym mowa
w art. 4 ustawy p.z.p., jest zobowiązany wskazać podstawę ściśle
przewidzianą ustawą. Przy czym wyłączenia, stanowiące wyjątek
od zasady udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy
p.z.p., nie mogą być interpretowane rozszerzająco;
istotny interes bezpieczeństwa państwa w żaden sposób nie wyklucza możliwości zastosowania procedur unormowanych w ustawie
p.z.p. przy udzielaniu tego zamówienia;
przepisu art. 4 pkt 5 ustawy nie stosuje się m.in. do zamówień
objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych. Definicję legalną tajemnicy państwowej
zawiera ustawa o ochronie informacji niejawnych;
stosownie do treści tego przepisu, ustawy nie stosuje się, jeżeli wymaga tego m.in. istotny interes bezpieczeństwa państwa. „Lege non

Uchwała KIO z 19 czerwca 2008 r., KIO/KU 2/08, Lex nr 590050.
Tamże. Zob. także: wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 10 marca
1987 r. w sprawie 199/85 Komisja przeciwko Republice Włoskiej, Zbiór Orzeczeń
(Zb. Orz.) 1987, s. 1039; wyrok ETS z 18 maja 1995 r. w sprawie C-57/94 Komisja
przeciwko Republice Włoskiej, Zb. Orz. 1995, s. I-1249.
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distinguente”, skoro sama ustawa nie dokonuje rozróżnienia rodzaju
bezpieczeństwa. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych należy
przyjąć, iż chodzi tutaj zarówno o bezpieczeństwo wewnętrzne, jak
i bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Trzeba zwrócić uwagę, iż nie
w każdej sytuacji wystąpienia istotnego interesu bezpieczeństwa
państwa będzie zachodzić możliwość odstąpienia od stosowania
przepisów ustawy. Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie wtedy,
gdy ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa zachodzi
konieczność odstąpienia od stosowania przepisów ustawy, o czym
świadczy użyte w przepisie art. 4 pkt 5 wyraz „wymaga”. Tym samym
pomiędzy istnieniem istotnego interesu bezpieczeństwa a odstąpieniem od stosowania ustawy musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Możliwość skorzystania z tej przesłanki zachodzi
w sytuacji, gdy zastosowanie procedur ustawy może prowadzić do
naruszenia istotnych interesów bezpieczeństwa państwa;
• przepis art. 4 pkt 5 ustawy zawiera pojęcie niedookreślone – „istotny interes bezpieczeństwa państwa”. Jego interpretacji powinien
dokonywać zamawiający w procesie stosowania prawa, uwzględniając okoliczności faktyczne danej sprawy. W procesie stosowania
pojęć nieostrych ważne jest, aby miały one podstawę aksjologiczną,
z której wynika konkretny normatywny imperatyw. Pojęcie nieostre
nie może być traktowane jak pojęcie, które stwarza możliwość
traktowania go w sposób dowolny. Na organach stosujących prawo
ciąży więc obowiązek identyfikacji ich treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie chronionych. W opinii Urzędu,
z zamówieniem dotyczącym istotnego interesu bezpieczeństwa
państwa będziemy mieli do czynienia w szczególności, gdy dotyczy
ono takich wartości, jak: suwerenność, międzynarodowa pozycja,
niepodległość, nienaruszalność terytorium czy obronność państwa.
W uchwale z 19 czerca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że
właściwe realizowanie zadań przez Policję, która odgrywa ważną rolę
z punktu widzenia istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, nie
stanowi przesłanki do wyłączenia stosowania ustawy p.z.p. W opinii
KIO przedmiot zamówienia w postaci zakupu 1700 samochodów
typu furgon oznakowany w specjalistycznej wersji zabudowanej
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dla Policji nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 4 pkt 5 p.z.p.60.
Przesłanką zastosowania regulacji art. 4 pkt 5 p.z.p. jest powstanie
chociażby zagrożenia dla istotnego interesu bezpieczeństwa państwa z tego powodu, że postępowanie jest prowadzone w oparciu
o przepisy p.z.p. Zamawiający, podejmując decyzję o skorzystaniu
z tego przepisu, jest zobowiązany wykazać, że udzielenie zamówienia
z poszanowaniem podstawowych zasad, w szczególności jawności
i powszechności dostępu, oraz w trybie określonym w ustawie nie
jest możliwe bez zagrożenia dla istotnego interesu bezpieczeństwa
państwa. KIO uznała, że konieczność wymiany taboru samochodowego (58% ogólnej liczby furgonów), możliwość wygaśnięcia środków
budżetowych w danym roku w przypadku ich niewykorzystania czy
długotrwałość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ze względu na instytucję środków ochrony prawnej, pozostają bez
wpływu na możliwość skorzystania z przepisu art. 4 pkt 5 p.z.p. Izba
dodatkowo wskazała, że istotny interes bezpieczeństwa państwa
nie jest pojęciem zdefiniowanym w żadnym akcie normatywnym
powszechnie obowiązującym. W związku z tym pojęcie to należy
rozpatrywać w powiązaniu z kryteriami bezpieczeństwa państwa
oraz zagrożeniami tego bezpieczeństwa. Definiowanie pojęcia „bezpieczeństwo państwa” powinno odbywać się na podstawie takich
kategorii, jak: dbałość o stan niezagrożenia, bezpieczna egzystencja,
zapewnienie ochrony przed zagrożeniami.
W wyroku z 20 września 2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny
uznał, że remont kancelarii tajnej oraz rozbudowa siedziby Trybunału
Konstytucyjnego jest związany z ochroną bezpieczeństwa narodowego i ważnego interesu państwa. W opinii sądu sprawy rozpatrywane
w Trybunale są objęte tajemnicą sędziowską, jak również sprawy te
często obejmowane są klauzulami tajności. Prowadzenie prac stwarza
podwyższone ryzyko dostępu do informacji stanowiących tajemnicę.
Ochrona informacji niejawnych pozostaje w określonych relacjach do
budowania infrastruktury, w której te informacje będą mogły powstać
czy będą przechowywane61.
60
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Wyrok KIO z 19czerwca 2008 r., KIO/KU 2/08, Lex nr 590050.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2000 r., II SA 1776/2000,
Lex nr 61463.
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4.4.2. Pojęcie „podstawowy interes bezpieczeństwa
państwa” w świetle art. 4 pkt 5b Prawa zamówień
publicznych
Zgodnie z art. 4 pkt 5b nie stosuje się ustawy do zamówień dotyczących
produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi,
o których mowa w art. 346 TFUE, jeżeli wymaga tego podstawowy
interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji
na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są
przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.
Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt 5b ustawy ma charakter przedmiotowy. Dla odstąpienia od stosowania ustawy na podstawie cyt.
przepisu nie ma zatem znaczenia kto jest zamawiającym. Zasadnicze
znaczenie ma przedmiot udzielanego zamówienia, a więc to, czy
przedmiotem zamówienia jest broń, amunicja lub materiały wojenne.
Każdy zamawiający nie stosuje ustawy, jeżeli przedmiot zamówienia
należy do jednej z ww. kategorii.
Odnośnie do zasady, wydaje się, iż uzasadnieniem dla odstąpienia
od stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 5b ustawy nie może stanowić sama pilność udzielanego
zamówienia lub fakt, iż tylko ograniczona liczba wykonawców może
się podjąć jego realizacji. Nie są to bowiem jeszcze okoliczności, które
wymagają odstąpienia od stosowania prawa zamówień publicznych,
nawet jeśli samo zamówienie dotyczy podstawowych interesów
bezpieczeństwa państwa. Omawiane okoliczności mogą najwyżej
przemawiać za koniecznością odstąpienia od podstawowych trybów
udzielania zamówień publicznych, a więc przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych nie pozostawia jednak podmiotom
publicznym pełnej swobody działania i uznaniowego realizowania
powierzonych zadań. Podmioty te są zobowiązane do działania na
podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa i wyłączenie stosowania przepisów rangi ustawowej oznacza konieczność
zastosowania regulacji wewnętrznych, które choć nie posiadają
przymiotu powszechności obowiązywania, to odgrywają powierzoną
rolę. Zapewniają też, mimo częstego braku możliwości zastosowania
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zasady jawności, takie rozwiązania w toku wydatkowania środków
publicznych w procesie udzielania zamówienia publicznego, które
można poddać kontroli i ocenie. Na przykład, rozwiązanie obowiązujące w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a powstałe
na podstawie aktów wewnętrznych wydawanych przez Szefa ABW
oraz rozwiązania obowiązujące w strukturach Ministerstwa Obrony
Narodowej, funkcjonujące w na podstawie regulacji wydanych przez
Ministra Obrony Narodowej. Warunkiem jednak skorzystania z tego
typu rozwiązań jest zapewnienie, iż podejmowane działania nie
wpłyną negatywnie na warunki konkurencji na wspólnym rynku
w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie
do celów wojskowych.
Należy zauważyć, że ustawodawca w nie zdefiniował ani pojęcia „podstawowy”, ani „istotny” interes bezpieczeństwa państwa.
Natomiast zgodnie z art. 4c ustawy Prawo zamówień publicznych
szczegółowo został określony tryb postępowania w sprawie oceny
występowania podstawowego interesu państwa. Został on uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r.62.
Rozporządzenie przewiduje, że oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dokonuje minister kierujący
działem administracji rządowej, któremu jednostka organizacyjna
będąca zamawiającym podlega lub jest przez niego nadzorowana.
Właściwy minister dokonuje oceny na wniosek dyrektora komórki
organizacyjnej ministerstwa właściwej do przygotowania materiałów
niezbędnych do dokonywania oceny. Wniosek o dokonanie oceny
powinien zawierać m.in. uzasadnienie, które wskazuje podstawowy
interes bezpieczeństwa państwa, oraz przesłankę przyczynowo-skutkową wiążącą przedmiot zamówienia z podstawowym interesem
bezpieczeństwa państwa.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania
w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
Dz.U. 2013, poz. 233.
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Tab. 7. Elementy składowe wniosku o dokonanie oceny

Lp.

Wniosek o dokonanie oceny zawiera

1

nazwę zadania będącego przedmiotem zamówienia lub nazwę
przedmiotu zamówienia

2

uzasadnienie określające wskazanie podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa

3

przesłankę przyczynowo-skutkową wiążącą przedmiot zamówienia
z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa, w tym opis
wpływu udzielenia zamówienia na podstawowy interes bezpieczeństwa
państwa

4

wyjaśnienie, że podjęte środki nie wpłyną negatywnie na warunki
konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych
Źródło: opracowanie wł.

Uszczegółowienie procedury i zasad w zakresie kwalifikowania
zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej zostały określone w decyzji nr 92/
MON Ministra Obrony Narodowej z 21 marca 2014 r.63. Wnioski w celu
dokonania oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przedkłada Ministrowi Dyrektor Departamentu Polityki
Zbrojeniowej. Kwalifikując zadania, jako istotne dla podstawowego
interesu bezpieczeństwa państwa, wykonuje się w szczególności
następujące czynności:
• gestor sprzętu wojskowego – przygotowuje dane sprzętu, w tym
m.in. uwarunkowania operacyjne jego wykorzystania, stan ilościowy (aktualny oraz planowany do pozyskania), inne istotne
uwarunkowania, w tym wynikające z ochrony informacji niejawnych oraz wymogów szczególnych;
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Decyzja nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, Dz.Urz. MON 2014, poz.
101 ze zm.
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• organizator systemu funkcjonalnego (OSF) – na etapie zgłaszania
zadań do centralnego planu rzeczowego inicjuje na podstawie
propozycji gestora sprzętu wojskowego proces kwalifikacji zadań
do realizacji w ramach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i sporządza wykaz zadań wraz z kartami zawierającymi uzasadnienie. OSF wskazuje na możliwość
występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
dla danego zadania, uwzględniając w szczególności następujące
czynniki:
–– szczególne znaczenie dla potencjału obronnego oraz osiągania
i utrzymania zdolności operacyjnych,
–– uwarunkowania strategiczne wykorzystania sprzętu wojskowego,
–– przewidywane zadania operacyjne,
–– wpływ na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP,
–– przewidywane straty w przypadku bojowego użycia sprzętu
wojskowego na podstawie scenariuszy użycia Sił Zbrojnych RP,
–– potrzeby uzupełnienia strat sprzętu wojskowego w celu utrzymania zakładanego potencjału bojowego i zachowania zdolności
operacyjnej wojsk oraz utrzymania gotowości do wykonania
zadań obronnych;
• Zarząd Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP – organizuje i koordynuje proces wstępnej kwalifikacji zadań wskazanych przez OSF, jako istotnych dla podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa, a następnie przesyła wykaz zadań,
zawierający sporządzone przez OSF części uzasadnień wskazujących na możliwość występowania podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa, do odpowiednich zamawiających
w celu dalszego procedowania;
• Zamawiający – opracowuje materiały i informacje wspomagające
merytorycznie proces wypracowania rekomendacji w sprawie oceny
występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
w tym w szczególności: o dotychczasowym sposobie pozyskiwania
sprzętu wojskowego, o dotychczasowych dostawcach, proceduralnych możliwościach pozyskania tego sprzętu, dlaczego niemożliwe
jest stosowanie ustawy p.z.p. ze względu na wymogi związane
z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
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Na podstawie pkt 5 decyzji nr 92/MON powołuje się Zespół do
spraw wypracowania rekomendacji występowania podstawowego
interesu bezpieczeństwa państwa, do którego zadań należy ocena
uzasadnień dla zamówień kwalifikujących się do wyłączenia stosowania ustawy ze względu na występowanie podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa i przygotowanie rekomendacji dla Ministra
Obrony Narodowej. W przypadku zamówienia, które nie spełnia wystarczających wymogów i środków bezpieczeństwa oraz wyjaśnień
dla niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu
na występowanie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
jest kierowane do Departamentu Polityki Zbrojeniowej w celu uzupełnienia w terminie 21 dni. Brak uzupełnienia uzasadnienia w terminie
lub przedstawienie uzasadnienia, które w dalszym ciągu nie zawiera,
w ocenie Zespołu, wystarczających argumentów dotyczących występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, skutkuje
brakiem możliwości ujęcia zamówienia we wniosku.
Analiza orzecznictwa sądowego zapadłego na tle stosowania art. 4
pkt 5b ustawy prawo zamówień publicznych pozwala na wyprowadzenie ogólnych zasad prawa odnoszących się do sytuacji powoływania
się na możliwość odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W wyroku KIO z 7 czerwca 2016 r. Izba uznała, że przedmiot zamówienia w postaci zakupu usługi naprawy głównej części specjalnej
podwozia bazowego dla samobieżnych armatohaubic kalibru 152 mm
wz. 77 „Dana” na samochodzie Tatra-815 należy do zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa64. Wyłączenie, o którym
mowa w art. 4 pkt 5b ustawy p.z.p. jest możliwe w przypadku kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek:
1) zamówienie dotyczy produkcji lub handlu bronią, amunicją lub
materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
2) wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
3) udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie
negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym
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Wyrok KIO z 7 czerwca 2016 r., KIO 886/16, Lex nr 2106286.
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w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie
do celów wojskowych.
Odnosząc się do pierwszej przesłanki KIO zauważyła, że zawarte
w art. 4 pkt 5b sformułowanie „produkcja” nie zawiera legalnej definicji w prawie polskim. Do jego wykładni można stosować definicję
legalną bliskoznacznego terminu „wytwarzanie”, zawartą w ustawie
z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym65. Objęcie zakresem definicji „wytwarzanie” czynności
naprawy broni oznacza, iż przedmiot zamówienia mieścił się w zakresie sformułowania „produkcja”, zawartym w art. 4 pkt 5b ustawy p.z.p.
W ocenie Izby została spełniona druga z wymaganych przesłanek,
tj. wymóg wyłączenia stosowania ustawy z uwagi na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, przez uznanie przez Ministra Obrony
Narodowej naprawy armatohaubic za zadanie o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
Trzecia przesłanka, tj. okoliczność, iż udzielenie zamówienia bez
zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji
na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są
przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, również została spełniona. Armatohaubice są sprzętem typowo wojskowym, niemającym
odpowiednika na rynku cywilnym, i dlatego nie mogą konkurować
z jakimikolwiek produktami, które nie są przeznaczone do celów
wojskowych.
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Dz.U. 2017, poz. 290 ze zm., tekst jedn.
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Pojęcie „interes” jest używane powszechnie – zarówno w polityce
państwa, jak też przy artykułowaniu potrzeb przez jednostki i grupy.
Używa się go w różnych kontekstach, zawsze jednak wiąże się ono
z czymś ważnym, cennym, wartościowym. O tym, jaką rolę w życiu
społecznym i funkcjonowaniu państwa odgrywają interesy, świadczy
najlepiej zakres aktywności działań podejmowanych na rzecz ich
realizacji. Interesy stają się przedmiotem dążeń w wielu różnych
dziedzinach życia, wśród których dziedzina bezpieczeństwa zajmuje
miejsce szczególne. Bez względu na to, o jaki podmiot chodzi, czy jest
to jednostka, czy większa zbiorowość – bezpieczeństwo jest podstawą
wszystkiego. Relacja między bezpieczeństwem i interesami jest relacją
dwustronną. Trudno realizować interesy w sytuacji braku bezpieczeństwa, gdy jednocześnie ich realizacja ma na celu to bezpieczeństwo
zapewnić i utrwalić.
Z punktu widzenia jednostki szczególnie ważne jest, aby podstawy
ochrony jej interesów miały swoje źródło w aktach prawa powszechnie
obowiązującego. Tylko wtedy daje to poczucie kontroli i realnej ich
ochrony. W polskim prawodawstwie, które choć nie posługuje się
samym pojęciem „interes”, możemy jednak znaleźć liczne przepisy
rozproszone w różnych aktach normatywnych, a dotyczące właśnie
sfery interesów. Świadomość ich funkcjonowania, a co za tym idzie –
możliwości dochodzenia swoich praw i roszczeń na drodze sądowej,
stwarza realne gwarancje ochrony tych interesów.
Z samej istoty interesów wynika, że nie zawsze są one ze sobą
zharmonizowane. Ich rozbieżność, podobnie jak rozbieżność celów
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i potrzeb, jest naturalną konsekwencją ludzkiego postępowania
i przyjętego systemu wartości. O ile w przypadku jednostek i grup
zróżnicowanie to stanowi zjawisko powszechne, o tyle w skali
państwa dochodzi do pewnego wysublimowania interesów wspólnych dla całej zbiorowości ludzkiej, określanej mianem „naród”.
Identyfikacja interesów narodowych na poziomie państwa powinna
uwzględniać katalog interesów mniejszych grup, które stanowią
grupy społeczne i poszczególne jednostki. Należy jednak mieć
świadomość tego, że interesy na tym poziomie stanowią swoistą
medianę interesów artykułowanych na niższych poziomach. Nie
jest możliwe, aby każda jednostka i jej interesy wpływały bezpośrednio na interesy narodowe. Suma podobnych interesów jednostek,
ujętych w pewne grupy o charakterze społecznym, będzie jednak
podmiotem na tyle silnym i reprezentatywnym, aby jego interesy
zostały uwzględnione.
W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na różnicę w interesach narodowych i interesach państwa. Pojęcia te, choć niejednokrotnie używane zamiennie, w gruncie rzeczy nie są tożsame. O ile
w państwach demokratycznych rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma
kategoriami interesów nie jest aż tak wyraźny, to w państwach niedemokratycznych (autorytarnych, totalitarnych) – już tak. Zasadnicza różnica polega na sferze podmiotowej obydwu pojęć, gdzie w interesach
narodowych jest nim naród, a w interesach państwa – państwo. Choć
wydaje się to jasne i oczywiste, może przysparzać pewnych trudności
terminologicznych. Nie zawsze interesy narodu i państwa jako instytucji politycznej, ośrodka władzy, są tożsame. W państwach demokratycznych przyjmujących koncepcję „dobra wspólnego”, „ochrony praw
i wolności” odgórnie kładzie się nacisk na prawa i wolności jednostki,
zgadzając się na ich ograniczenia tylko w sytuacjach szczególnych.
Tym samym możliwość realizacji przez jednostkę swoich interesów jest
większa i może zostać ograniczona, m.in. ze względu na konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa. W państwach niedemokratycznych
system wartości jest najczęściej zgoła inny. Jednostka wtedy będzie
mogła realizować swoje interesy, kiedy ich realizacja przysłuży się
państwu jako całości, jako ośrodkowi władzy czy też kiedy nie będzie
sprzeczna z interesami państwa.
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Współczesne pojmowanie interesów jest procesem bardzo złożonym. Wielość pragnień, dążeń, celów, postaw i zachowań zdecydowanie komplikuje, ale i czyni bardziej interesującym badany obszar.
Stanowi on szerokie pole do badań na gruncie wielu nauk i specjalności, w tym nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie. Połączenie tych
dwóch dyscyplin i dokonanie analizy zarówno pod kątem prawnym,
jak i praktycznym pozwala osiągnąć interesujące rezultaty badań,
czego wyrazem, jak mamy nadzieję jako autorki, jest niniejsza pozycja.
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