
 

   

 



 

   

Polska w Praktyce 

Propozycje dla Europy – nowy numer “Polski w Praktyce” 
Agata Wittchen-Barełkowska 

 

 

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego stworzyliśmy szósty numer 

„Polski w Praktyce”, w którym podjęliśmy refleksję nad zmieniającym się kształtem Unii 

Europejskiej, korzyściach związanych z członkostwem w niej, zobowiązaniach, które na 

siebie przyjęliśmy, i niewykorzystanych szansach wynikających z naszej obecności we 

Wspólnocie. 

Aleksander Siemaszko przypomina historię europejskiej integracji i analizuje, jak wyjście 

Wielkiej Brytanii z Unii zmieni dotychczasową równowagę sił. Przemysław Antas zastanawia 

się, co dla Polski oznacza propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca przejścia z zasady 

jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym 

prawem w dziedzinie podatków. Adrian Purzycki pisze o niewykorzystanym potencjale 
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obecności Polaków w instytucjach unijnych i wskazuje, o co zadbać, jeśli planuje się karierę w 

Brukseli. Adrianna Szubielska-Malińska z przymrużeniem oka przygląda się wyrokom 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wzbudziły emocje obserwatorów – nie 

tylko tych zafascynowanych prawem unijnym. 

W numerze znalazł się również wywiad, który Leo Mausbach przeprowadził z Jakobem 

Wöllensteinem – rozmowa przełamuje stereotypy w postrzeganiu Białorusi, jej stosunków z 

Rosją i krajami UE. 

W stałej rubryce – „Narzędziowniku” – autorzy znani z poprzednich numerów naszego pisma 

dzielą się praktycznymi radami z zakresu budowy wizerunku i pracy zespołowej. Małgorzata 

Polińska zastanawia się, jak w polskich organizacjach traktowane są porażki, jakie jest 

podejście do problemów i jak to wpływa na budowanie kultury współodpowiedzialności. 

Natomiast Artur Sójka fachowo wyjaśnia, dlaczego LinkedIn jest dziś jednym z 

najcenniejszych narzędzi każdego managera i jak prawidłowo korzystać z portalu. 

W szóstym numerze Czytelnicy znajdą również aż dwa teksty dotyczące obronności: Rafał 

Momot zastanawia się nad stanem polskiego przemysłu zbrojeniowego i opisuje Europejską 

Agencję Obrony jako narzędzie do racjonalizacji wydatków obronnych w UE. Z kolei Rafał 

Zaniewski przygląda się planom realizacji ćwiczenia obronnego „Kraj” i przygotowaniom 

władz do kierowania ewentualną obroną Polski oraz porównuje, jak w innych państwach UE 

realizowane są podobne działania. 

Mamy nadzieję, że w dobie rosnących nastrojów eurosceptycznych przedstawione analizy i 

refleksje podkreślą wartość europejskiej integracji i będą motywacją do podejmowania działań 

budujących silną pozycję Polski w UE. 
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Unia Europejska: między Lizboną a brexitem 

Aleksander Siemaszko 

 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej naruszy dotychczasową równowagę sił we 

Wspólnocie. Przywódcy państw członkowskich mogą prędzej czy później stanąć przed 

koniecznością kolejnej reformy instytucjonalnej, próbując pogodzić efektywność 

mechanizmów decyzyjnych ze spójnością i legitymacją samej UE. 

Dzieje brytyjskiego zaangażowania w projekt integracji europejskiej są długie i burzliwe – to 

opowieść o wzajemnej podejrzliwości, ale także – o otwartości oraz świadomości 

nierozerwalnych więzi, które łączą Wyspy Brytyjskie z Europą. Wydaje się, że 23 czerwca 

2016 roku zamknięto pewien rozdział wspólnej historii, zmieniając nie tylko samo Zjednoczone 

Królestwo, ale i Unię Europejską. Najogólniej rzecz ujmując, zmiany będą dotyczyć trzech 

elementów: perspektyw rozwojowych, kształtu polityk publicznych oraz stabilności procesu 

decyzyjnego Unii. Ten ostatni obszar, mimo pozornie abstrakcyjnego charakteru, pozostaje 

kluczowy dla ciągłego uprawomocniania integracji europejskiej, zapewniając reprezentację 

interesów wszystkich państw członkowskich UE. 

 

Konsekwencje gospodarcze i polityczne 

 Media skupiają się na konsekwencjach gospodarczych wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej. Wedle szacunków rządu brytyjskiego wyjście bez porozumienia, czyli tzw. no-

deal brexit, oznacza spadek tempa wzrostu PKB w okresie 15 lat od 7,7 do 9,3% w stosunku 



 

   

do scenariusza bazowego. Wynegocjowanie porozumienia o wolnym handlu ogranicza straty – 

w najbardziej optymistycznej wersji tego scenariusza piętnastoletnie tempo wzrostu PKB 

byłoby o 4,9% niższe, niż w przypadku pozostania Londynu w UE. 

Wszystkie warianty jasno jednak wskazują, że Wielka Brytania na brexicie traci. Nie oznacza 

to bynajmniej zysku po stronie unijnej. 

Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego długotrwały wzrost PKB Unii 

Europejskiej byłby o 0,2% niższy po brexicie w stosunku do scenariusza bazowego. Co więcej, 

straty nie są dzielone równomiernie: najbardziej narażona pozostaje oczywiście Irlandia (-3%), 

a następnie niewielkie, otwarte gospodarki mocno powiązane z Wielką Brytanią – jak Holandia, 

Dania czy Belgia. Polska znajduje się wśród krajów średnio narażonych na konsekwencje – 

prognozowana strata ma wynieść -0,5% wzrostu PKB w odniesieniu do scenariusza bazowego. 

Warto jednak pamiętać, że inne analizy jednoznacznie wskazują Polskę, a zwłaszcza niektóre 

sektory polskiej gospodarki, jak transport i spedycja, wśród grona największych przegranych 

brexitu. 

Jakkolwiek wpływ brexitu na europejską gospodarkę będzie niebagatelny, to dla całej Unii 

niesie on przede wszystkim konsekwencje natury politycznej. Wyjście Wielkiej Brytanii – 

trzeciego największego kraju UE (12,9% ludności całej Wspólnoty) – może być, w dłuższej 

perspektywie, bodźcem do kolejnej reformy instytucji europejskich. Po brexicie przed 

europejskimi decydentami zostanie postawione podstawowe pytanie: jak zachować 

efektywność i legitymację procesu decyzyjnego UE w momencie rosnącej dominacji 

„niemiecko-francuskiego motoru integracji”. 

 

Historia integracji  

Dla przypomnienia: Wielka Brytania nie znalazła się początkowo w gronie założycielskiej 

szóstki, wybierając luźniejszą formułę strefy wolnego handlu w ramach EFTA. Było jednak 

jasne, że brytyjska akcesja do EWG zmieniłaby układ sił na kontynencie. Dobrze rozumiał to 

francuski prezydent Charles de Gaulle, dwukrotnie (w latach 1956-57 i 1963) blokując 

rozszerzenie Wspólnoty. 



 

   

Paryż obawiał się, że zbyt wczesne przeprowadzenie tego procesu osłabi zdolność Francji do 

kształtowania modelu integracji zgodnego z jej interesem narodowym – szczególnie w sytuacji, 

gdy wszystkie decyzje na szczeblu EWG wciąż podejmowane były na zasadzie jednomyślności. 

Generał de Gaulle podejrzewał, że przystąpienie Wielkiej Brytanii – kraju dysponującego 

podobnymi do francuskich atutami (potęga militarna, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ, szeroka sieć wpływów wśród krajów pozaeuropejskich) – do Wspólnoty osłabi 

wyjątkową pozycję Paryża. Brytyjczyków posądzano o nadmierną proamerykańskość 

i stosowanie preferencji celnych wobec krajów Wspólnoty Narodów (Commonwealth). 

Wskazywano na niekompatybilność Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i gospodarki brytyjskiej. 

Powszechnie uznaje się, że dopiero rezygnacja de Gaulle’a otworzyła Brytyjczykom drzwi do 

Wspólnoty – sugerowano, że jego sprzeciw miał charakter osobisty i – poniekąd – obsesyjny. 

W rzeczywistości kalendarium integracji europejskiej jednoznacznie wskazuje, że dla Francji 

podstawowym celem było zabezpieczenie międzyrządowego „hamulca decyzyjnego” (czyli 

tzw. kompromisu  luksemburskiego) i transferów w ramach WPR przed dopuszczeniem 

brytyjskiego konkurenta. 

Wejście Wielkiej Brytanii do EWG w 1972 roku miało dalekosiężne skutki. Presja Londynu na 

faktyczną liberalizację obrotów handlowych wewnątrz Wspólnoty miała niebagatelny wpływ 

na ostateczny kształt Jednolitego aktu europejskiego oraz wieloletniego planu budowy 

jednolitego rynku. 

Sukces polityki gospodarczej Margaret Thatcher był nie tylko inspiracją dla neoliberalnych 

reform indywidualnych państw członkowskich, ale także stanowił podstawę polityk sektorowych 

UE w takich dziedzinach jak energetyka czy transport. 

Obok Niemiec to Wielka Brytania była najpoważniejszym adwokatem otwarcia się Unii na 

państwa Europy Środkowo-Wschodniej, opierając się na (nie do końca słusznych, jak to się 

później okazało) założeniach, iż poszerzenie kręgu integracji europejskiej utrudni jej 

pogłębienie. Finansowa potęga Londynu zapewniała natomiast względną równowagę strefy 

euro i państw pozostających przy walutach narodowych. 

Faktyczna absencja Londynu już teraz wywołuje niepokój państw o, najogólniej rzecz ujmując, 

wolnorynkowych i transatlantyckich inklinacjach (m.in. państw „Hanzy 2.0” i Grupy 



 

   

Wyszehradzkiej). Sygnały płynące z Paryża i Berlina w tak fundamentalnych sprawach, jak 

polityka handlowa czy ochrona konkurencji (vide sprawa fuzji Siemensa i Alstomu), nie 

łagodzą bynajmniej obaw związanych z możliwą oligopolizacją jednolitego rynku. 

Opuszczenie Unii Europejskiej przez jedno z najważniejszych z tworzących ją państw byłoby 

szokiem w każdych warunkach. Obecny europejski paradoks polega na tym, że długofalowe 

ryzyko pobrexitowej destabilizacji UE zostało zwiększone na skutek reformy systemu 

głosowania przeprowadzonej za pomocą traktatu lizbońskiego. 

  

Podejmowanie decyzji 

 Sposób podejmowania decyzji jest zwornikiem każdego systemu politycznego. To, kto ma 

głos, jaką ten głos ma siłę, jak można ten głos wyrażać, jest fundamentalnym zagadnieniem 

konstytucyjnym, związanym z kwestią reprezentacji (kogo i czyje interesy uwzględnia system) 

oraz legitymacji (na ile decyzje podejmowane w ramach systemu politycznego powinny być 

uznawane przez podlegle mu podmioty). Sprawa niezwykle ważna, gdy mowa o procesie 

decyzyjnym w ramach wspólnoty prowadzącej do „coraz ściślejszego związku między krajami 

Europy”[1]. W tym przypadku pierwotna legitymacja leży w zgodzie na transfer kompetencji, 

udzielonej przez ustanawiające Unię suwerenne państwa członkowskie. Wszelka bezpośrednia 

legitymizacja demokratyczna (jak chociażby wybory do ciała przedstawicielskiego wszystkich 

obywateli UE, jakim jest Parlament Europejski) miała późniejszy charakter. 

Rozszerzenie UE w 2004 roku odbywało się jeszcze wedle zasad głosowania opartych na 

Porozumieniu nicejskim. 

Każdemu z państw przypisano w Radzie UE odpowiednią siłę głosu, przy czym ponad 

osiemdziesięciomilionowe Niemcy miały ich 29, blisko czterdziestomilionowa Polska – 27, a 

niespełna półmilionowa Malta – 3. 

Łatwo dostrzec, że kraje średnie i małe miały nieproporcjonalnie większą siłę głosu niż 

największe państwa członkowskie. Mimo oskarżeń o nierówne traktowanie obywateli UE (głos 

obywatela Niemiec był wielokrotnie słabszy od głosu Luksemburczyka czy Łotysza), 

odzwierciedlało to realia suwerennej równości państw i pierwszy okres integracji europejskiej, 

podczas którego formalna waga głosów integrujących się krajów była teoretycznie jednakowa. 

https://instytutwolnosci.pl/unia-europejska-miedzy-lizbona-a-brexitem/#_ftn1


 

   

Rzecz jasna w praktyce wyszło to jednak inaczej, czego dowiodła francuska polityka „pustego 

krzesła”. 

Traktat lizboński, wprowadzając podwójną większość (50% krajów reprezentujących 65% 

ludności UE), postawił na proporcjonalność pod względem liczby ludności – ale za cenę ryzyka 

dominacji największych krajów unijnych nad resztą. 

W efekcie relatywna siła głosu Niemiec wzrosła niemalże dwukrotnie, Polski – pozostała bez 

zmian, za to Holandii czy Belgii – spadła. 

Zachowano jednak pewien wentyl bezpieczeństwa w postaci mniejszości blokującej (co 

najmniej 4 państwa reprezentujące 35% ludności UE). Ponadto konsensualna kultura pracy w 

Brukseli oraz żmudne działania dyplomatów wypracowujących kompromis między państwami 

członkowskimi (a następnie – kompromis międzyinstytucjonalny w czasie trilogu) łagodziły 

potencjalne zagrożenie związane z dominacją wielkich państw. 

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE zmienia ten stan. 

Jednomyślność Francji i Niemiec przesądzać będzie o sukcesie lub porażce danej inicjatywy 

politycznej. 

Osłabia to niezależność pozostałych dużych państw członkowskich (Włoch, Hiszpanii i Polski), 

marginalizuje państwa małe. Idiosynkratyzm brytyjski wymuszał na państwach „jądra Europy” 

intensywniejsze poszukiwanie sojuszników i zawieranie kompromisów. Pokusa bardziej 

asertywnej polityki Paryża i Berlina – już dziś widoczna w propozycjach programowych 

Emmanuela Macrona – może prowadzić do alienacji tych rządów, które nie podzielają 

francusko-niemieckiej wizji UE. Politycy państw, które czują się zmarginalizowane, mogą ulec 

z kolei pokusie prowadzenia antybrukselskiej kampanii u siebie w kraju, podważając 

legitymację Unii. 

 Zasada jednomyślności 

 Wyzwania, związane z niestabilnym środowiskiem międzynarodowym, z rozwojem 

gospodarki cyfrowej, z kwestiami sprawiedliwości fiskalnej i walki z nierównościami, w coraz 



 

   

większym stopniu będą wymagać od państw UE odejścia od trzymania się zasady 

jednomyślności w tych obszarach, w których została ona jeszcze zachowana. Przy wciąż 

poszerzającej się Wspólnocie (i planowanym rozszerzeniu jej o Serbię i Czarnogórę po 2025 

roku) wydaje się to racjonalne. Jednocześnie długofalowa legitymacja unijna opiera się na 

zgodzie wszystkich zaangażowanych państw na poddanie się wspólnym regułom gry, nawet 

gdy rozstrzygnięcia tej czy innej kwestii nie są zgodne z ich oczekiwaniami. 

Ryzyko związane z poczuciem marginalizacji w procesie decyzyjnym opartym na głosowaniu 

większościowym (QMV) może mieć paradoksalny efekt w postaci umocnienia zasady 

jednomyślności lub zmniejszenia spójności europejskiej – prowadząc do wytworzenia się „Unii 

dwóch prędkości”. 

Jest to scenariusz nie tylko niekorzystny dla Polski i większości krajów Europy Środkowej (w 

tym Niemiec!), ale i potencjalnie destabilizujący dla całej Europy. 

By zabezpieczyć Unię, największe państwa członkowskie muszą zgodzić się na dobrowolne 

ograniczenie możliwości jednostronnego działania – czy to poprzez głosowanie pierwiastkowe, 

czy też przez powrót do systemu nicejskiego. Już raz zgodzono się na podobne ograniczenie 

suwerenności. W efekcie powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza – największy 

pokojowy projekt w historii Starego Kontynentu. 

[1] Art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 202, 7 czerwca 2016) 
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W przedsionku federacji – kilka refleksji o ambicjach fiskalnych 

Komisji Europejskiej 
 

Przemysław Antas 

 

 

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przejścia z zasady jednomyślności do 

głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym prawem w 

dziedzinie podatków. W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego warto się 

zastanowić, co to w praktyce oznacza dla Polski. 

15 stycznia 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję przejścia z zasady 

jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach związanych z unijnym 

prawem w dziedzinie podatków. Zdaniem Komisji „w ramach głosowania większością 

kwalifikowaną państwa członkowskie byłyby w stanie szybciej i sprawniej osiągnąć bardziej 

demokratyczne kompromisy w kwestiach podatkowych, co pozwoliłoby w pełni wykorzystać 

potencjał tego obszaru polityki”[1]. Bruksela zwraca uwagę, że „w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej również Parlament Europejski wnosiłby konkretny wkład w decyzje w zakresie 

https://instytutwolnosci.pl/w-przedsionku-federacji-kilka-refleksji-o-ambicjach-fiskalnych-komisji-europejskiej/#_ftn1


 

   

opodatkowania, co pozwoliłoby lepiej reprezentować poglądy obywateli i zwiększyć 

odpowiedzialność”[2]. To ważny komunikat – nie tylko dlatego, że pokazuje określony kierunek 

polityki fiskalnej, ale przede wszystkim dlatego, że obrazuje wizję Unii Europejskiej. W 

przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego warto się zastanowić, co to w praktyce 

oznacza dla Polski. 

Autonomia fiskalna 

Można powiedzieć, że podatki to jeden z niewielu już dzisiaj obszarów polityki gospodarczej, 

w których poszczególne państwa członkowskie zachowały względną suwerenność. Art. 

113 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) pozwala Unii ustanawiać przepisy dotyczące 

harmonizacji podatków pośrednich (np. VAT, akcyza) w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. 

Działalność ustawodawcza UE nie jest jednak ograniczona do podatków pośrednich. Art. 115 

TFUE pozwala na uchwalanie dyrektyw w celu  harmonizacji tych przepisów poszczególnych 

państw członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub działanie rynku 

wewnętrznego. 

Na tej podstawie funkcjonują dyrektywy, które odnoszą się też do podatków bezpośrednich 

(przede wszystkim: podatku dochodowego), jak np. dyrektywa w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania, mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych 

różnych państw członkowskich, czy dyrektywa ustanawiająca przepisy przeciwdziałające 

praktykom unikania opodatkowania. 

W obu przypadkach właściwe przepisy stanowi Rada UE, działając jednomyślnie, co daje 

każdemu z państw możliwość zgłoszenia weta. 

Żeby to zmienić, należałoby zmienić TFUE albo skorzystać z możliwości, jaką wprowadził 

Traktat Lizboński: Rada Europejska może upoważnić Radę UE do odejścia w danej dziedzinie 

od jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną (tzw. „procedura kładki”) 

– z tej właśnie możliwości chce skorzystać Komisja. 

Zasada jednomyślności 

Propozycje ograniczenia zasady jednomyślności w obszarze polityki podatkowej pojawiały się 

już w 2004 roku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Temat co jakiś czas wraca, ale 
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wydaje się, że tym razem europejscy biurokraci są zdeterminowani bardziej niż wcześniej. 

Podatki bezpośrednie nie są wprawdzie w Unii Europejskiej zharmonizowane, ale od kilku lat 

państwa członkowskie pozwalają na harmonizowanie kolejnych wycinków w tej dziedzinie, 

głównie z uwagi na walkę z agresywną optymalizacją. Komisarz do spraw gospodarczych i 

finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził nawet, że „zasada jednomyślności w 

dziedzinie podatków w coraz większym stopniu wydaje się być politycznym anachronizmem, 

jest prawnie problematyczna i przynosi skutki odwrotne do zamierzonych”[3]. 

Komisja chciałaby, żeby odejście od zasady jednomyślności odbyło się w 4 etapach. W każdym 

ma być poddana pod głosowanie inna kategoria, np. narzędzia fiskalne służące walce ze zmianą 

klimatu, ochronie środowiska lub poprawie zdrowia publicznego (etap 2) czy przeprowadzenie 

najbardziej ambitnych z perspektywy Komisji projektów: wspólna, skonsolidowana podstawa 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i nowy system opodatkowania działalności cyfrowej 

(etap 4), co oznacza już bardzo daleko posuniętą ingerencję w autonomię fiskalną  państw 

członkowskich. 

Jak widać, Komisja bardzo chce przeforsować zmianę zasad podejmowania decyzji w obszarze 

podatkowym. Czy chodzi o interes całej Unii i uczynienie procesu bardziej demokratycznym? 

Jest to bardzo wątpliwe. 

Raczej idzie tu o spacyfikowanie krajów, które blokują głębszą integrację w obszarze 

podatkowym. Blokują, bo widzą, że nie będzie to dla nich korzystne. Zmiana obecnie 

obowiązujących reguł może spowodować, że część państw członkowskich Unii Europejskiej 

zostanie „opodatkowana” wbrew swojej woli, na skutek decyzji podjętych przez inne kraje. 

Obywatele przegłosowanych krajów będą więc musieli podporządkować się decyzji podjętej 

przez ministrów innych państw członkowskich. Biorąc pod uwagę, jak bardzo historia prawa 

podatkowego związana jest z kwestią samostanowienia obywateli i narodów (no taxation 

without representation; nihil de nobis, sine nobis), prezentowanie pomysłu Komisji jako 

bardziej demokratycznego w stosunku do procedury jednomyślności wydaje się groteskowe. 

Można odnieść wrażenie, że Komisja stała się cichym adwokatem Niemiec i Francji, które w 

zeszłym roku przyjęły tzw. deklarację z Mesebergu, przewidującą m.in. większą konwergencję 

podatków i poparcie dla wspólnej podstawy opodatkowania. 
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Prognozy na przyszłość 

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Komisji uda się zrealizować 

przedstawione propozycje. Państwa członkowskie podchodzą do nich sceptycznie. Próby 

wprowadzenia CCCTB czy opodatkowania działalności cyfrowej skończyły się, póki co, 

niepowodzeniem na skutek sprzeciwu części państw Unii. 

Nie da się ukryć, że w unijnej  rozgrywce każde państwo „gra na siebie”, a interesy 

poszczególnych krajów w obszarze fiskalnym bardzo się różnią. 

Dla  członków UE takich jak Polska posiadanie bardziej przyjaznej infrastruktury prawno-

podatkowej jest kwestią przewagi w konkurencji o inwestycje i zasoby – nie bez znaczenia dla 

próby „dogonienia” państw starej Unii, które mają wysoki poziom fiskalizmu. 

Państwa konkurują między sobą o bazę podatkową międzynarodowych firm – o to, jaka część 

dochodu będzie do nich alokowana. Szczególnie dało się to zauważyć przy próbie 

wprowadzenia CCCTB. Z jednej strony jest to bez wątpienia instrument, który pozwala na 

bardzo efektywną walkę z tzw. erozją bazy podatkowej i transferem zysków (BEPS). Z drugiej 

strony – wiąże się ze zwiększeniem bazy podatkowej gospodarek silniejszych, od których 

pochodzi kapitał i gdzie generowana jest najwyższa marża, kosztem krajów słabszych. Dlatego 

tak trudno osiągnąć na tym polu jednomyślność. 

  

Wartość suwerenności 

Na to wszystko nakłada się jeszcze inny kontekst związany z wizją samej Unii Europejskiej. 

Praktycznie od początku funkcjonowania państwowości możliwość ustanawiania i zbierania 

podatków przesądzała o kwestii suwerenności danego państwa. 

Dlatego jest to jeden z najistotniejszych czynników dla integracji gospodarczej państw. 

Węgierski ekonomista Béla Balassa stworzył klasyfikację instytucjonalnych form tej 

integracji[4]. Składa się ona z pięciu etapów: strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego 

rynku, unii gospodarczej oraz integracji całkowitej. Ostatnie etapy integracji zakładają 

poświęcenie własnej suwerenności fiskalnej na rzecz państwa federalnego. 
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Propozycja Komisji Europejskiej pokazuje, jak bardzo zaawansowani jesteśmy w procesie 

integracji – Komisja lobbuje za działaniem, które znacznie przybliża Unię do całkowitej 

integracji i jest charakterystyczne dla końcowych etapów integracji gospodarczej (odwołując 

się do klasyfikacji B. Balassa). To pokazuje, jak daleko jesteśmy już od wizji „Europy Ojczyzn” 

czy „Europy Schumana”, które odwoływały się do luźniejszych form integracji, zachowania i 

respektowania względnie wysokiej autonomii poszczególnych państw w zakresie ich polityk 

gospodarczych. W tym kontekście postulaty zmiany Unii „od środka” i powrotu do „Europy 

Ojczyzn” wydają się mało realistyczne. Biorąc pod uwagę obecny, zaawansowany etap 

integracji jest to próba „zawracania kijem Wisły”. Przeprowadzenie reformy wymagałoby 

głosu za rozpoczęciem procesu dezintegracji, wyrażonego przez większość państw 

członkowskich UE, i to jeszcze przy wsparciu samej biurokracji unijnej. Biorąc pod uwagę, że 

najsilniejsze państwa są zainteresowane dalszym pogłębianiem integracji, jest to mało 

realistyczne. 

Czy propozycja Komisji spotka się z akceptacją? Procedura kładki sama wymaga 

jednomyślności Rady Europejskiej. Bez wątpienia z tym może być problem. Nie jest jednak 

wykluczone, że niechętne kraje zgodzą się na takie rozwiązanie w zamian za pewne koncesje 

w innych obszarach. Przykładowo Czesi dwukrotnie wetowali obniżkę stawki VAT na e-booki, 

ale w końcu zrezygnowali z walki w zamian za ustępstwo w sprawie powszechnego stosowania 

odwrotnego obciążenia w VAT. 

Należy też odnotować, że w dłuższej perspektywie integracja w dziedzinie podatków i tak się 

pogłębia, co ma związek z wpływem państw, którym na tym zależy, na elity pozostałych państw, 

nawet te, które póki co pozycjonują się w roli przeciwników dalszej integracji. 

Trudno powiedzieć, jak polskie władze ustosunkują się do propozycji Komisji, a także – co 

zaproponują państwa, którym na tej propozycji najbardziej zależy. Na pewno warto mieć 

świadomość, że chodzi tu o coś więcej, niż tylko walka z optymalizacjami, współpraca 

administracyjna czy ujednolicenie kwestii technicznych związanych z rozliczeniami 

podatkowymi. 

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_pl.htm [data dostępu: 27.03.2019] 
[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_pl.htm [data dostępu: 27.03.2019] 
[3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_pl.htm [data dostępu: 27.03.2019] 
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[4] J. Borowiec, K. Wilk, „Integracja europejska”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

Wrocław 2005, str. 25. 

 

 

PRZEMYSŁAW ANTAS 

Radca prawny i doradca podatkowy. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, podatków i organizacji 

wymiaru sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych oraz obsługi 

prawnej podmiotów gospodarczych. Wspomagał też wiele organizacji pozarządowych w procesie konsultacji 

społecznych nowych rozwiązań prawnych. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną, w przeszłości był 

menadżerem w międzynarodowej firmie konsultingowej, współprowadził także specjalistyczny portal o prawach 

własności intelektualnej. Interesuje się ekonomiczną analizą prawa, finansami publicznych, a także nowymi 

technikami zarządzania. Absolwent drugiej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Współpracuje z 

Instytutem Wolności od 2016 r. 
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Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał 

Adrian Purzycki 

Polacy stanowią zaledwie 5% urzędników Komisji Europejskiej, chociaż ze względu 

na  liczbę ludności przepisy przewidują dla nas 8,2% miejsc. Jesteśmy, wraz z Rumunami, 

najsłabiej reprezentowani na wyższych stanowiskach o charakterze kierowniczym – 

pracuje na nich tylko 160 Polaków, a powinno nas być dwukrotnie więcej. 

Unia Europejska nie jest obcym i zewnętrznym bytem, nieproszonym gościem, ingerującym w 

nasze krajowe sprawy, choć taki przekaz kreują niektóre ośrodki medialne i politycy. Jest 

wspólnotą, do której aspirowaliśmy, by – po latach życia za żelazną kurtyną – odzyskać pełną 

łączność z kulturą polityczną Zachodu. Unia to także (lub przede wszystkim), jak trafnie 

wskazują realiści, wspólnota interesów. W praktyce  silniejsze państwa często forsują swoje 

stanowisko kosztem słabszych partnerów. Droga do realizacji wymiernych interesów nie 

wiedzie jednak przez sale plenarne – jest subtelnie ukryta między gabinetami i procedurami, na 

które Polska wskutek braków kadrowych ma ograniczony wpływ. Zamiast zatem zżymać się 

na kolejne niekorzystne dla nas decyzje zapadające w Brukseli, zadbajmy o należytą 

reprezentację i kształtowanie polityki Unii u samych jej podstaw. 



 

   

Armia urzędników 

Według różnych szacunków 60-70% przepisów prawa krajowego w państwach członkowskich 

stanowi implementację bądź wprost transpozycję przepisów kształtowanych w ramach prawa 

pochodnego UE (tj. dyrektyw, rozporządzeń, decyzji, rozmaitych aktów sui 

generis wydawanych przez organy unijne itd.). Oznacza to, że krajowe legislatywy mają 

znacznie ograniczony zakres swobody kształtowania przepisów w stosunku do prawodawstwa 

UE – a ono z kolei pozostaje pod przemożnym wpływem posiadającej wyłączną inicjatywę 

ustawodawczą Komisji Europejskiej. 

Skoro kluczowe aspekty polityki unijnej są właściwie od podstaw opracowywane w Komisji – 

może warto właśnie tam skupić swoje wysiłki i zasoby personalne? Wydaje się to oczywiste, 

zwłaszcza że Komisję na wszystkich prawie szczeblach tworzą profesjonalni urzędnicy, 

dobierani na podstawie postępowania konkursowego i sprawujący swoje funkcje poza 

kadencyjnością typową dla organów pochodzących z wyborów. 

Najpotężniejszy organ wykonawczy Unii zatrudnia całą armię urzędników – łącznie  we 

wszystkich Dyrekcjach Generalnych i służbach wchodzących w skład Komisji (36 

departamentów) pracuje około 32 tys. osób! 

Uprzedzając często stawiany zarzut przesadnego zbiurokratyzowania Unii, zauważmy dla 

porównania, że mniej więcej tyle samo (33 tys. pracowników) liczy administracja urzędów 

miasta Birmingham, a administracja centralna mającej zaledwie 10 mln ludności Portugalii 

zatrudnia aż 400 tys. osób. Tymczasem urzędnicy Komisji Europejskiej opracowują regulacje 

i przepisy wpływające na życie ponad 0,5 miliarda ludzi w 28 krajach. 

Nic zatem dziwnego, że w celu zapewnienia proporcjonalnego rozkładu etatów urzędniczych 

pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Komisja opracowała tzw. „wskaźniki 

odniesienia”, stanowiące – wyrażony procentowo – pożądany udział personelu pochodzącego 

z każdego kraju. W pierwszym okresie po rozszerzeniu Unii wskaźniki oznaczały pulę 

stanowisk bezwzględnie zarezerwowaną dla nowych państw. Jednak od 2011 roku nie 

organizuje się już konkursów preferujących nowe państwa członkowskie i w związku z tym 

musimy się bardziej starać o nasz udział w europejskich organach. 



 

   

Polska reprezentacja 

Tu dochodzimy do kluczowego zagadnienia – polskiej reprezentacji w strukturach Komisji, a 

właściwie – naszego niedoreprezentowania. Zgodnie z ostatnim wydanym przez Komisję 

raportem[i] dotyczącym „równowagi geograficznej” w dostępie do stanowisk urzędniczych – 

Polacy stanowią zaledwie 5% urzędników Komisji, chociaż ze względu na liczbę ludności 

przepisy przewidują dla nas 8,2% miejsc. Sytuację pogarsza dodatkowo struktura naszego 

zatrudnienia w KE – co trzeci Polak pracuje na niedecyzyjnych, asystenckich stanowiskach z 

grup funkcyjnych AST lub AST-SC (są to głównie stanowiska sekretarskie i techniczne, o które 

ubiegać się mogą osoby ze średnim wykształceniem). W przypadku rzeczywistych stanowisk 

urzędniczych z grupy funkcyjnej AD nasi rodacy w dużej mierze zajmują poziomy AD5-AD8 

(przy czym poziom AD5 to zupełne minimum – pierwsza pozycja, na którą aplikują świeżo 

upieczeni absolwenci uczelni). Na niższych poziomach zaszeregowania mieścimy się zatem w 

przewidzianych normach. Jesteśmy natomiast, wraz z Rumunami, najmniej liczną nacją 

europejską na wyższych stanowiskach o charakterze kierowniczym, tj. na poziomach AD9-

AD12 (jest tu tylko 160 Polaków – a powinno nas być dwukrotnie więcej!). Najwyższe szczeble 

urzędnicze – szefowie departamentów i dyrektorzy generalni – obejmują poziomy AD13 – 

AD16 (ostatni to mniej więcej poziom komisarza – tutaj dysproporcje pomiędzy Polską a 

pozostałymi dużymi krajami UE są najbardziej rażące: Polacy zajmują tylko 38 z 2753 

stanowisk, co stanowi 1,38%!)[ii]. 

Nasuwa się pytanie: dlaczego jest tak źle i co możemy z tym zrobić? Przecież wszyscy zgadzamy 

się, że kompetencje i przygotowanie merytoryczne naszych kadr uległy znacznej poprawie w 

ciągu 15 lat członkostwa w Unii. 

Zyskaliśmy pokolenie, w którym powszechne są dyplomy zagranicznych uczelni, 

doświadczenie zdobyte w międzynarodowym środowisku, znajomość języków obcych, w tym 

roboczych języków UE – angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Przydatność każdego z 

nich to temat na osobne opracowanie, ale w unijnych strukturach najlepiej jest znać co najmniej 

dwa z wymienionych. Wszystko to jednak nie wystarczy, by zbudować silną kadrę w Komisji 

– a przyczyn tego stanu jest kilka. 
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Kariera w Brukseli 

Przede wszystkim ciągle jesteśmy za słabo wyedukowani w zakresie możliwości robienia 

kariery w Brukseli. Brakuje kursów, studiów podyplomowych, kampanii informacyjnych, które 

przygotowywałyby Polaków do rekrutacji na unijne stanowiska urzędnicze, a to dość 

skomplikowana i czasochłonna procedura. 

Pewne nadzieje można wiązać z oddolnymi inicjatywami osób, które albo aktualnie pracują, 

albo po latach zatrudnienia w strukturach UE wróciły do kraju i chętnie dzielą się 

doświadczeniami. 

Do takich inicjatyw należy powołane 7 lat temu Stowarzyszenie Network PL czy Fundacja 

Akademia Kadr Europejskich, która prowadzi kompleksowy kurs dla zainteresowanych pracą 

w instytucjach unijnych przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

Uczestnicy Akademii są m.in. zapoznawani ze wszystkimi modułami egzaminu wstępnego 

EPSO (Europejskiego Urzędu Doboru Kadr), obowiązkowego dla każdego kandydata na 

urzędnika Komisji Europejskiej, w tym z testami numerycznymi, językowymi, symulacją 

wymagającej samodzielności sytuacji w miejscu pracy (tzw. symulacja e-tray), sprawdzianem 

pracy w grupie roboczej itd. 

Takie przedsięwzięcia to jednak kropla w morzu potrzeb – przywołany raport Komisji 

dotyczący zatrudnienia z poszczególnych państw wskazuje na niską zdawalność egzaminów 

EPSO w Polsce. Podkreślmy, że bez zaliczenia tego etapu nie ma się szans na regularną posadę 

unijnego urzędnika. 

Stosowną edukację i promocję zatrudnienia w UE należałoby rozpocząć już wśród studentów, 

zachęcając ich do aplikowania na płatne kilkumiesięczne staże, prowadzone przez poszczególne 

organy unijne. 

W ramach takiego stażu absolwent zdobywa pierwsze szlify i – przede wszystkim – zyskuje 

okazję do wyrobienia sobie dobrych kontaktów w Brukseli. 

Wymierne korzyści 

Solidnym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem w brukselskiej centrali pozostają 

warunki finansowe. Pensja początkującego urzędnika na poziomie AD5 to ok. 4,5 tys. EUR; 

osoby zatrudnione na poziomie AD8 zarabiają już 6,6 tys. EUR; wyższe stanowiska 



 

   

kierownicze mogą się poszczycić zarobkami od 7,5 tys. EUR dla poziomu AD9 do 11 tys. EUR 

dla poziomu AD12. Zarówno dla mieszkańców Polski, jak i dla obywateli krajów południa 

Europy są one o wiele atrakcyjniejsze niż na przykład dla Niemców, co znajduje 

odzwierciedlenie w ilości osób chętnych, by przystąpić do egzaminów EPSO. Nadmieńmy 

jednak, że – choć do EPSO startuje mniej Niemców i Holendrów – uzyskują oni częściej dobre 

wyniki, umożliwiające zatrudnienie. W tym kontekście warto też przypomnieć, że urzędnicy 

pracujący dla organów UE odprowadzają podatek nie do własnego państwa, ale do… samej 

Unii! Ta w zamian oferuje im korzystne zabezpieczenie socjalne i wysoką emeryturę. 

Choć korzyści finansowe i wygody związane z pracą dla Unii są znaczne, potencjalni urzędnicy 

powinni pamiętać przede wszystkim o etosie swojej pracy. Pomimo wymogu bezstronności i 

nieangażowania się po stronie partykularnych interesów krajowych, wszyscy – koniec końców 

– reprezentują w jakiś sposób optykę wyniesioną ze swoich ojczyzn. 

Warto więc, by Polacy w unijnych organach integrowali się ze środowiskiem europejskim, lecz 

jednocześnie – utrzymywali dobre relacje między sobą i z krajem. 

W ten sposób zbudujemy markę i wpływy polskie w Brukseli łatwiej, niż nasi europosłowie 

podczas, często gorących, obrad Parlamentu Europejskiego. 

Zwiększenie pozytywnego wkładu naszych kadr we wspólną politykę UE będzie wyśmienitym 

sposobem na zażegnanie radykalnie eurosceptycznych nastrojów, pojawiających się także w 

Polsce. Trudno być entuzjastą Unii, gdy widzi się w niej tylko biurokratycznego molocha, na 

którego decyzje nie mamy rzeczywistego wpływu. Potraktujmy zatem zaangażowanie polskich 

urzędników w Unii jak wielkie wyzwanie, które może zakończyć się win-win situation na wielu 

poziomach, o ile w europejskiej drużynie będziemy mieli więcej naszych zawodników. 

[i] Sprawozdanie KE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018DC0377R(01) 

[ii] Dane z dn. 1 stycznia 2019 r. są dostępne tu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/statistical-bulletin-

20190101.zip 

 

https://instytutwolnosci.pl/polacy-w-instytucjach-unijnych-niewykorzystany-potencjal/#_ednref1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018DC0377R(01)
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ADRIAN PURZYCKI 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2012 r. zawodowo związany z branżą IT w różnych 

obszarach. Od 2018 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Interesuje się 

zastosowaniem nowych technologii (sztucznej inteligencji, blockchain) m.in. w usługach prawniczych i 

administracji publicznej. 

 



 

   

Zaskakujące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 

Adrianna Szubielska-Malińska 

 

Michael Coghlan.(CC BY-SA 2.0).jpg 

Czy smak jest utworem? Czy brydż jest sportem? Dlaczego studenci prawa doskonale 

pamiętają wyrok w sprawie nalewki Cassis de Dijon? Spójrzmy z przymrużeniem oka na 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na wyroki, które wzbudziły 

emocje obserwatorów. 

W dobie dyskusji o Brexicie, kryzysie idei ojców założycieli i poważnej rozmowy na temat 

przyszłości Unii Europejskiej warto na chwilę odetchnąć i z pewną dozą dystansu spojrzeć na 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał pełni kluczową rolę w 

systemie prawa unijnego, bowiem dokonuje wykładni przepisów na wniosek sądu krajowego 

(tzw. pytanie prejudycjalne). Czasami Trybunał pochyla się na kwestiami doniosłymi, jak 

choćby zbliżające się orzeczenie w sprawie reform sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. 



 

   

Tym razem jednak przyjrzymy się wyrokom, które w portalach internetowych czytają osoby 

niekoniecznie dogłębnie zainteresowane prawem unijnym. 

Kwestia smaku 

Studenci prawa pamiętają zapewne proces dotyczący nalewki Cassis de Dijon. W roku 1978 

Trybunał wydał słynny wyrok w sprawie Rewe-Zentral AG przeciwko 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein[1]. Na przykładzie francuskiego likieru Trybunał 

ustanowił zasadę, zgodnie z którą nie ma powodów, by stwierdzić, że napoje alkoholowe 

wytworzone legalnie i znajdujące się w obrocie na terytorium jednego państwa członkowskiego 

nie mogą zostać wprowadzone na terytorium innego państwa członkowskiego. Był to kamień 

milowy pozwalający swobodnie przepływać towarom między państwami członkowskimi. 

Orzeczenie to stało się również kluczowym elementem egzaminu z prawa Unii Europejskiej. 

Wśród bliższych naszym czasom wyroków warto zwrócić uwagę na ten przesądzający 

jednoznacznie, że smak nie jest utworem w rozumieniu przepisów unijnych. Te 

kwestię  rozstrzygnięto w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

13 listopada 2018 roku[2]. Spór toczył się pomiędzy Levola Hengelo BV a Smilde Foods BV 

w przedmiocie domniemanego naruszenia przez spółkę Smilde o przysługujących spółce 

Levola praw własności intelektualnej do smaku produktu spożywczego. Trybunał 

jednoznacznie przekreślił szansę na ochronę prawnoautorską w tym zakresie, a w efekcie – 

smaki różnych produktów mogą być do siebie bardzo podobne. 

Trybunał zapewnia nam również przejrzystość nazewnictwa wśród produktów spożywczych. 

W wyroku z dnia 14 czerwca 2017 roku[3], wydanym wskutek pytania prejudycjalnego, 

przesądzono kwestię nazewnictwa wyrobów mlecznych. Wniosek został złożony w ramach 

sporu między Verband Sozialer Wettbewerb eV a TofuTown.com GmbH, w przedmiocie 

wniesionego przez VSW powództwa o zaprzestanie szkodliwych praktyk. VSW to niemieckie 

stowarzyszenie, którego celem jest m. in. zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zaś TofuTown 

to spółka prowadząca działalność w sektorze produkcji i dystrybucji żywności wegetariańskiej 

i wegańskiej (m.in. wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia pod nazwą „Soyatoo masło 

z tofuˮ, „serek roślinny Veggie-Cheeseˮ, „Creamˮ oraz pod innymi podobnymi nazwami). 

Trybunał uznał, że określenia takie jak „serwatka”, „śmietanka”, „masło”, „ser” i „jogurt” nie 

mogą co do zasady być zgodnie z prawem stosowane do oznaczenia wyrobów wyłącznie 

https://instytutwolnosci.pl/zaskakujace-wyroki-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/#_ftn1
https://instytutwolnosci.pl/zaskakujace-wyroki-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/#_ftn2
https://instytutwolnosci.pl/zaskakujace-wyroki-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/#_ftn3
http://m.in/


 

   

roślinnego pochodzenia. Muszę przyznać, że mnie również bawi określenie „mleko 

migdałowe”, a wiele memów krążących w Internecie potwierdza, ze nie jestem w tym 

odosobniona. 

Trudne pytania i nietypowe sprawy 

W swoim orzecznictwie Trybunał przesądzał również kwestie sportowe. Pomiędzy The English 

Bridge Union Limited (EBU) a Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs 

(organem podatkowym i celnym w Zjednoczonym Królestwie) toczył się spór w przedmiocie 

obciążenia podatkiem od wartości dodanej (VAT) pobieranych przez EBU opłat za 

dopuszczenie do uczestnictwa w organizowanych przez tę organizację turniejach brydża.  W 

wyroku z dnia 26 października 2017 roku[4] Trybunał wskazał, że brydż jest grą karcianą 

wymagającą wysiłku intelektualnego i zdolności intelektualnych, przy czym element fizyczny 

wydaje się być nieistotny, zatem nie można w tym wypadku mówić o sporcie. Nie da się zatem 

obronić przed rodziną tezy, że grając w brydża uprawiamy sport. 

Trybunał zajmuje się w swoim orzecznictwie również rozmaitymi swobodami, nie tylko tymi 

związanymi z wspólnym rynkiem Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na wyrok z dnia 

16 listopada 2016 roku[5]. Wniosek o wydanie orzeczenia został złożony w ramach sporu 

pomiędzy: Timothym Martinem Hemmingiem prowadzącym firmę Simply Pleasure Ltd, 

Jamesem Alanem Poultonem, Harmony Ltd, Gatisle Ltd prowadzącą działalność pod  szyldem 

„Janus”, Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd oraz Swish Publications Ltd 

a Westminster City Council (radą miasta Westminster). Dotyczył wymogu uiszczenia przez 

wymienione osoby i firmy wysokich należności z tytułu wniosku o udzielenie lub odnowienie 

licencji dla podmiotu prowadzącego działalność w branży erotycznej. 

Trybunał uznał, że koszty obsługi wniosku, bez względu na rodzaj działalności, nie mogą 

przekraczać kosztu prowadzonej przez administrację procedury. Koszty te były w tym wypadku 

ogromne i w zasadzie eliminowały tego rodzaju usługi, czyniąc je nierentownymi. Możemy się 

jedynie domyślać, jaki był powód tak wysokich kosztów obsługi wniosku, ale Trybunał swoim 

orzeczeniem potwierdził, że każdy podmiot, wchodząc w spór z państwem członkowskim i jego 

administracją, może liczyć na rozpatrzenie sprawy bez ponoszenia nieproporcjonalnych opłat 

przez administrację. 

https://instytutwolnosci.pl/zaskakujace-wyroki-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/#_ftn4
https://instytutwolnosci.pl/zaskakujace-wyroki-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej/#_ftn5


 

   

Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie nam jeszcze wiele interesujących wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Choć często jest on oskarżany o wykraczanie poza swoje 

kompetencje, niezaprzeczalnie stanowi skuteczny sposób wyrównywania szans, zarówno 

między państwami członkowskimi, jak i obywatelem a państwem członkowskim. 

[1] Wyrok Trybunału z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie 120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, EU:C:1979:42. 
[2] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie C310/17, 

EU:C:2018:899. 
[3] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r., EU:C:2017:458. 
[4] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 października 2017 r., EU:C:2017:814. 
[5] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2016 r., EU:C:2016:879. 

 

 

ADRIANNA SZUBIELSKA-MALIŃSKA 

Radca prawny specjalizujący się w legislacji i obsłudze podmiotów publicznych. Od lat zawodowo związana z 

administracją rządową. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie działalności kulturalnej. 
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Między Rosją a UE. O Białorusi z Jakobem Wöllensteinem 

rozmawia Leo Mausbach. 
 

Leo Mausbach 

 

Wzajemne postrzeganie Białorusi i Niemiec lub – szerzej rzecz ujmując – Białorusi i UE 

charakteryzuje się często powierzchowną wiedzą i wyłącznie negatywnymi stereotypami. 

Naszym zdaniem ich przełamanie jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc z ufnością 

rownież mówić o sprawach krytycznych, takich jak na przykład kwestia praw człowieka. 

 

Jakob Wöllenstein 

Jako kierownik biura zagranicznego Fundacji im. Konrada Adenauera w Wilnie od lutego 2019 

roku zajmuje się pracą Fundacji na Białorusi. Przedtem  przez 3 lata  zajmował się współpracą 

z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w centrali Fundacji w Berlinie. Studiował teologię, 

politologię i europeistykę w Marburgu, Krakowie i Lipsku. 

 

Leo Mausbach: Jakie są zadania Fundacji im. Konrada Adenauera na Białorusi i 

dlaczego biuro Fundacji znajduje się w Wilnie, a nie w Mińsku? 



 

   

Jakob Wöllenstein: Praca Fundacji im. Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung) za 

granicą służy wspieraniu dialogu międzynarodowego, rozwoju zaufanych stosunków 

dwustronnych oraz promowaniu wartości chrześcijańskiej demokracji. 

W naszych działaniach na Białorusi angażujemy się w dialog z przedstawicielami całego 

społeczeństwa i kładziemy nacisk na wyważone podejście. Oznacza to, że najpierw chcemy 

podkreślać, co nas łączy – na przykład w sprawach polityki gospodarczej lub bezpieczeństwa. 

Wzajemne postrzeganie Białorusi i Niemiec lub – szerzej rzecz ujmując – Białorusi i UE 

charakteryzuje się często powierzchowną wiedzą i wyłącznie negatywnymi stereotypami. 

Naszym zdaniem ich przełamanie jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc z ufnością 

mówić o sprawach krytycznych, takich jak na przykład kwestia praw człowieka. 

Biuro fundacji znajduje się na Litwie, ponieważ nie udało nam się jeszcze oficjalnie 

zarejestrować na Białorusi. Jeśli pozwolą na to okoliczności, można będzie sobie wyobrazić 

otwarcie biura w Mińsku. Co najważniejsze, w obecnej sytuacji również jesteśmy w stanie 

efektywnie pracować. 

LM: Pod koniec 2015 roku, po uwolnieniu białoruskich więźniów politycznych, sankcje 

UE wobec tego kraju zostały zniesione. Od tego czasu Białoruś nieco się otworzyła, istnieją 

teraz możliwości wjazdu bez wizy dla obywateli UE. Czy uważa Pan, że to jest początek 

długoterminowego zbliżenia? 

JW: Zniesienie większości sankcji w 2015 roku było ważnym sygnałem uznania postępu po 

stronie białoruskiej. W ostatnich latach stosunki między UE a Białorusią uległy normalizacji i 

znacznej poprawie w wielu dziedzinach. Tylko w 2018 roku wielkość białoruskiego eksportu 

do UE wzrosła o prawie 30% i zbliża się do ogólnej wielkości eksportu do Rosji. W tym samym 

roku odbyło się również wiele spotkań wysokiego szczebla z głowami państw, a także spotkań 

roboczych na szczeblu ministerialnym, wizyt komisarzy UE i grup parlamentarnych. 

Od 2016 roku działa Grupa Koordynacyjna UE ds. Białorusi, która bada możliwości lepszej 

współpracy. W jej zebraniach uczestniczą również przedstawiciele białoruskiego 

społeczeństwa obywatelskiego. 



 

   

W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Białoruś pozostaje częścią programu Partnerstwa 

Wschodniego, choć jest jedynym krajem, z którym nie zawarto umowy ramowej o stosunkach. 

Planowane podpisanie priorytetów partnerstwa, które powinny doprowadzić do opracowania 

planu współpracy w dziedzinie gospodarki, administracji, transportu, energii, środowiska i 

kontaktów międzyludzkich, byłoby ważnym krokiem milowym na drodze do osiągnięcia tego 

celu. 

Oczekuje się, że zbliżenie będzie kontynuowane w małych krokach, szczególnie w przypadku 

obszarów „pragmatycznych“. Ważne, aby Białoruś nie była zmuszona do jednoznacznego 

opowiedzenia się za Zachodem w swojej polityce zagranicznej, ponieważ Rosja wciąż 

pozostaje dla niej głównym partnerem w wielu obszarach. 

LM: W ubiegłym roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu utworzyła w Mińsku biuro 

handlu zagranicznego. Polska prowadzi również własny kanał telewizyjny dla widzów na 

Białorusi, Biełsat, rodzaj polskiego Radia Wolna Europa. Jaką rolę odgrywa Polska na 

Białorusi i jakie są efekty jej polityki zagranicznej? 

JW: Białorusini i Polacy mają długą wspólną historię. Polska była jednym z pierwszych 

krajów, które uznały niepodległość Białorusi w 1992 roku, ale od tego czasu stosunki zawsze 

pozostawały napięte. RP, która poszła drogą integracji z UE i NATO, życzyła sobie również 

europejskiej, demokratycznej, suwerennej Białorusi. Dlatego była krytyczna wobec 

autorytarnej konsolidacji tego kraju i bliskich związków z Rosją. Z kolei rząd Łukaszenki uznał 

polskie inicjatywy wspierania sił demokratycznych za ingerencję w sprawy wewnętrzne. 

Zasadniczo oba kraje są zainteresowane normalizacją stosunków. Białoruś uczestniczy obecnie 

– aktywniej niż kiedykolwiek – w zainicjowanym m.in. przez Polskę Partnerstwie Wschodnim, 

a Warszawa od 2011 roku w ramach programu pomocowego “Polska Pomoc” zainwestowała 

około 5 mln EUR w projekty społeczne i przedsiębiorcze u swojego wschodniego sąsiada. Oba 

kraje są również w bliskich stosunkach handlowych. 

Powtarzającym się punktem spornym pozostaje mniejszość polska, która liczy oficjalnie prawie 

0,5 mln osób (około dziesięciokrotnie więcej od mniejszości białoruskiej w Polsce). 



 

   

Solą w oku rządu w Mińsku jest wydawanie członkom mniejszości tzw. Karty Polaka, a także 

aktualne dążenie Polski do zwiększenia liczby personelu konsularnego. To główny powód, dla 

którego umowa o uproszczeniu wizowym z Unią Europejską, będąca priorytetem dla Mińska 

w stosunkach z Brukselą, nie została jeszcze zawarta. 

LM: A jak wyglądają stosunki Litwy z Białorusią? 

JW: Podobnie jak w przypadku Polski Litwę i Białoruś łączy długa historia i gęsta sieć 

stosunków międzyludzkich i gospodarczych. Pierwsza stolica Litwy (Nawahrudak/ 

Naugardukas) leży na terenie dzisiejszej Białorusi, a Wilno było kolebką białoruskiego ruchu 

narodowego w XIX wieku. Dziś jednak oficjalne stosunki między tymi dwoma krajami uległy 

rekordowemu wręcz pogorszeniu, głównie z powodu powstawania elektrowni atomowej 

w Ostrowcu (biał. Astrawiec) – bezpośrednio w regionie przygranicznym, 50 km od stolicy 

Litwy. Strona litewska twierdzi, że budowa nie jest bezpieczna, a nawet – legalna, ponieważ 

przy wyborze lokalizacji naruszona została tzw. konwencja z Espoo o transgranicznej ocenie 

zgodności środowiskowej. W lutym 2019 roku Litwa otrzymała w tej sprawie wsparcie innych 

państw UE. 

Z drugiej strony Mińsk uważa zarzuty dotyczące Ostrowca za nieuzasadnione i przesadzone. 

Zgodnie z białoruskim stanowiskiem Litwa wykorzystuje kwestię elektrowni jądrowej dla 

swojej polityki wewnętrznej i czyni Białoruś kozłem ofiarnym. W związku z tym zablokowane 

zostało podpisanie dokumentu “Partnership Priorities” w ramach Partnerstwa Wschodniego, 

a tym samym – dalsze zbliżenie Białorusi i UE. 

LM: Białoruś jest nadal uzależniona gospodarczo od Rosji, a w ostatnich miesiącach 

stosunki między tymi państwami stały się napięte. Rosja wykorzystuje swoje zasoby i siły, 

aby jeszcze bardziej zbliżyć Białoruś do siebie. Jak ocenia Pan ten konflikt? 

Rosja jest i pozostaje najważniejszym partnerem Białorusi, zarówno w gospodarce, jak 

i w polityce zagranicznej czy polityce bezpieczeństwa. Jednak aneksja Krymu i wojna we 

wschodniej Ukrainie wywołały na Białorusi alarm. 



 

   

Obawy o suwerenność państwową i niepodległość kraju oraz pogłębiający się konflikt między 

Rosją a Zachodem są zatem bardzo aktualne. 

Dla rządu w Mińsku to ważna motywacja w jego wysiłkach na rzecz pełnienia roli mediatora i 

podkreślenia politycznej oraz kulturowej autonomii. Do tego stopnia, że dziś oficjalne władze 

podkreślają i promują różnorodność białoruskiej symboliki, w tym obchody 100. rocznicy 

założenia „Białoruskiej Republiki Ludowej“ w 1918 roku, co przez wiele lat było uważane za 

domenę opozycji. 

Nie należy zapominać, że prezydent Łukaszenka stanowił główną siłę napędową traktatu 

unijnego z 1996 roku, a Białoruś i Rosja są członkami w różnych wspólnych formatach, takich 

jak OUBZ czy Eurazjańska Unia Gospodarcza. Idea ściślejszej integracji Rosji i Białorusi nie 

jest nowa – już w 2002 roku prezydent Putin „zaproponował“ włączenie Białorusi do Federacji 

Rosyjskiej jako „90. prowincji”. Rzeczywiście, Rosja zwiększyła ostatnio swoją 

presję,  zapowiadając zwłaszcza, że ograniczy hojne dotacje dla  sektora energetycznego, jeśli 

Białoruś nie będzie gotowa do podjęcia dalszych kroków w kierunku integracji. 

W swoich wypowiedziach prezydent Łukaszenka lawiruje pomiędzy podkreślaniem 

samodzielności państwa a orientacją prorosyjską. 

W ostatnich wywiadach stwierdził z jednej strony, że może nastąpić natychmiastowa fuzja 

państwowa obu krajów, a z drugiej strony, że 98% Białorusinów zagłosowałoby przeciw temu 

rozwiązaniu w referendum. 

LM: W Polsce czy w Niemczech nie słyszy się zbyt wiele o tym sporze. Były sekretarz 

generalny NATO Anders Fogh Rasmussen ostrzegł niedawno, że Rosja zamierza 

realizować  „scenariusz ukraiński” również na Białorusi. Czy Rasmussen przesadza? Czy 

może jesteśmy wciąż zbyt naiwni? 

Uważam scenariusz aneksji z użyciem siły za mało prawdopodobny w chwili obecnej. Nie ma 

żadnego szczególnego powodu zewnętrznego ani wewnętrznego tak długo, jak Rosja postrzega 

Białoruś jako wiarygodnego sojusznika. Paradoksalnie można nawet powiedzieć, że 

„doświadczenie ukraińskie“ czyni „Majdan w Mińsku“ mniej prawdopodobnym. Rząd 

Łukaszenki zdusiłby w zarodku wszelkie próby rewolucji, a opozycja polityczna wie, że – w 



 

   

przypadku udanej rewolucji – interwencja Moskwy byłaby nieunikniona, co pogłębia 

nieatrakcyjność takiego planu. 

Większe zaangażowanie wojskowe Rosji niekoniecznie musi jednak przybrać postać formalnej 

aneksji. Władze białoruskie wielokrotnie podkreślały, że silniejsza obecność armii rosyjskiej 

na ich terytorium nie jest pożądana. Trudno byłoby jej jednak uniknąć, gdyby wschodnie 

państwa NATO zezwoliły na dalsze rozmieszczanie wojsk natowskich na ich terytorium, na 

przykład w formie nowej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. 

 

 

LEO MAUSBACH 

Mieszka i pracuje w Warszawie. Jako współzałożyciel koordynuje wschodnioeuropejską sieć byłych 

stypendystów Fundacji Konrada Adenauera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Dlaczego warto się przewrócić, czyli o budowaniu kultury 

współodpowiedzialności 
 

Małgorzata Polińska 

 

CarbonTippyToes(CC BY-SA 2.0).jpg 

Jednym z największych wyzwań dla każdego lidera jest stworzenie w miejscu pracy 

kultury współodpowiedzialności, czyli środowiska, które zakłada i wspiera współudział 

pracowników w życiu i kształtowaniu organizacji, a także motywuje do brania 

odpowiedzialności za działania i cele realizowane przez każdego z nich. 

Obecnie coraz powszechniej mówi się o „zwinnym” podejściu do zarządzania organizacją oraz 

przenoszeniu decyzyjności w zakresie realizowanych działań i odpowiedzialności za nie na 

niższe szczeble.  Popularność zyskuje również spłaszczanie struktur organizacyjnych tak, aby 

mogły one szybko reagować na zachodzące zmiany i dostosowywać się do warunków 

otoczenia. „Zwinne” zarządzanie wymaga jednak ogromnej dojrzałości i świadomości – 



 

   

zarówno całej organizacji, jak i każdego jej pracownika. Słowo dojrzałość pozostaje tutaj 

kluczowe, ponieważ współodpowiedzialność staje się w tej koncepcji świadomym wyborem. 

Porażka i innowacyjność 

Najczęściej, gdy poruszam temat współodpowiedzialności w zespołach, aby wyjaśnić, czym 

jest i jak nad nią pracować, słyszę zdanie, że jest to coś nieprzyjemnego. W obiegowej opinii 

oznacza ona równy podział negatywnych konsekwencji, wynikających z niezrealizowania 

danego działania lub błędu, na wszystkie zaangażowane osoby. Z takiego właśnie negatywnego 

rozumienia pojęcia współodpowiedzialności wywodzi się zjawisko poszukiwania 

usprawiedliwień dla słabych rezultatów, obwiniania się wzajemnie lub  wskazywania kozła 

ofiarnego. 

Strach przed współodpowiedzialnością, rozumianą jako negatywne konsekwencje naszych 

działań, jest dość powszechny. Uczy się nas, że popełnienie błędu najczęściej kończy się karą, 

a sukces – nagrodą. 

Nie lubimy być karani, więc w sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy nasze działanie zakończy 

się sukcesem, wolimy w ogóle go nie podejmować. W wielu organizacjach nie ma kultury 

przyzwalającej na popełnianie błędów czy poniesienie porażki. 

Oczywiście nie chodzi tu o przyzwalanie na każdy błąd przy braku jakichkolwiek 

konsekwencji. Trzeba jednak pamiętać, iż proces uczenia się jest procesem 

eksperymentowania, testowania możliwych potencjalnych rozwiązań, weryfikacji, co działa, a 

co się nie sprawdza. W takim podejściu musi znaleźć się przestrzeń dla popełniania błędów i 

wyciągania z nich wniosków. Ten drugi element jest niezwykle ważny, gdyż porażka, z której 

wyciągniemy wnioski, stanie się nauczką, a taka, której nie przeanalizujemy, pozostanie 

porażką. 

Często jednak ani nasze otoczenie, ani my sami – chcąc uchodzić za ekspertów – nie dajemy 

sobie prawa do popełniania błędów. A przecież najbardziej innowacyjne firmy i centra B+R na 

świecie odniosły sukcesy dzięki wcześniej popełnionym błędom i wyniesionej z nich wiedzy. 

Porażka i innowacyjność są jak yin i yang, napędzają się wzajemnie i właściwie rozumiane 

prowadzą do równowagi. Dlatego właśnie należy budować kulturę wyciągania wniosków z 



 

   

popełnianych błędów i pozwalać na eksperymentowanie, nawet jeśli nie zakończy się ono 

sukcesem. 

Jak zatem zachować równowagę? Pracując z jednym z zespołów, udało nam się wypracować 

pewną zasadę: każdy ma prawo się pomylić, o ile wyciągnie wnioski z zaistniałej sytuacji. 

Popełnienie ponownie tego samego błędu w podobnych warunkach może prowadzić do 

negatywnych konsekwencji, ponieważ oznacza, że niczego się nie nauczyliśmy. 

Problem i rozwiązanie 

Wróćmy raz jeszcze do współodpowiedzialności. W książce Zasada Oz współautorstwa 

Rogera Connorsa, Toma Smitha oraz Craiga Hickmana współodpowiedzialność definiowana 

jest zgoła inaczej – jako „osobisty wybór jednostki, by wznieść się ponad okoliczności oraz 

zaangażować się na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów – według procedury: Zobacz to, 

Przyjmij to, Rozwiąż to i Zrób to”.[1] Współodpowiedzialność w tym podejściu oznacza bycie 

nie tylko współwłaścicielem problemu, który się pojawia, ale również – współwłaścicielem 

sukcesu. Jest to także ciągłe nastawienie na wyciąganie wniosków, poszukiwanie obszarów do 

ulepszeń oraz poznawanie siebie i własnych możliwości. 

Współodpowiedzialność w rozumieniu Zasady Oz to przede wszystkim dostrzeżenie realnego 

problemu, niejednokrotnie przykrytego grubą warstwą pozorów, przyznanie, że on istnieje i 

należy coś z nim zrobić – krótko mówiąc: przyjęcie odpowiedzialności za rzeczywistość i 

zaistniałą sytuację. 

W kolejnym kroku następuje podjęcie wysiłku prowadzącego do zidentyfikowania 

potencjalnych rozwiązań problemu i opracowania planów przyszłych możliwych działań. 

Podczas ostatniego etapu pozostaje już samo zrealizowanie planów. 

Patrick Lencioni w swojej książce Pięć dysfunkcji pracy zespołowej charakteryzuje  problemy, 

które mogą pojawić się w grupie i utrudniać współpracę jej członków, a tym samym – hamować 

efektywność zespołu jako całości. Wymieniane dysfunkcje zespołowe to: 

1. brak zaufania, czyli „brak wiary członków zespołu w dobre intencje swoich kolegów”, 

co prowadzi do uaktywnienia mechanizmów obronnych i „zabezpieczania się” 

2. obawa przed konfliktem, rozumiana jako strach przed otwartym wypowiadaniem 

własnego zdania i wymianą poglądów, co zmniejsza prawdopodobieństwo 

https://instytutwolnosci.pl/dlaczego-warto-sie-przewrocic-czyli-o-budowaniu-kultury-wspolodpowiedzialnosci/#_ftn1


 

   

wypracowania najbardziej optymalnego rozwiązania ze względu na unikanie 

konstruktywnej krytyki, 

3. brak zaangażowania manifestujący się w odsuwaniu decyzji w czasie i zachowaniach 

asekuracyjnych, 

4. unikanie odpowiedzialności, rozumiane przez Lencioniego jako koncentracja uwagi na 

własnych działaniach i unikanie odpowiedzialności za działania kolegów z zespołu 

poprzez brak gotowości do zwracania im uwagi na niewłaściwe zachowania czy błędy, 

5. brak dbałości o wynik wynikający z braku koncentracji na celach zespołu. 

Jeśli spojrzymy na powyższe dysfunkcje w kontekście Zasady Oz,  z łatwością możemy 

stwierdzić, iż ich wystąpienie w zespole bezpośrednio przekłada się na brak 

współodpowiedzialności. Współodpowiedzialność jest bowiem sumą takich elementów jak: 

zaangażowanie, odwaga i otwartość, zaufanie do siebie i innych, 

przyjmowanie  odpowiedzialności oraz prawidłowe rozumienie celu, jaki przed nami stoi. 

Dlatego dopiero przezwyciężenie wszystkich wskazanych przez Lencioniego problemów 

pozwala na jej efektywne zbudowanie. 

Redefinicja współodpowiedzialności 

Jak zatem budować kulturę współodpowiedzialności w zespole lub całej organizacji? 

W pierwszym kroku należy przedefiniować znaczenie współodpowiedzialności i zniwelować 

jej negatywny wydźwięk. Zrozumienie, że jej nieodłącznymi elementami pozostają wyciąganie 

wniosków i nauka na bazie popełnionych błędów, pozwala zniwelować napięcie i buduje 

poczucie bezpieczeństwa. 

Jako lider wspierający postawę współodpowiedzialności na każdym spotkaniu zespołu 

podkreślaj, aby nie koncentrować uwagi na poszukiwaniu winnych zaistniałej sytuacji, lecz na 

analizie, co każdy z twoich ludzi mógł zrobić lepiej lub inaczej w danym momencie. 

Przynosi to dwojakie korzyści dla zespołu. Po pierwsze: unika on bezproduktywnych dyskusji 

i obwiniania się wzajemnie, a tym samym – nie tworzy przestrzeni dla niepotrzebnych napięć i 

konfliktów. Po drugie: każdy z członków twojego zespołu zostanie zmobilizowany do 

przeanalizowania własnego zachowania oraz wyciągnięcia wniosków zarówno dla siebie 

samego, jak i pozostałych współpracowników. 



 

   

Usunięcie z centrum naszych rozważań etapu pozwalającego na zrzucenie odpowiedzialności 

na kogoś innego pozostawia czas i przestrzeń na przemyślenia, jak w przyszłości należałoby 

zachować się w takiej sytuacji, aby uniknąć podobnych konsekwencji. Kultura 

współodpowiedzialności jest kulturą ciągłego uczenia się i wyciągania wniosków. Choć jej 

wdrożenie jest czasochłonnym procesem, w długiej perspektywie przynosi organizacji i 

wszystkim jej członkom wymierne korzyści. 

[1] Roger Connors, Tom Smith, Craig Hickman, Zasada Oz, MT Biznes, Warszawa 2014, s. 67. 

 

 

MAŁGORZATA POLIŃSKA 

Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Z wykształcenia specjalistka HR (ab-solwentka Wydziału 

Cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej) oraz project manager (Akademia Leona Koźmińskiego). Z 

pasji miłośniczka ludzi i ich historii, specjalistka w zakresie harmonizacji i rozwoju zespołów, konsultant oraz 

trener. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty w firmach z branży doradczej, 

infrastrukturalnej, IT, szkoleniowej oraz współpracując ze start-upami. Moderator Design Thinking i trener 

Metody Biegun. 
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Era LinkedIn 

Artur Sójka 

 

Czasy, w których internetowy portal LinkedIn przyciągał jedynie rekruterów i osoby 

poszukujące pracy, dawno minęły. Dziś można go zaliczyć do najważniejszych narzędzi 

każdego managera, przedsiębiorcy, handlowca i – po prostu – profesjonalisty. Dlatego 

warto dowiedzieć się, jak z niego korzystać, a przede wszystkim – po co to robić. 

  



 

   

Dlaczego LinkedIn? 

LinkedIn jest portalem, który (jak sam podaje) w skali całego świata ma 610 milionów kont 

indywidualnych. W Polsce jest ich niewiele ponad 3 miliony, co trudno uznać za oszałamiający 

wynik. Wypadamy podobnie do Szwecji – kraju zamieszkanego przez około 10 milionów 

obywateli – jednak nasz LinkedIn szybko rośnie. 

Powód jest prosty: te 3 miliony lub – patrząc globalnie – 610 milionów (jeśli ktoś z Polski chce 

działać poza granicami naszego kraju) to potencjalni klienci, dostawcy, pracownicy. 

Jeśli nauczymy się korzystać z tego medium poprawnie, będziemy mieli okazję, by w szybki i 

łatwy sposób do nich dotrzeć. 

Co można osiągnąć? 

Jeden ze „specjalistów od LinkedIn” – Bartek Ziemiański – podczas spotkania w Warszawie 

wyróżnił 6 podstawowych celów, które można osiągnąć dzięki świadomej i przemyślanej 

obecności w portalu: 

 generowanie szans sprzedażowych (tzw. social selling), 

 zwiększenie rozpoznawalności marki wśród grupy docelowej (brand awerness), 

 pokazanie firmy jako miejsca, w którym ludzie chcą pracować (employer branding), 

 budowanie wartości firmy w oczach potencjalnych inwestorów (inwestor relations), 

 zwiększenie szans dotarcia do potencjalnych klientów przez tzw. ambasadorów 

(employee advocacy), 

 pokazanie unikatowych kompetencji firmy w swojej dziedzinie (thought leadership). 

Jak to osiągnąć? 

Gdy już wiesz, jaka jest Twója główna motywacja, zacznij od określenia szczegółowych celów, 

które chcesz osiągnąć dzięki obecności w portalu. To bardzo ważne, ponieważ od tego zależy, 

co będziesz robić, jakie aktywności będą przeważały w Twojej działalności, do kogo będą 

kierowane. 

Funkcjonowanie w ramach LinkedIn nie powinno być traktowane jak fanaberia. Należy na nie 

patrzeć jak na część naszych zawodowych działań. 



 

   

Warto zwrócić uwagę, że LinkedIn to nie Facebook. Pomimo szybkiego rozrostu tej platformy, 

użytkownicy bardzo dbają, żeby nie pojawiały się tam przysłowiowe „filmiki z kotkami i 

pieskami”. Również burzliwe dyskusje na tematy polityczne są tam rzadkością. 

Jak działać? 

Po pierwsze zbuduj profesjonalny profil osobisty. Następnie zaproś do kontaktów swoich 

znajomych, także tych nieobecnych w portalu (niech również założą konta). Potem zacznij 

rozbudowywać sieć o osoby, których jeszcze nie znasz, ale chciałbyś poznać. 

Buduj sieć rozsądnie, nie zapraszaj wszystkich na chybił trafił. Sieć ma być sprawna i 

skuteczna. Oczywiście, im większa, tym lepsza, ale z zachowaniem wysokiej jakości powiązań. 

Nie popadaj w pułapkę prymatu ilości kontaktów. 

Komentuj i polecaj publikacje innych. Takie zaangażowanie buduje relacje i wraca do Ciebie. 

Twoi znajomi będą komentowali i udostępniali Twoje treści, a to pomoże Ci rozbudować sieć. 

Codziennie dostaję kilka zaproszeń od nieznajomych. Gdy pytam, co ich skłoniło do kontaktu 

ze mną, najczęściej odpowiadają, że ktoś z ich znajomych skomentował którąś z moich 

publikacji, bądź ja skomentowałem publikację ich znajomych. Na podstawie tego trafili na mój 

profil i uznali, że chcą nawiązać kontakt, bo widzą w tym dla siebie wartość. A skoro już o 

aktywnościach mowa – publikuj angażujące i wartościowe treści! Pokaż się światu jako 

specjalista czy ekspert. Niech ludzie wiedzą, z kim się skontaktować, gdy będą potrzebowali 

pomocy w Twojej dziedzinie. 

Czego unikać? 

Gdy tworzysz treści, pamiętaj o jednym: władca, który musi głośno krzyczeć o tym, że jest 

władcą, wcale nim nie jest. Dlatego nie pisz, jaki jesteś świetny, jedyny i najlepszy. LinkedIn 

to nie jest słup ogłoszeniowy ani bazar. 

Po prostu publikuj treści, które udowodnią czytającym/słuchającym/ oglądającym (można 

zamieszczać nie tylko teksty, ale również prezentacje filmy, słuchowiska), że warto z Tobą 

porozmawiać o biznesie. 

Z moich obserwacji wynika, że najpopularniejszą strategią w portalu LinkedIn jest tzw. social 

selling. Uważam, że to niefortunne określenie. Właściwszym byłoby social buying. Może przy 

takiej zmianie uniknęlibyśmy całych rzesz handlowców, którzy myślą, że chodzi tu o sprzedaż 



 

   

„door to door”, ale w Internecie. Codziennie niemal otrzymuję zaproszenia z załączoną ofertą. 

A przecież tzw. „chamska sprzedaż” nie sprawdza się, obojętnie jaki kanał wybierzemy. 

Zaakceptujmy to i nie działajmy w ten sposób. 

VCP na LinkedIn 

Tak jak w życiu off-line, tak i w świecie on-line, którego reprezentantem pozostaje LikedIn, 

obowiązuje zasada VCP (visibility, credibility, profitability). Najpierw Cię widzą, dostrzegają. 

Zaczynają obserwować, co i jak publikujesz. Jeśli robisz to wystarczająco często i na 

odpowiednim poziomie, zaczynają Ci ufać (wiarygodność). Dopiero gdy osiągniesz ten 

poziom, pojawi się zyskowność. Oznacza ona chęć zrobienia czegoś z Tobą – zaproszenie do 

rozmów handlowych lub do wspólnego projektu: obsługi klienta, wystąpienia w roli eksperta 

podczas konferencji biznesowej. Zyskowność to również rekomendacje, które możesz 

otrzymać od członków swojej sieci kontaktów. 

#LinkedInLocal Polska 

Warto jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawej inicjatywie, która powstała zaledwie dwa lata 

temu w Australii, a dziś podbiła już cały świat. Są to spotkania LinkedInLocal. 

W 2017 roku Anna McAfee opublikowała na swoim profilu zapytanie: kto chciałby spotkać się 

przy kawie? Było to zaproszenie do wyjścia z sieci i rozmowy „w realu”. Tak się zaczęło. 

Obecnie inicjatywa spotkań osób posiadających konta w portalu jest w rozkwicie – w każdym 

miesiącu przyłączają się do niej nowe miasta. 

W Polsce prężnie działają tzw. hości (organizatorzy) z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, 

Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Białegostoku, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Lublina, 

Rzeszowa, Rybnika, Katowic, Tarnowa i Zielonej Góry, która przyłączyła się do inicjatywy 

dosłownie na dzień przed datą powstania tego tekstu. 

Warto poszukać, oczywiście w samym LinkedIn, tzw. company page LinkedIn Local Polska i 

śledzić, kiedy i gdzie można spotkać innych profesjonalistów ze swojego regionu, żeby 

nawiązać z nimi relacje. Mogą się one przerodzić w długotrwałe i cenne znajomości. 

 



 

   

 

ARTUR SÓJKA 

Od ponad dekady zamienia kontakty w kontrakty i uczy innych, jak to robić. Jako trener, mówca i networker 

pomaga polskim przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż w ich firmach. Jest współautorem biznesowego poradnika 

pod tytułem „Eventworking”. 

 

Europejska Agencja Obrony – narzędzie do racjonalizacji 

wydatków obronnych 

Rafał Momot 

By European Defence Agency, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37197633 

Polski przemysł zbrojeniowy znajduje się obecnie na niskim poziomie rozwoju. Bez 

udziału w cennych inicjatywach, umożliwiających pozyskanie finansowego wsparcia na 

badania oraz w zakresie współpracy z nowoczesnymi partnerami, nie będziemy w stanie 

samodzielnie przeprowadzić rzeczywistej modernizacji. 



 

   

Europejska Agencja Obrony (EDA) to agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest 

wspieranie państw członkowskich w zakresie zwiększania ich potencjałów w wymiarze 

wojskowym oraz przemysłu obronnego. Jednym z bardziej widocznych potencjalnych efektów 

jej działalności pozostaje możliwość zaoszczędzenia nawet 30% wydatków na uzbrojenie w 

przypadku wspólnych zakupów dokonywanych przez państwa członkowskie. Agencja została 

powołana w 2004 roku i obecnie liczy z 27 państw – oprócz Danii, która nie przyłączyła się do 

tej inicjatywy. 

Początki integracji 

Pierwszą próbą integracji europejskiej w zakresie zdolności obronnych było powołanie w 1954 

roku Unii Zachodnioeuropejskiej. Ze względu na silne napięcie w relacjach międzynarodowych 

i oparcie bezpieczeństwa Europy głównie na więziach atlantyckich nie odegrała ona znaczącej 

roli. W następnych latach podejmowano kolejne próby w zakresie rozwoju współpracy oraz 

integracji zakupów i produkcji uzbrojenia, w tym – stworzenia dużego europejskiego rynku dla 

przemysłu obronnego. 

Nowe podejście i delegację kompetencji w zakresie powołania agencji na rzecz Rady Unii 

Europejskiej zainicjował Traktat o Unii Europejskiej z 1992 roku, w szczególności jego artykuł 

45. Powstanie EDA poprzedzone było ustanowieniem w 1999 roku Europejskiej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony (również wymienionej w TUE), mającej zaradzić  bezsilności Europy 

obnażonej podczas konfliktu na terenie byłej Jugosławii, ostatecznie zakończonego interwencją 

Stanów Zjednoczonych. Następnym etapem w zakresie realizacji idei tworzenia wspólnych, 

europejskich zdolności obronnych było właśnie powołanie EDA. 

Brak koordynacji wydatków 

Przemysł obronny jest domeną państw członkowskich i nie podlega takim regulacjom 

konkurencyjnym, jak inne obszary wspólnego rynku. Wpływa to na rozdrobnienie przemysłu 

zbrojeniowego w Europie i zmniejszenie jego konkurencyjności na świecie. Jedyną dużą i w 

pełni międzypaństwową inicjatywą w tej dziedzinie jest firma Airbus, posiadająca główne 

zakłady w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. 

Państwa członkowskie UE rokrocznie wydają na obronność ponad 200 mld EUR, co – 

w przypadku łącznego ich traktowania – plasuje Europę na drugim miejscu, daleko za Stanami 



 

   

Zjednoczonymi i tuż przed Chinami. Rosja każdego roku wydaje tylko około 1/3 łącznych 

wydatków krajów UE. 

Wydatki te pozostają jednak praktycznie nieskoordynowane, a często wręcz są dublowane 

i przeznaczane na rozwój identycznych lub podobnych zdolności. W wielu przypadkach nie 

osiąga się również efektu skali, co jest szczególnie istotne przy ponoszeniu ogromnych 

wydatków na badania i rozwój nowoczesnych systemów uzbrojenia. Szacuje się, że 80% 

zakupów uzbrojenia i 90% wydatków na badania nad nowoczesnym uzbrojeniem realizowane 

jest na poziomie krajowym, co wpływa na wielość systemów i zróżnicowanie standardów. 

Efekt? Mimo tak wysokiej pozycji na świecie pod względem wydatków na obronność, 

europejskie firmy zbrojeniowe w wielu programach i systemach nie są w stanie dorównać 

przemysłowi ze Stanów Zjednoczonych. W państwach UE użytkowanych jest obecnie 178 

różnych systemów uzbrojenia, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych – zaledwie 30; na 17 

różnych rodzajów czołgów w Europie przypada tylko 1 podobny typ czołgu w USA. 

Koszt braku współpracy pomiędzy krajami członkowskimi szacowany jest na kwotę pomiędzy 

25 a 100 mld EUR rocznie. 

Państwa członkowskie zidentyfikowały wiele problemów w zakresie racjonalizacji wydatków 

obronnych, uzgodnienia podziału zadań między swoje siły zbrojne, stworzenia zasad 

opracowywania i pozyskiwania nowego uzbrojenia. Zadanie EDA to  zaradzenie tym 

problemom i doprowadzenie do racjonalizacji wydatków obronnych państw UE, a przez to – 

do zwiększenia ich zdolności obronnych. 

Programy EDA 

Swoje cele EDA realizuje poprzez organizację projektów i programów w zakresie rozwoju 

zdolności obronnych, stymulowania badań oraz wzmacniania przemysłu obronnego, a także 

wsparcia dla innych inicjatyw UE na polu wojskowym. 

Największym obecnie programem współpracy pomiędzy krajami członkowskimi jest powołany 

w 2017 roku mechanizm stałej współpracy strukturalnej (PESCO). 

W jego ramach zapoczątkowano 10 projektów z udziałem 25 państw. Obecnie prowadzonych 

jest już 17 projektów. Polska uczestniczy tylko w dwóch, co jest jednym z najniższych 



 

   

poziomów zaangażowania. Projekty obejmują badania m.in. nad nowym europejskim 

transporterem opancerzonym, artylerią rakietową, śmigłowcem bojowym czy systemami 

zarządzania polem walki, które nasz kraj planuje zakupić. 

Równolegle z powołaniem PESCO powstał Europejski Fundusz Obronny, który po 2020 roku 

ma osiągnąć roczny budżet na poziomie 5 mld EUR na rozwinięcie europejskich zdolności 

obronnych. Planuje się wydatkowanie 500 mln EUR na badania oraz 4 mld EUR na rozwój. 

Fundusz zakłada wspieranie inicjatyw realizowanych we współpracy co najmniej 3 krajów, 

kierowanie części budżetu do MSP, a także sprzedaż wytworzonych nowych produktów do 

państw członkowskich. Uczestnictwo w PESCO i Funduszu daje dostęp do dodatkowego źródła 

finansowania wydatków na badania i rozwój nowych technologii dla przemysłu obronnego. 

Umożliwia również – a może przede wszystkim – współpracę z partnerami znajdującymi się 

na wyższym poziomie technologicznym. Dzięki niej można rozwijać kompetencje własnego 

przemysłu w nowoczesnych obszarach. 

Nowoczesne technologie 

Jak ważne jest posiadanie dostępu do nowoczesnych technologii w przemyśle zbrojeniowym, 

udowadnia silna pozycja na globalnym rynku zbrojeniowym państw i firm z dostępem do 

najaktualniejszych rozwiązań w tym obszarze. Według ostatniego raportu SIPRI[1] Stany 

Zjednoczone jako jeden z największych właścicieli nowoczesnych technologii w ostatnich 

latach zwiększyły udział w światowym rynku uzbrojenia z 30% do 36%. Ponad połowa (53%) 

tej sprzedaży generowana była przez samoloty, a technologie zawarte w pociskach kierowanych 

wygenerowały 14% sprzedaży w całym eksporcie broni. 

Ranking wskazuje też na awans wielu krajów, które wydają się mniej znaczące pod względem 

rozwoju technologicznego. Na wyższą lokatę przeskoczyła ostatnio Turcja, a państwa takie jak 

Czechy, Ukraina, Białoruś, Finlandia czy Portugalia znacząco wyprzedziły osiągnięcia Polski 

na tym trudnym rynku – sami uplasowaliśmy się dopiero na 35 pozycji. 

Trzeba przy tym pamiętać, że rozwój nowoczesnych technologii jest często poza zasięgiem 

mniejszego czy nawet średniej wielkości kraju. 

Udział Polski w światowym eksporcie uzbrojenia doskonale oddaje obecny stan polskiego 

przemysłu zbrojeniowego. A przecież nowoczesny przemysł obronny w państwie 

https://instytutwolnosci.pl/europejska-agencja-obrony-narzedzie-do-racjonalizacji-wydatkow-obronnych/#_ftn1


 

   

nieposiadającym ogromnych nadwyżek finansowych pozostaje sprawą kluczową dla jego 

bezpieczeństwa. EDA oraz prowadzone przez nią obecnie i planowane w przyszłości projekty 

są doskonałym narzędziem do wspierania rozwoju zdolności obronnych mniejszych i średniej 

wielkości krajów członkowskich UE. Bez udziału w cennych inicjatywach, umożliwiających 

pozyskanie finansowego wsparcia na badania oraz w zakresie współpracy z nowoczesnymi 

partnerami, nie będziemy w stanie, czy to samodzielnie, czy za pomocą (mało efektywnego w 

polskich realiach) offsetu technologii, przeprowadzić rzeczywistej modernizacji. Warto też 

pamiętać, że udział w takich inicjatywach oznacza dużo łatwiejszy dostęp do przyszłego, 

ogromnego i wspólnego rynku europejskiego w branży zbrojeniowej. 

[1] https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018_0.pdf 

 

RAFAŁ MOMOT 

Menedżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami w polskich i międzynarodowych 

firmach. W ostatnim miejscu pracy – największej polskiej firmie lotniczej – w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż 

eksportową o blisko 90%. Umożliwiło to przejście z dużych strat na zyski (wzrost marży o 18 punktów 

procentowych), zatrudnienie ponad 150 nowych pracowników oraz wprowadzenie pierwszych podwyżek od lat. 

Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe. Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, 

branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki. 

  

https://instytutwolnosci.pl/europejska-agencja-obrony-narzedzie-do-racjonalizacji-wydatkow-obronnych/#_ftnref1
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018_0.pdf


 

   

Ćwiczenie obronne „Kraj” – jak władze przygotowują się do 

kierowania obroną państwa 

Rafał Zaniewski 

Fot MSWiA CC BY-ND 2.0 

Ważne jest, aby osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie posiadały 

odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do kierowania obroną, zwłaszcza w warunkach 

zacierających się granic pomiędzy kryzysem a wojną. 

Ćwiczenia i manewry wojskowe zawsze przyciągały uwagę mediów i opinii publicznej. 

Szkolenia armii są bardzo efektowną formą prezentacji zdolności obronnych, dlatego często w 

roli obserwatorów biorą w nich udział politycy – chociażby prezydent, jako zwierzchnik sił 

zbrojnych, oraz minister obrony narodowej. Czy rola najważniejszych osób w państwie, 

zwłaszcza w erze zagrożeń hybrydowych i globalnych niepokojów, powinna się ograniczać 

jedynie do przyglądania się ćwiczeniom? Może powinny one brać w nich czynny udział? 

Przecież władze także stanowią część systemu obronnego, a ich przygotowanie do działania w 

czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa powinno być oczywistością. 

  



 

   

Działanie w czasie zagrożenia 

 Nasze siły zbrojne szkolą się i podnoszą swoje zdolności – regularnie dowiadujemy się o 

ćwiczeniach opatrywanych kryptonimami „Anakonda” czy „Dragon”. Czy ktoś jednak słyszał 

o przedsięwzięciach odbywających się pod hasłem „Kraj” albo „Kierownictwo”? Są to 

szkolenia mające sprawdzić przygotowanie naszych władz na szczeblu strategicznym do 

kierowania państwem w warunkach kryzysu i wojny. Problem polega na tym, że takie 

wydarzenia nie były organizowane od bardzo dawna. Dopiero w tym roku, po 15 latach 

przerwy, planowane jest ćwiczenie „Kraj” z udziałem prezydenta oraz członków Rady 

Ministrów. 

Zaniechania w przygotowaniu najważniejszych polityków do działania w czasie zagrożenia 

stanowią poważny problem. Żeby go zrozumieć, należy odpowiedzieć na pytanie, kto 

odpowiada za prowadzenie potencjalnego konfliktu zbrojnego lub wojny: siły zbrojne czy 

państwo? 

Oczywiście, że państwo, a raczej jego władze – to przecież one podejmują w warunkach 

zagrożenia strategiczne decyzje dotyczące mobilizacji, gotowości obronnej, ogłoszenia stanu 

wojny czy wprowadzenia stanu wojennego. Warto również pamiętać o tym, że – zanim nastąpi 

eskalacja konfliktu zbrojnego – władze mogą się zmierzyć z całą gamą zagrożeń, których celem 

będzie destabilizacja działania państwa. Nikt nie zwolni ich od odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

Warto więc zastanowić się nad źródłami tego typu zaniedbań. Czy przyczyną pozostaje tylko 

niechęć do udziału w tego typu przedsięwzięciach lub traktowanie ich jak „zła koniecznego”? 

Czy może jest to efekt niezrozumienia skali współczesnych zagrożeń? A może ćwiczenia 

organizowane są tak rzadko, ponieważ wcale nie są potrzebne? W końcu jesteśmy członkiem 

NATO oraz modernizujemy naszą armię, której konstytucyjnym zadaniem 

jest  obrona  ojczyzny. 

Nieco światła na zaistniały problem rzuca wypowiedź szefa KPRM Michała Dworczyka, 

udzielona portalowi defence24.pl w kontekście planowanego ćwiczenia „Kraj”. Stwierdza on, 

że „w bardzo wielu obszarach państwo nie jest przygotowane do działania w sytuacji kryzysu, 

nie mówiąc o wojnie. Dokumenty są nieaktualne, ludzie nie ćwiczyli procedur od wielu lat, a 



 

   

wcześniej, nawet jak ćwiczenia odbywały się, miały charakter niemal wyłącznie pokazowy. To 

wynik zaniedbań sięgających początku lat 90. XX wieku”[1]. 

Opinia wyrażona przez szefa KPRM to smutna, ale prawdziwa diagnoza stanu przygotowań 

obronnych w naszym kraju. Problem kierowania państwem w sytuacjach nadzwyczajnych nie 

dotyczy jedynie obronności. Żeby się o tym przekonać, wystarczy zapoznać się z niedawno 

upublicznionym raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat ochrony ludności cywilnej w 

ramach struktur zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Jeśli wyniki kontroli jasno 

wskazują, że w czasie pokoju państwo nie potrafi stworzyć skutecznego systemu, który 

chroniłby mieszkańców kraju, to w jaki sposób zapewni im bezpieczeństwo w czasie wojny? 

Na to pytanie chyba nikt dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. 

  

Przygotowania obronne w innych państwach UE i NATO 

Skoro w naszym kraju istnieje problem z przygotowaniem obronnym władz, warto sprawdzić, 

jak wyglądają rozwiązania podobnych kwestii u naszych partnerów należących do Unii 

Europejskiej i NATO, szczególnie tych na wschodniej flance, których percepcja zagrożeń 

wygląda podobnie jak w Polsce – bez wątpienia należą do nich państwa bałtyckie. 

W Estonii obrona narodowa ma charakter kompleksowy i wyraźnie łączy zdolności militarne 

państwa z potencjałem instytucji publicznych oraz wymiarem społecznym. 

System obronny tego kraju został zbudowany na sześciu podstawowych filarach, do których 

możemy zaliczyć: obronę wojskową, cywilne wsparcie dla obrony wojskowej, działania 

międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymanie ciągłości działania państwa oraz 

komunikację strategiczną[2]. Potwierdzeniem tak przyjętych założeń polityki obronnej było 

chociażby przeprowadzone w 2018 roku ćwiczenie „Still”. Wzięły w nim udział, oprócz 

estońskich i sojuszniczych sił zbrojnych, instytucje państwowe oraz najwyższe władze z 

prezydentem na czele, a jednym z celów akcji było sprawdzenie funkcjonowania państwa w 

warunkach stanu wojennego. 

https://instytutwolnosci.pl/cwiczenie-obronne-kraj-jak-wladze-przygotowuja-sie-do-kierowania-obrona-panstwa/#_ftn1
https://instytutwolnosci.pl/cwiczenie-obronne-kraj-jak-wladze-przygotowuja-sie-do-kierowania-obrona-panstwa/#_ftn2


 

   

Podobne podejście do bezpieczeństwa widoczne jest również na Litwie. Rząd tego kraju 

dostrzega zmieniający się charakter zagrożeń i rozumie, że skuteczne zastosowanie środków 

militarnych to niezbędny, ale niewystarczający warunek zapewnienia bezpieczeństwa 

narodowego. Interoperacyjność potencjału wojskowego i cywilnego oraz ścisła współpraca 

między instytucjami państwowymi stanowią kluczowy czynnik bezpieczeństwa narodowego 

Litwy[3]. 

Nie inaczej wygląda polityka obronna na Łotwie, gdzie w 2018 roku odbyły się największe w 

historii tego kraju manewry wojskowe pod kryptonimem „Namejs”. Jednym z głównych celów 

tego ćwiczenia było sprawdzenie w praktyce koordynacji działań wojska oraz instytucji 

rządowych i samorządowych[4]. Jak widzimy, w tym przypadku – oprócz zaangażowania 

militarnego – istotnym czynnikiem systemu obronnego również pozostaje współpraca i 

zaangażowanie struktur cywilnych, w tym przede wszystkim – władz państwowych. 

Państwa bałtyckie wyróżnia kompleksowe podejście do kwestii obrony narodowej, w którym 

zaangażowanie militarne nie jest jedynym, lecz jednym z kilku zasadniczych czynników, 

mających zapewnić skuteczność działania państwa w czasie zagrożenia. 

Wyraźnie podkreślona została rola struktur cywilnych, w tym władz wszystkich szczebli oraz 

urzędów, dzięki którym możliwe jest zapewnienie kierowania państwem, w tym jego obroną, 

oraz utrzymanie ciągłości działania. 

Trudno jest zrozumieć politykę obronną naszego państwa, kiedy kosztem wielu miliardów 

złotych modernizuje się siły zbrojne, a jednocześnie zaniedbuje inne dziedziny obronności, 

których skuteczne działanie nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Armia nie jest 

antidotum na wszelkie zagrożenia, jakie mogą godzić w państwo, lecz jest przede wszystkim 

wyspecjalizowanym narzędziem służącym do jego obrony w czasie wojny. Dlatego tak ważne 

jest, aby osoby zajmujące najważniejsze stanowiska posiadały odpowiednią wiedzę oraz 

umiejętności do kierowania obroną, zwłaszcza w warunkach zacierających się granic pomiędzy 

kryzysem a wojną. Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że wielokrotnie przekładane ćwiczenie 

obronne pod kryptonimem „Kraj” nie będzie tylko jednorazową aktywnością. 
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