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Piotr MICKIEWICZ  
Uniwersytet Gdański    

 
 

NATO W KONCEPCJI POLITYCZNEJ JOE BIDENA I JEJ 
EWOLUCJA W OBLICZU ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINIE 

 
 
Abstrakt: 
 Cel polityki międzynarodowej Joe Bidena jako 46 prezydenta USA to 
odbudowa pozycji jedynego globalnego mocarstwa. Oznacza to koncentrację aktywności 
międzynarodowej Stanów Zjednoczonych na ograniczaniu ekonomiczno-politycznej 
ekspansji i militaryzacji Chin. Pakt Północnoatlantycki w tej koncepcji ma być 
instrumentem pozwalającym na stabilizację sytuacji w Europie, także wynikającej ze 
zderzenia się interesów USA z Chinami i Rosją. Jego efektywne działania mają 
pozwolić na skoncentrowanie się amerykańskiej aktywności na obszarach ulokowania 
własnych interesów, zwłaszcza w zachodniej i środkowej części obszaru Indo-Pacyfiku. 
Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła amerykańską administrację do rewizji tej koncepcji 
i powrotu do roli lidera Paktu, zaangażowanego nie tylko w kreację, ale także realizację 
polityki powstrzymywania Rosji na wschodzie Europy, na tzw. wschodniej flance 
NATO. Realia polityczne wskazują, że Stany Zjednoczonej będą musiały nie tylko 
podjąć się tej roli, ale także zaakceptować konieczność zaangażowania się w dłuższym 
wymiarze oraz prawdopodobnego wykorzystywania potencjału militarnego do 
odgrywania tej roli. Obszarem szczególnego zaangażowania polityczno-militarnego 
stanie się natomiast nie tyle zlewisko Morza Czarnego, co Bałtyckiego.  

  
Słowa kluczowe: Pakt Północnoatlantycki, bezpieczeństwo 
transatlantyckie, Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Morze Bałtyckie. 
 
 

 
Wprowadzenie 

Rosyjska agresja na Ukrainie stworzyła dla Paktu 
Północnoatlantyckiego nową sytuację strategiczną. To nie tylko 
faktyczne zbliżenie się rosyjskiej infrastruktury wojskowej do jego 
wschodniej flanki w wyniku coraz większej „wasalizacji” Białorusi. 
Sytuacja ta jest przede wszystkim konsekwencją formy działań 
prowadzonych na Ukrainie. Działania te dowiodły, że tak zwana wojna 
nowego typu w rosyjskim wydaniu oznacza zarzucenie wszelkich zasad i 
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norm prawa międzynarodowego, nie mówiąc już o międzynarodowych 
zobowiązaniach podejmowanych w imieniu tego państwa. Pierwszą 
reakcją NATO na ten wymiar rosyjskiej polityki jest rzeczywista 
odbudowa zwartości politycznej paktu pod amerykańskim 
przywództwem. Zasadnym jest dokonanie oceny, czy dla Stanów 
Zjednoczonych Pakt Północnoatlantycki jest nadal istotnym elementem 
systemu międzynarodowego, oraz czy uzyskana w konsekwencji 
rosyjskiej agresji jednolitość NATO jako sojuszu obronnego trzydziestu 
państw przekłada się na zdolność do wdrożenia zapisów Traktatu 
Waszyngtońskiego, zwłaszcza artykułu czwartego i piątego tego 
Traktatu, oraz podjęcia efektywnych działań z wykorzystaniem 
potencjału militarnego.  

Przyjęta na potrzeby tych analiz teza wyjściowa głosi, że trwałość 
i zwartość sojuszu jako formy współpracy państw jest uzależniona 
między innymi od jego znaczenia dla polityki państwa w nim 
dominującego, oraz zakresu zbieżności interesów tegoż dominanta z 
celami graczy politycznych współtworzących ten układ polityczny. 
Natomiast zachwianie tych powiązań lub próba jego przekształcenia w 
układ hegemon – wasale prowadzi do jego rozwarstwienia lub uwiądu, o 
czym pisał m.in. J. Stefanowicz (1999, s. 126-138). Świadomość tych 
uwarunkowań powoduje, że celem transatlantyckiej polityki Joe Bidena 
jest odbudowa wzajemnych partnerskich relacji w gronie sygnatariuszy 
Traktatu Waszyngtońskiego, przy równoczesnym utrzymaniu przez USA 
pozycji dominanta. Jej weryfikacja zostanie oparta na założeniu, iż 
kreatorami procesów kształtujących poziom bezpieczeństwa 
międzynarodowego w wymiarze polityczno-militarnym są gracze 
państwowi i ich interesy ulokowane w określonym obszarze 
geograficznym. Przyjęte założenie powoduje, że za zasadniczy 
paradygmat badawczy przyjęto paradygmat realistyczny, gdyż pozwala 
on na dokonanie interpretacji polityki prowadzonej przez graczy 
państwowych. Mając świadomość, że nie uwzględnia on jednak 
przestrzeni geograficznej jako istotnej determinanty określającej sposób 
prowadzenia polityki częściowo wykorzystano paradygmat 
geopolityczny i konstruktywistyczny (analiza sytuacji w danej 
przestrzeni fizycznej oraz kreacja scenariusza rozwoju sytuacji). Bazę 
materiałową stanowią dokumenty państwowe, oficjalne wypowiedzi 
polityków oraz literatura przedmiotu.    
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Pierwotne uwarunkowania transatlantyckiej polityki Joe Bidena  

Zasadniczą determinantą kreowanej przez administrację Joe 
Bidena polityki zagranicznej są konsekwencje niekonwencjonalnej 
aktywności międzynarodowej jego poprzednika1. Obejmując urząd 
prezydencki Joe Biden musiał wdrożyć plan niwelowania zakresu 
negatywnych w jego opinii efektów polityki Donalda Trumpa, zwłaszcza 
prowadzonej wobec Chin. W trakcie swej kadencji 45 prezydent USA nie 
tylko zrezygnował z projektu Partnerstwa Transpacyficznego2, ale w 
praktyce pozwolił na jego zastąpienie przez chiński program współpracy 
gospodarczej (Regional Comprehensive Economic Partneship)3. Natomiast 
kompletny brak reakcji na stworzony przez chińską propagandę 
wizerunek Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa bezradnego wobec 
epidemii CoViD-19, nie mającego ani pomysłu, ani środków 
pozwalających na podjęcie działań pomocowych i likwidujących jej 
skutki w wymiarze globalnym, pozwolił chińskiej propagandzie na 
wykreowanie obrazu Państwa Środka jako lidera globalnych działań 
pomocowych w walce z tą epidemią  oraz Stanów Zjednoczonych jako 
gracza międzynarodowego tracącego atrybuty globalnego 
supermocarstwa (Mickiewicz, 2022a). D. Trump pozostawił więc 
następcy państwo postrzegane jako mocarstwo jednowymiarowe, 
dysponujące wyłącznie środkami perswazji, stosowanymi w celu 
wymuszenia akceptacji strategicznych celów USA przez innych graczy 
państwowych. O wiele poważniejszą reperkusją polityki zagranicznej 45 
                                                
1 Swoisty reset zapowiadał już w trakcie kampanii wyborczej zob. m.in przemówienie w City 
University of New York z 11.07.2019 r pt. The power of America’s example: the Biden plan 

for leading the democratic world to meet the challenges of the 21st century, 

https://joebiden.com/americanleadership/ [dostęp 12.20.2021]. 
2 Była to zawarta w 2015 roku i podlegająca procesowi ratyfikacji umowa o wolnym handlu 
między Stanami Zjednoczonymi a jedenastoma krajami basenu Pacyfiku. Przewidywała 
redukcję lub zniesienie barier celnych na określone wyroby, ograniczenia dla protekcji 
przedsiębiorstw państwowych w kwestii ochrony własności intelektualnej i patentów 
(wywołało to spor pomiędzy USA i Australią o okres ochrony patentowej leków). Umowa 
była jednym z sukcesów politycznych Baracka Obamy, jednak D. Trump nie ratyfikował jej i 
została ona zawarta pomiędzy państwami regionu. Modyfikacja pierwotnej koncepcji 
polegała na wyeksponowaniu kwestii ochrony własności intelektualnej oraz długości 
obowiązywania patentów, ograniczeniu możliwości przepływu danych pomiędzy 
zagranicznymi oddziałami firm oraz stworzeniu rozwiązań arbitrażowego rozwiązywania 
konfliktów pomiędzy krajami członkowskimi a korporacją ponadnarodową (arbitraż 
międzynarodowej instytucji sądowniczej a nie sądu państwa, na obszarze którego korporacja 
prowadzi działalność gospodarczą). 
3 Propozycja współpracy została skierowana do 16 państw regionu, w tym 10 krajów 
ASEAN-u oraz Australii, Indii, Japonii, Korei Południowej oraz Nowej Zelandii. Umowa, do 
której nie przystąpiła jedynie India została podpisana 15 listopada 2020 r. 
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prezydenta USA było faktyczne usankcjonowanie pozycji Pekinu jako 
wiodącego gracza polityczno-ekonomicznego na obszarze Zachodniego 
Oceanu Indyjskiego4. Prowadzona w formule reaktywnej na działania 
Chin amerykańska polityka w tym regionie doprowadziła do podjęcia 
przez dotychczasowych sojuszników (Arabia Saudyjska, ZEA, Indie, 
Turcja) samodzielnej aktywności politycznej. Jej polityczno-militarny 
wymiar to próba przejęcia odpowiedzialności za system kontroli 
(zapewniania ciągłości) żeglugi na morzach Arabskim i Czerwonym, co 
podważa tezę o konieczności polityczno-militarnej obecności USA w tym 
regionie (Mickiewicz, 2022b, s. 156-163, 204-207). Natomiast wymiar 
polityczno-ekonomiczny to wspólne z firmami chińskimi inwestycje w 
specjalistyczne kompleksy przemysłowo-przeładunkowe, głównie w 
regionie Zatoki Perskiej, na wybrzeżu somalijskim oraz w Dżibuti. 
Inwestycje te sankcjonują pozycje tego państwa w regionie, ale z 
amerykańskiego punktu widzenia o wiele istotniejszą konsekwencją jest 
podjęcie przez Pekin szerokiej kooperacji gospodarczej z takimi 
państwami jak Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a nade wszystko 
Arabia Saudyjska, Oman i Turcja. Przykładem dobrze ukazującym te 
przeobrażenia jest polityka władz Omanu. Pomimo poszerzenia w 2019 
roku przez Sułtanat zakresu współpracy wojskowej z USA 
(porozumienie zakłada udostępnienie amerykańskiej flocie portu Duqm i 
zgodę na stacjonowanie tam zespołów lotniskowcowych przy 
utrzymaniu wcześniejszego porozumienia dotyczącego możliwości 
wykorzystania przez siły zbrojne USA lotnisk w Maskacie, w Thumrait na 
południu kraju, oraz na wyspach Masirah i Musannah) państwo to 
podpisało umowy o współpracy wojskowej z Iranem oraz budowie w 
kooperacji z Chinami kompleksu przemysłowego (m.in. rafinerie ropy 
naftowej) w al-Duqm. 

Wdrażany z chwilą objęcia przez J. Bidena funkcji prezydenta plan 
niwelowania tych negatywnych w jego opinii dla USA konsekwencji to w 
praktyce redefinicja formuły globalnego oddziaływania USA. Jej 
kluczowe elementy to podjęcie reakcji na działania Chin poprzez 
odbudowę regionalnych form współpracy, zwłaszcza w ramach 
porozumienia Quad5 i projektów mających na celu sukcesywne 

                                                
4 Jest to obszar wydzielony dla celów analiz polityczno-ekonomicznych, obejmujący osiem 
akwenów: Morze Czerwone, Zatoka Perska, zachodnia i wschodnia część Morza Arabskiego 
oraz akweny wybrzeży Somalii, Kenii i Tanzanii oraz Madagaskaru i Kanału 
Mozambickiego. 
5 Quadrilateral Security Dialogue to nieformalne forum strategiczne, na którym odbywają 
się półregularne szczyty, wymiana informacji i ćwiczenia wojskowe. Zasadniczą rolę 
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poszerzanie zakresu kooperacji gospodarczej z krajami zrzeszonymi w 
APEC oraz ASEAN6, a także stworzenie jednoznacznie antychińskiego 
układu polityczno-militarnego, za jaki uznać należy docelową (w 
perspektywie końca 2022 roku) umowę AUKUS7. Konieczność tak 
szerokiego i natychmiastowego zaangażowania się w regionie Indo-
Pacyfiku pośrednio określiła także formułę amerykańskiej polityki 
transatlantyckiej. Niezmienne jej cele, zwłaszcza w odniesieniu do 
północnego Atlantyku oraz basenu Morza Śródziemnego, w ocenie 
obecnej administracji wykluczają – lansowany przez Trumpa – projekt 
ograniczenia amerykańskiej aktywności w Europie. Przyjęta do realizacji 
koncepcja zakładała więc powrót do wizji funkcjonowania Sojuszu 
Północnoatlantyckiego jako polityczno-militarnej wspólnoty państw, w 
którym USA pełnić będą rolę akceptowalnego lidera. Podmiotowość 
państw europejskich w tym projekcie miała być podkreślona przez 
scedowanie na nich większej odpowiedzialności za poziom 
bezpieczeństwa regionalnego, zwłaszcza w odniesieniu to tzw. nowych 
zagrożeń8 oraz podjęcie współpracy z Unią Europejską. W 
amerykańskich planach miało to umożliwiać także poszerzenie 
instrumentów oddziaływania międzynarodowego, a nade wszystko 
ograniczyć poziom wewnętrznej erozji NATO. Jej przezwyciężenie i 
konsolidacja państw członkowskich stała się więc celem 
transatlantyckiej polityki J. Bidena w 2021 roku. Do jego osiągnięcia 

                                                                                                                         
odgrywają jednak kwestie bezpieczeństwa na morzu, a zwłaszcza możliwość wykorzystania 
potencjału sił morskich tych państw oraz możliwości oddziaływania dyplomatycznego na 
pozostałe kraje. Jest postrzegany przez Chiny jako potencjalnie wroga forma współpracy 
USA, Japonii, Australii i Indii (B. Lendon, Quad alliance of US, Japan, India and Australia 

is part of Biden's plan to contain China. But some experts aren't so sure, CNN, March 12, 
2021, https://edition.cnn.com/2021/03/11/asia/quad-us-india-japan-australia-intl-
hnk/index.html [dostęp:12.12.2021]). 
6 Advantage at Sea. Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power, US Navy, 
December 2020, s. 3–4. 
7 Układ AUKUS podpisany 15 września 2021 jest umową na budowę okrętów podwodnych 
o napędzie atomowym dla Australii.  Formalnie jest to tyko porozumienie o transferze 
technologii wojskowej, ale w kontekście podpisania Nowej Karty Atlantyckiej (bilateralnej 
umowy USA-Wielka Brytania) oraz zmieniających się interesów Australii w obszarze Indo-
Pacyfiku oraz Oceanu Południowego, uznać je należy za perspektywiczny sojusz polityczno-
wojskowy. Zwłaszcza, że zakres kooperacji trójkąta USA-Australia -Wielka Brytania 
zostanie określony do końca 2022 roku, ale już obecnie przyjąć należy, że będzie on 
skoncentrowany na kontroli żeglugi i przeciwdziałaniu penetracji – zwłaszcza – 
południowego Indo-Pacyfiku przez chińską flotę. 
8 Zwłaszcza zagrożeń w cyberprzestrzeni, zjawiska hybrydowości oddziaływania 
międzynarodowego, masowej migracji oraz w sferze zapewniania bezpieczeństwa 
energetycznego i ochrony klimatu.  
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wykorzystano pracę nad założeniami do nowej koncepcji strategicznej 
Paktu, określanej jako Agenda NATO 20309. Zwłaszcza że konkluzje jakie 
zespół ekspertów tworzących ten raport wskazał w jego roboczej wersji 
(listopad 2020) sugerowały między innymi konieczność poprawy 
istniejących procesów decyzyjnych i wzmocnienie spójności samego 
sojuszu.  

 
Odbudowa spójności NATO w planach J. Bidena 

Odbudowa więzów transatlantyckich i zwiększenie roli 
europejskich państw członkowskich w kreowaniu regionalnego ładu 
międzynarodowego zostało uznane przez administrację prezydenta Joe 
Bidena za priorytet jego polityki transatlantyckiej. Proces jego osiągania 
zapoczątkował on w trakcie pierwszych kontaktów politycznych jakie 
prowadził po objęciu urzędu z europejskimi sojusznikami. 
Najistotniejsze z nich odbyły się w trakcie „szczytu” Paktu w Brukseli, w 
trakcie którego nie tylko zdecydowano o modyfikacji koncepcji 
strategicznej i objęciu zapisami Art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego 
zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych, ale także przeprowadzono 
szereg konsultacji bilateralnych.  

Rolę Paktu w koncepcji międzynarodowej aktywności Stanów 
Zjednoczonych w pierwotnym zamyśle J. Bidena określić można w 
oparciu o analizę treści oficjalnych komunikatów10 po tych spotkaniach i 
ich konfrontacji z zapisami raportu Global Trends 202111, który jest 
traktowany jako niezależna ekspercka pozycja analityczna kierowana do 
władz USA. Wynika z nich, iż Pakt Północnoatlantycki w założeniach 
polityki zagranicznej administracji J. Bidena ma być traktowany jako 
istotny dla Stanów Zjednoczonych układ polityczny, ale równocześnie 
                                                
9 NATO 2030, United for a New Era (Analysis and Recommendations of the Reflection 
Group Appointed by the NATO Secretary General), 25 November 2020, 
[dostęp:12.12.2021], 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-
Final-Report-Uni.pdf  
10 Background Press Call by Senior Administration Officials Previewing the G7 Summit and 

Economic Deliverables. The White House, https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/press-briefings/2021/06/11/background-press-call-by-senior-administration-officials-
previewing-the-g7-summit-and-economic-deliverables/,[dostep:10.02.2022], Carbis Bay G7 

Summit Communique. The White House, Data dostępu 16.06.2021. 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/13/carbis-bay-g7-
summit-communique/, [dostep:10.02.2022]. 
11 IpsosGlobal Trends 2021. Aftershocks and continuity, 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-11/ipsos-global-
trends-2021-report.pdf. [dostęp 21.12.2021] 
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państwa europejskie mają w większym stopniu zaangażować się w 
kreowanie rzeczywistości politycznej w obszarze euroatlantyckim, 
zwłaszcza w kontekście polityki prowadzonej przez Federację 
Rosyjską12. Stany Zjednoczone miały natomiast uczestniczyć w tych 
działaniach, ale nie w charakterze kreatora tej polityki, gdyż globalny 
układ sił powoduje, że muszą w większym stopniu zaangażować się w 
regionie Indo-Pacyfiku, zwłaszcza Zachodniego Oceanu Indyjskiego. 
Zarówno w trakcie brukselskiego „szczytu”, jak i wcześniejszego 
spotkania G-7 w Carbis Bay, J.Biden jednoznacznie podkreślał, że 
pierwszoplanowym celem USA w trakcie jego kadencji będzie 
ograniczenie gospodarczo-politycznej ekspansji Chin. Deklaracje te, jak i 
podejmowane w pierwszym roku prezydentury działania świadczą, że 
administracja posiadała gotowe scenariusze działania zakładające 
podjęcie aktywności politycznej w postaci kreowania sytuacji w 
regionach ulokowania amerykańskich interesów13. Również działania 
podjęte wobec Rosji do momentu agresji na Ukrainie były oparte na 
dogłębnej analizie sytuacji w tym państwie, zwłaszcza konsekwencji 
fiaska działań wzorowanych na chińskiej ekspansji pomocowej wobec 
państw dotkniętych epidemią CoViD-19. Oparto ją na założeniu, iż 
jedynym istotnym instrumentarium globalnego, a w zasadzie 
ponadregionalnego oddziaływania jest eksport nośników energii (w tym 
technologii jądrowej) oraz umiejętność wywierania presji polityczno-
militarnej na państwa tranzytu i odbioru tychże nośników. Założenie to 
wraz z oceną, iż celem amerykańskiej aktywności w pierwszej kolejności 
powinno być niwelowanie skali chińskiej ekspansji w regionie północnej 
części Indo-Pacyfiku i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, 
oraz Morza Czarnego (inwestycje w systemy przeładunkowe Turcji, 
Gruzji i Ukrainy) określiły więc rolę Paktu Północnoatlantyckiego w 
amerykańskiej polityce. NATO, a w zasadzie to europejskie państwa 
członkowskie przy wsparciu USA, miały konstruować i realizować 
politykę ograniczania imperialnych ambicji Federacji Rosyjskiej. 

                                                
12 Rosyjscy analitycy uznali, że polityka 46 prezydenta USA wobec Rosji będzie 
skoncentrowana na konsolidacji i tworzeniu antyrosyjskich układów regionalnych oraz 
budowie – jak to określono -„podziemnego społeczeństwa obywatelskiego” w tym państwie. 
D. Trenin, Joe Biden’s Foreign Policy and Russia, Carnegie Moscow Center, 19.11.2020, 
https://carnegiemoscow.org/commentary/83270, [dostęp: 21.02.2022] 
13 Wymiernym przykładem tej wizji polityki zagranicznej jest umowa AUKUS. Musiała być 
ona przygotowywania przynajmniej w okresie pomiędzy wyborami elektorów a 
zaprzysiężeniem 46 prezydenta USA o czym świadczy termin jej ogłoszenia.  
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Natomiast Stany Zjednoczone koncentrować się miały na niwelowaniu 
zagrożenia jakim jest rozbudowa potęgi Chin jako gracza globalnego14.  

Praktyczna jej realizacja to prowadzenie aktywności 
międzynarodowej ukierunkowanej na kształtowanie regionalnego i 
globalnego ładu międzynarodowego w formule kooperatywnej. Jej 
niezmiennym celem pozostało dążenie do utrzymania światowego 
przywództwa Stanów Zjednoczonych, ale opartego na wykreowanej 
wspólnocie interesów z partnerami politycznymi15. Wydzielono także 
obszary regionalnego zainteresowania, dla których przyjęto określone 
formaty działań. W tej strategii oddziaływania międzynarodowego Pakt 
Północnoatlantycki miał być zarówno miejscem kooperacji, jak i 
sojuszem kreującym określony poziom stabilności na obszarze 
euroatlantyckim w ramach kooperacji z Unią Europejską16. Niejako 
tradycyjnie w tej koncepcji polityki transatlantyckiej istotną rolę 
odgrywać miały wybrane państwa europejskie – najstarszy (Francja), 
najważniejszy (Wielka Brytania), oraz najistotniejszy sojusznik USA 
(Republika Federalną Niemiec), oraz „nowi partnerzy”, czyli Rumunia 
oraz Polska, której ze względu na specyfikę polityki wewnętrznej oraz 
stan ówczesnych relacji dwustronnych przypisano dużo mniejszą rolę17. 
Przyjęte przez amerykańską administrację w 2021 roku założenia 
przewidywały, że NATO miało docelowo stać się kreatorem procesów 
stabilizacji na obszarze transatlantyckim, realizującym swe działania w 
porozumieniu, a najlepiej w kooperacji z Unią Europejską (Hamilton 
2021). Swą aktywność Pakt miał skoncentrować na prowadzeniu 

                                                
14 Stanowisko to jednoznacznie wybrzmiało w trakcie spotkania z Sekretarzem Generalnym 
NATO. J. Biden stwierdził m.in., że „myślę, że w ciągu ostatnich kilku lat rośnie 

świadomość, że mamy nowe wyzwania […] Mamy Rosję, która nie działa w sposób zgodny z 

naszymi nadziejami, a także Chiny”. Cyt. za (tłumaczenie własne) NATO is critically 

important for US interests,’ Biden tells alliance at first summit post-Trump, France 24, 
14.06.2021, https://www.france24.com/en/europe/20210614-biden-seeks-to-restore-nato-
ties-as-leaders-meet-for-first-summit-post-trump, [dostęp 12.01.2022] 
15 W odniesieniu do roli NATO w amerykańskiej polityce J. Biden stwierdził, iż „[…] NATO 

jest samo w sobie krytycznie ważne dla interesów USA. Gdyby go nie było, musielibyśmy go 

wymyślić”, a sojusznicza reakcja w oparciu o zapisy art. 5 TW jest „świętym obowiązkiem”, 
Ibidem.  
16 A. Yildiz, The transatlantic link and burden sharing in the changing strategic environment 
(report). Political Committee (PC) Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR), 10. 
October 2021. [dostęp: 10.12.2021] 
17 D. Fried, J. Wiśniewski, Poland and the United States: What’s right, what’s not, and 

what’s next, Atlantic Council, 16.07.2021, https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-
research-reports/issue-brief/poland-and-the-united-states-whats-right-whats-not-and-whats-
next/, [dostęp: 10.12.2021] 
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przedsięwzięć określanych jako „powstrzymywanie” i – w mniejszym 
stopniu – „odstraszanie”. Wypracowano także nowy zestaw 
instrumentów oddziaływania na Rosję, który zakładał równoległą 
rozbudowę potencjału militarnego oraz kompleksowy projekt 
oddziaływania w obszarze suwerenności energetycznej Europy wraz z 
kreowaniem określonej polityki ochrony środowiska i klimatycznej. Miał 
on być realizowany nie tyle przez NATO, co właśnie Unię Europejską. 
Natomiast odbudowa zwartości państw europejskich jako członków 
sojuszu polityczno-wojskowego miała się dokonać dzięki wspólnemu 
postrzeganiu zagrożeń kreowanych przez Rosję. Za takowe w 2021 roku 
uznano sterowanie dostawami surowców energetycznych, prowokacje 
graniczne oraz kryzys migracyjny. Oceniając tę koncepcję podkreślić 
należy jej proeuropejskie podejście i propozycję, która w dużej mierze 
odpowiadała na zagrożenia bezpieczeństwa europejskich członków 
Paktu. Pozytywem było także uzgodnienie zakresu kooperacji z Unią 
Europejską, zwłaszcza dotyczące przestrzegania zapisów III Pakietu 
Klimatycznego oraz przygotowania alternatywnej wobec projektu One 
Belt One Road koncepcji powiązań państw regionu18. Uzgodnienia te nie 
zniwelowały jednak najpoważniejszego problemu, czyli zdolności do 
wypracowania wspólnej decyzji państw członkowskich. Dowiódł tego 
kryzys migracyjny jaki wywołała polityka władz Białorusi. Podkreślić 
należy zwłaszcza niemożność wypracowania decyzji przez dwa poddane 
presji państwa członkowskie czy zasadnym jest wystąpienie z 
wnioskiem o uruchomienie artykułu 4 TW. Symbolem ukazującym 
słabość Paktu jako wspólnoty państw była wizyta Sekretarza 
Generalnego w krajach wschodniej flanki poddanych znacznie mniejszej 
presji migracyjnej oraz ogólnikowe wypowiedzi o perspektywicznym 
wzmocnieniu współpracy z UE czy o poszerzaniu zdolności do 
odstraszania bez żadnych konkretnych rozwiązań. Reakcja samego Paktu 
jak i państw europejskich wobec skali kryzysu migracyjnego na 
wschodniej flance udowodniła amerykańskiej administracji, że plan by 
to europejskie państwa członkowskie kreowały politykę NATO w 
Europie, jest projektem perspektywicznym. Pierwszą koncepcją 
wdrożenia projektu obligującego te państwa do większej aktywności w 
kwestii kreowania regionalnego ładu międzynarodowego było 
narzucenie Wielkiej Brytanii roli lidera europejskiej części sojuszu, co 
miało także zmobilizować do działania władze Francji i RFN. Plan ten 

                                                
18 Jest to unijny projekt Global Gateway (Brama na Świat) oraz amerykańska inicjatywa 
Build Back Better World (Odbudujmy lepszy świat).   
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załamał się z chwilą podjęcia przez Rosję agresji na Ukrainie. Jej 
konsekwencją było przejęcie roli zarówno lidera, jak i kreatora 
sojuszniczej polityki przez Stany Zjednoczone w sferze politycznej i 
militarnej. Radykalne wzmocnienie amerykańskimi oddziałami 
wschodniej flanki Paktu, ukazywanie praktycznie w czasie rzeczywistym 
rosyjskich działań w okresie przygotowywania agresji jak i jej 
prowadzenia jednoznacznie ukazało rolę amerykańskiego potencjału 
militarnego w NATO19. Natomiast aktywność dyplomatyczna 
udowodniła, że jest to nadal mocarstwo globalne o znacznym potencjale 
polityczno-gospodarczym. Sukces w budowie w miarę jednolitego 
stanowiska społeczności międzynarodowej, zwłaszcza widoczna 
wstrzemięźliwość wobec rosyjskiej agresji azjatyckich państw 
Wspólnoty Niepodległych Państw jest także kolejnym sygnałem 
wysłanym do Pekinu. Świadczy bowiem o zdolnościach USA do budowy 
doraźnych i długofalowych sojuszy, a tym samym atrakcyjności 
polityczno-gospodarczej tego państwa. 

Rosyjska inwazja na Ukrainie jest najważniejszym weryfikatorem 
możliwości realizacji przez amerykańską administrację koncepcji 
przekazania NATO i europejskim państwom sojuszniczym zadania 
kreacji stanu bezpieczeństwa w Europie. Zwłaszcza, że nie była ona 
zaskoczeniem dla amerykańskiej administracji, ale została przyjęta z 
niedowierzaniem przez polityków europejskich. Uwydatniła także 
rozbieżności w stosunku do rosyjskich władz i ich polityki oraz błędy 
jakie popełniono w sojuszniczych ocenach rosyjskich koncepcji 
operacyjnych, określanych jako działania hybrydowe. Sytuacja ta 
wykreowała polityczną konieczność powrotu Stanów Zjednoczonych na 
pozycję niekwestionowanego lidera Paktu. Jest to równoznaczne z 
prowadzeniem przez to państwo polityki narzucania krajom 
członkowskim formuły reakcji na rosyjską agresję. Jedyną pozostałością 
pierwotnej koncepcji funkcjonowania NATO w polityce Joe Bidena jest 

                                                
19 Działania te określono w USA jako „odstraszanie przez ujawnianie” od stycznia 2022 roku 
były przygotowywane przez powołany zespół ekspertów (tzw. zespół tygrysów) kierowany 
przez dyrektora ds. planowania strategicznego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 
Alexandra Bicka. W jej skład wchodzą urzędnicy i eksperci ze środowiska wywiadowczego, 
Departamentu Stanu, Departamentu Skarbu, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Biura Sekretarza Obrony, Biura Połączonych Szefów Sztabów, Departamentu Energii, 
Agencji USA dla rozwoju międzynarodowego. Grupa przygotowała pakiet przedsięwzięć 
odstraszających Rosję, prawdopodobny scenariusz działań rosyjskich w trakcie agresji 
zakres możliwych przedsięwzięć wspierających Ukrainę. Zob. m.in.B. Bennett. How Joe 

Biden Has Tried to Throw Putin Off Balance in Ukraine, Time, 17.02.2022, 
https://time.com/6149143/joe-biden-vladimir-putin-ukraine/, [dostęp: 12.03.2022] 
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próba kontrolowanego scedowania na Francję wypełniania funkcji 
państwa realizującego w imieniu Paktu tajną dyplomację i 
poszukującego dyplomatycznych rozwiązań umożliwiających 
przerwanie rosyjskiej agresji. Natomiast w sferze militarnej 
zdecydowano się na pełnienie roli jednoznacznego lidera, 
wykorzystującego także potencjał sprowadzonych (Wielka Brytania i 
Kanada20) oraz nowych sojuszników, którzy rosyjską agresję postrzegają 
jako zagrożenie ich bezpieczeństwa i suwerenności. Niesie to za sobą 
określone konsekwencje dla sposobu funkcjonowania Paktu zarówno w 
sferze politycznej, jak i militarnej. W tej drugiej aż w dwóch obszarach. 
Obszar pierwszy to konieczność natychmiastowej rewizji tworzonego 
przez cztery lata koncepcji sojuszniczej reakcji w odniesieniu do 
rosyjskiej koncepcji wojny nowego typu. Skoncentrowanie się na tzw. 
działaniach hybrydowych i przyjęcie tezy, iż działania militarne są 
traktowane przez Rosjan jako ostateczność, okazała się błędem 
europejskich polityków i strategów (Mickiewicz, Kasprzycki, 2021a). 
Okres poprzedzający rosyjską agresję oraz jej pierwsze dni dobitnie 
ukazały, że jedynie Stany Zjednoczone właściwie rozpoznały i 
przygotowały się do reakcji na rosyjskie działania polityczno-militarne, 
określane potocznie jako doktryna Gierasimowa 2.021.  Dotyczy to 
zwłaszcza umiejętnego zablokowania przestrzeni informacyjnej dla 
rosyjskiej narracji uzasadniającej agresję, rozpoznania zarówno celów 
operacyjnych, a tym samym formy przeprowadzenia operacji, jak i 
terminu ataku. Przebieg wydarzeń w tym okresie rosyjskiej agresji 
udowodnił, że amerykańska armia pod względem operacyjno-
taktycznym jest przygotowana do ewentualnej konfrontacji z Rosjanami 
na obszarze wschodniej flanki NATO. Naturalną konsekwencją, na którą 
będą musiały przystać europejskie państwa członkowskie będzie kolejny 
już proces dostosowywania planów działań operacyjnych ich sił 
zbrojnych do amerykańskich rozwiązań, określanych jako standaryzacja 
działań operacyjnych. Jest to równoznaczne z zarzuceniem koncepcji 
budowy europejskich sił zbrojnych i europejskiej samodzielności 
obronnej zapewnianej przez inny blok polityczno-militarny niż NATO. 
Druga konsekwencja to prawdopodobne zdominowanie przez 
amerykańskie ośrodki analityczne procesu przeobrażeń formuły 

                                                
20 Państw będących także sygnatariuszami innych umów o współpracy polityczno-militarnej 
z USA.  
21 Ibidem. Wskazać należy zwłaszcza nieuwzględnianie formuły rosyjskich działań 
militarnych z lat 2015-2016, jakie miały miejsce w obwodach Donieckim i Ługańskim oraz 
wniosków jakie rosyjski Sztab Generalny wyprowadził z taktycznych porażek.  
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potencjalnych operacji militarnych Paktu. Przyjąć należy, że ich 
zaleceniem będzie przygotowanie sojuszniczych sił zbrojnych do 
militarnej reakcji na dwie formy potencjalnej agresji na obszarze 
traktatowym. Zarówno w postaci operacji w formule głębokich uderzeń 
skoncentrowanych na wybranych, strategicznych obszarach 
atakowanego państwa wspieranych działaniami sił specjalnych, jak i 
klasycznej operacji liniowej (Mickiewicz, Kasprzycki, 2021b). Armie 
państw NATO powinny także być przygotowane do reakcji na działania 
prowadzone z pogwałceniem uniwersalnych norm prawa 
międzynarodowego. Powyższe założenia powodują konieczność 
zasadniczych przeobrażeń zarówno planów operacyjnych, w tym 
zwłaszcza tzw. planów ewentualnościowych obowiązujących na 
wschodniej flance NATO, jak i struktury sił operacyjnych oraz taktyki ich 
działania. Sojusznicze siły zbrojne będą musiały dostosować swoje plany 
operacyjne do reakcji na działania militarne w postaci tzw. operacyjnego 
klina, zakładające przeprowadzenie uderzenia w głąb terytorium 
zaatakowanego państwa w celu opanowania istotnych elementów jego 
infrastruktury krytycznej, wspartych działaniami sił specjalnych oraz 
stworzonych grup protestu (Mickiewicz, 2021). Zasadniczo zmienia to 
plany obronne, gdyż taka wizja operacji obronnej musi funkcjonować 
niejako równolegle (jako alternatywa) z koncepcją operacji prowadzonej 
na jednolitej linii frontu i walki z rozwiniętymi wzdłuż jego linii 
wojskami operacyjnymi przeciwnika. Niezbędnym rozwiązaniem staje 
się także poszerzenie zadań systemów obrony powietrznej. Muszą być 
one wykorzystywane zarówno do kontroli własnej przestrzeni 
powietrznej jak i punktowej obrony istotnych elementów infrastruktury 
krytycznej. Równie duże znaczenie przypisać należy budowie zdolności 
do reakcji na działania o charakterze sabotażowo-dywersyjnym, 
skierowanym do zaatakowanego państwa, jak i mających cechy 
prowokacji wymierzonych w agresora. Te ostatnie mają uzasadnić opinii 
publicznej konieczność podjęcia agresji. Natomiast struktury polityczne 
państw członkowskich zmuszone będą do wypracowania procedur 
uniemożliwiających doprowadzenie do sytuacji, w której władze 
zaatakowanego państwa i społeczność międzynarodowa zaakceptują 
rosyjskie cele strategiczne.  

 

Potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji na wschodniej flance i na 
Bałtyku 

Reakcja państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego jaki 
tworzących grupę G-7 na rosyjską agresję, a zwłaszcza skala nałożonych 
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sankcji i zwiększenia potencjału bojowego na wschodniej flance NATO 
bez wątpienia zostanie uznana w Rosji za działania wrogie i wymagające 
reakcji. Przyjąć należy, że przyjmie ona formułę agresywną zarówno w 
sferze polityczno-gospodarczej jak i militarnej. Podjęte działania zostaną 
ukierunkowane na odsunięcie od rosyjskich granic sił zbrojnych Paktu, 
co będzie nadal określane w rosyjskiej propagandzie jako ofensywna 
operacja obronna. Ich zakres oraz miejsce ulokowania uzależnione będą 
od efektywności konkretnych sankcji, jakimi zostało obłożone to 
państwo i zmiany gospodarczej roli poszczególnych obszarów 
przygranicznych. Pod względem militarnym potencjalnym miejscem 
podjęcia rywalizacji z NATO będzie zarówno obszar lądowy wzdłuż 
granic białoruskich jak akweny mórz Bałtyckiego i Czarnego. Za realny 
uznać należy potencjalny konflikt prowadzony w zlewisku Morza 
Bałtyckiego. Mniej prawdopodobne jest zaistnienie analogicznej sytuacji 
na Morzu Czarnym. Decydującą rolę w kreowaniu sytuacji na tym 
akwenie odegrają bowiem trzy czynniki: stosunek Turcji do żeglugowego 
wykorzystania cieśnin Bosfor i Dardanele przez rosyjską marynarkę 
wojenną, usankcjonowanie lub porażka rosyjskiego planu zajęcia 
południowego wybrzeża Ukrainy od Półwyspu Krymskiego do Odessy 
oraz postawa azjatyckich członków Wspólnoty Niepodległych Państw 
wobec rosyjskich działań na Ukrainie. Zlekceważenie przez Rosję ich 
politycznego znaczenia może spowodować szereg negatywnych 
konsekwencji dla tego państwa w ważnym dla jego polityki regionie. 
Natomiast działania z wykorzystaniem terytorium Białorusi będą 
uzależnione od poziomu wasalizacji Aleksandra Łukaszenki oraz 
stabilności jego reżimu. Za mało prawdopodobne uznać natomiast należy 
wykorzystanie do wrogich wobec NATO działań terytorium zachodniej i 
południowej Ukrainy (przy założeniu, iż państwo to zostanie 
spacyfikowane przez Rosję). Będą to tereny prowadzenia działań 
partyzanckich, dywersyjnych, czy też sabotażowych, skierowanych 
wobec prorosyjskiej lub rosyjskiej administracji. Tezę o wyborze Bałtyku 
jako obszaru będącego potencjalnym miejscem rywalizacji Rosji z NATO 
uprawdopodabniają natomiast procesy gospodarczo-polityczne, 
ukierunkowane na wzmocnienie potencjału bojowego sił NATO na 
wschodniej flance jakie następują w konsekwencji agresji na Ukrainie. Są 
to zwłaszcza, praktycznie przesądzona w praktyce, zmiana polityki 
dostaw surowców energetycznych w postaci poszerzenia zakresu 
dywersyfikacji dostawców. W obszarze bałtyckim przyjmie ona postać 
szybkiej rozbudowy systemu terminali gazu LNG i paliwowych. Istotnym 
dostawcą nośników energii do państw regionu staną się Stany 
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Zjednoczone i eksporterzy politycznie związani z tym państwem22. W 
naturalny sposób ograniczone zostanie także gospodarcze znaczenie 
autostrad morskich łączących rosyjskie porty Zatoki Fińskiej z portami i 
centrami logistycznymi północno-wschodnich landów Republiki 
Federalnej Niemiec. Za możliwe rozwiązanie uznać należy powrót do 
koncepcji Polar Silk Road w kształcie zaproponowanym w pierwszym 
chińskim projekcie, a mianowicie z wykorzystaniem norweskiego portu 
Kirkenes, fińskiego, a następnie państw bałtyckich i polskiego systemu 
szynowego oraz terminali kontenerowych Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia). 
Natomiast zwiększenie skali obecności sił NATO w regionie i 
posiadanych przez Sojusz w tym regionie zdolności obronnych to nie 
tylko stała obecność jednostek wojsk lądowych i sił powietrznych, ale 
najprawdopodobniej czasowa lub rotacyjna obecność sojuszniczych 
zespołów okrętów na Bałtyku z wykorzystaniem polskich portów 
wojennych (Świnoujście i Gdynia). Niewątpliwie nastąpi także istotna 
redefinicja polityki neutralności Szwecji i Finlandii. Rozbudowie ulegnie 
najprawdopodobniej zakres kooperacji prowadzonej w ramach Nordic 
Defence Cooperation, a państwem zaproszonym do tej współpracy będzie 
Wielka Brytania. Możliwe jest także szersze zaangażowanie się Kanady w 
politykę bałtycką.  

Zaprezentowana skala przeobrażeń w regionalnym układzie sił 
prowadzi do całkowitego załamania nie tylko dotychczasowej polityki 
bałtyckiej Rosji, ale także koncepcji prowadzenia operacji militarnej, 
ukierunkowanej na ograniczaniu możliwości militarnego wykorzystania 
akwenu Morza Bałtyckiego przez NATO. Koniecznością będzie 
zastąpienie jako zasadniczej formy zapewniania kontroli tego akwenu w 
oparciu o koncepcję A2/AD (Anti-Access/Area Denial) capabilities przez 
plan ofensywnych działań floty wojennej, nadal określanym 
najprawdopodobniej jako koncepcja ofensywnej obrony. Akwenem, na 
którym Rosjanie będą utrzymywać pełną kontrolę będzie Zatoka Fińska, 
ale wraz z jej podejściami, czyli akwenem środkowego Bałtyku. Działania 
o charakterze penetrującym, jakie do tej pory prowadzono wobec 
Finlandii i Szwecji zostaną poszerzone o przedsięwzięcia mające na celu 
wywarcie presji polityczno-militarnej (Szubrycht, Rokiciński, 
Mickiewicz, 2020). Objęta nimi także będzie Estonia i – w nieco 
mniejszym stopniu – Łotwa oraz Litwa (Kubiak, 2021). Rozszerzeniu 
                                                
22 Przyjąć należy, że nastąpi szybka rozbudowa infrastruktury przeładunkowej ropy naftowej 
i regazyfikacji gazu LNG w portach bałtyckich (Świnoujście, Kłajpeda i Skulte na Łotwie). 
Poszerzeniu ulegnie zakres kooperacji w zakresie przesyłu tych surowców (zwłaszcza w 
ramach projektów Baltic connector i Baltic Pipe) i ich przetworów.  
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ulegnie także formuła rosyjskiego oddziaływania militarnego 
skierowanego na akweny znajdujące się pod szwedzką, fińską oraz 
estońską jurysdykcją. Jej celem będzie nie tylko przejęcie pełnej kontroli 
nad Zatoką Fińską, ale także uzyskanie możliwości rozwinięcia bojowego 
sił Floty Bałtyckiej na akwenie pomiędzy wyspami Sarema i Gotlandia 
oraz wysłania zespołu uderzeniowego na południowo-zachodni Bałtyk, 
minimum w rejon Bornholmu. W świetle wydarzeń na Ukrainie już nie za 
hipotetyczne, ale prawdopodobne rozwiązanie uznać należy 
pogwałcenie szwedzkiej neutralności w postaci przejścia tego zespołu 
uderzeniowego przez wody terytorialne tego państwa – wzdłuż 
południowych jego wybrzeży oraz zajęcia Gotlandii i Olandii. Realnym 
jest także podjęcie przez Flotę Bałtycką wojny podwodnej i minowej w 
postaci ataków, głównie prowadzonych przez pojazdy podwodne, na 
jednostki transportowe prowadzące żeglugę do portów bałtyckich 
państw NATO. Celem ataków, zarówno rakietowych jak i klasycznych 
operacji dywersyjnych staną się terminale gazowe i paliwowe oraz 
rafinerie i systemy przesyłowe ulokowane w pobliżu wybrzeży tych 
państw. Natomiast klasyczna operacja morska rosyjskiej floty wojennej 
skoncentrowana zostanie na przejęciu pełnej kontroli nad akwenem 
Bałtyku i sprowadzi się do trzech zasadniczych form. Pierwszą będzie 
blokada (ew. zniszczenie) sił morskich NATO oraz Finlandii i Szwecji. 
Plan minimum to zablokowanie flot tych państw w macierzystych 
portach oraz kontrola szlaków żeglugowych na linii wyznaczanej przez 
przylądek Arkona (RFN) i południowym wybrzeżem Szwecji 
(Trelleborg). Konsekwencją tak przyjętego celu operacyjnego będzie 
prowadzenie punktowych uderzeń rakietowych z morza na wybrane 
obiekty infrastruktury krytycznej państw regionu oraz taktyczne 
działania desantowe w rejonach portów i ważnych obiektów 
infrastruktury nadbrzeżnej. Natomiast w przypadku niepowodzenia 
operacji blokady sił morskich państw NATO prowadzony będzie ostrzał 
rakietowy zespołów okrętów, zwłaszcza że będą one zmuszone do 
prowadzenia działań minowych oraz mających na celu utrzymanie 
ciągłości żeglugi do własnych portów i niedopuszczenie do 
przeprowadzenia desantu na własne wybrzeże. Ich potencjał bojowy 
wyklucza natomiast próbę podjęcia operacji militarnej (podjęcie boju 
morskiego) wobec rozwiniętych sił Floty Bałtyckiej.  

Zaprezentowany scenariusz morskiej operacji rosyjskiej floty 
bałtyckiej pozwala na sformułowanie kilku konkluzji. Po pierwsze Bałtyk 
w polityce Paktu Północnoatlantyckiego musi być traktowany jako 
istotny akwen morski, wymagający sojuszniczej obrony (por. Mickiewicz, 
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2020). Sojusznicze plany operacyjne powinny zostać poszerzone o 
polityczno-militarną reakcję w sytuacji kryzysogennej oraz na działania 
o charakterze operacji dywersyjnej czy też działań penetrujących akwen 
przez jednostki podwodne. W system obrony NATO włączone powinny 
zostać terminale paliwowe i gazowe jak i trasy żeglugowe, minimum te 
wiodące z Cieśnin Bałtyckich i Zatoki Meklemburskiej do Świnoujścia. 
Konieczne jest także znaczne wzmocnienie potencjału militarnego 
bałtyckich państw NATO, ale uwzględniające uzyskanie zdolności do 
ochrony infrastruktury transportowej i paliwowej usytuowanej w strefie 
nadbrzeżnej (zintegrowane systemy obrony przeciwrakietowej 
bałtyckich państw NATO). Zasadnym jest także skorelowanie 
programów budowy floty wojennej przez państwa regionu, tak by były 
one zdolne do wspólnych działań mających na celu utrzymanie kontroli 
nad liniami komunikacyjnymi południowego Bałtyku (por. Pac, 2022). 
Natomiast narodowe programy rozbudowy ich potencjału powinny 
wynikać z założeń sojuszniczej operacji obronnej. Obierając za przykład 
Polskę jako bałtyckie państwo NATO przyjąć należy, że celem jej założeń 
obronnych powinno być niedopuszczenie do rażenia jego terytorium 
atakiem rakietowym z morza, przeprowadzenia punktowych operacji 
desantowych jak i – przynajmniej wspólnie z Danią, jeżeli nie w ramach 
działań NATO – utrzymanie ciągłości żeglugi z Morza Północnego na 
Bałtyk. Zadanie to określa potencjał bojowy MW RP. W jej składzie 
powinno znaleźć się minimum po sześć nawodnych okrętów 
dysponujących potencjałem uderzeniowym (fregaty i korwety), okrętów 
mogących pełnić także rolę jednostek asysty morskiej (ochrony 
jednostki transportującej ładunek strategiczny) i niszczycieli min. 
Niezbędne jest posiadanie minimum czterech okrętów podwodnych, 
które poza zdolnościami bojowymi mogłyby być wykorzystywane jako 
jednostki dalekiego rozpoznania przystosowane do działań w rejonie 
wyjścia z Zatoki Fińskiej na Bałtyk (por. Soroka, 2022). Niezbędnym jest 
także posiadanie przez państwo polskie, niekoniecznie przez marynarkę 
wojenną, jednostek przygotowanych do postawienia zagród minowych 
zwłaszcza w sposób skryty, w miejscach prawdopodobnego bojowego 
rozwinięcia rosyjskiej Floty Bałtyckiej. 
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Joe Biden's NATO policy and its evolution  

in the face of Russian aggression in Ukraine 
 

Joe Biden's international policy goal as the 46th President of the United States 
is to rebuild its position as the sole global superpower. This means concentration of US 
international activity on limiting economic and political expansion and militarization of 
China. In this conception, the North Atlantic Treaty Organization is to be an 
instrument that allows stabilizing the situation in Europe, also resulting from the clash 
of American interests with China and Russia. Its effective actions should allow the U.S. 
to concentrate its activity on the areas where its interests are located, especially in the 
western and central parts of the Indo-Pacific area. The Russian aggression against 
Ukraine forced the U.S. administration to revise this concept and to return to the role of 
a leader of the Alliance, involved not only in the creation but also in the implementation 
of a policy of containment of Russia in eastern Europe, on NATO's so-called eastern 
flank. Political realities indicate that the United States will not only have to take on 
this role, but also accept the necessity of this longer-term engagement and the probable 
use of military capabilities to play it. The area of particular political and military 
engagement will not be the Black, but rather the Baltic Sea basin. 

 
Key words: North Atlantic Treaty Organization, transatlantic security, 
United States, Russia, Ukraine. 
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GEOPOLITYCZNE KONSEKWENCJE REALIZACJI PAKIETU 
„FIT FOR 55” W FILARZE GRUNTÓW 

 
 
Abstrakt: 
 Celem artykułu jest wyjaśnienie konsekwencji wprowadzenia propozycji 
Komisji Europejskiej zmierzającej do redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów 
cieplarnianych na gruntach rolnych i leśnych. Zgodnie z kalkulacjami opartymi na 
szacunkach emisji i pochłaniania przyjętymi przez KE, wprowadzenie proponowanych 
rozwiązań spowoduje, że niektóre państwa nie będą w stanie osiągnąć rygorystycznych 
celów klimatycznych. Wskazując na ograniczone możliwości zwiększenia sekwestracji i 

redukcji emisji CO₂ autor dochodzi do wniosku, że tzw. walka o klimat jest skazana na 
niepowodzenie. Ponieważ rzeczywisty wpływ polityki klimatycznej na klimat jest 
znikomy, autor proponuje skorygować ambitne cele komisji Europejskiej dla 
poszczególnych państw, poprzez zastosowane specjalnego współczynnika. Pozwoliłoby 
to ograniczyć negatywne skutki, jakie polityka klimatyczna przynosi dla gospodarki, 
bezpieczeństwa żywnościowego i socjalnego.    

  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, sekwestracja CO₂, 

leśnictwo, klimat, UE. 

 

 
 
Wprowadzenie 

W ramach pakietu „Fit for 55” opublikowanego 14 lipca 2021 r., 

będącego pochodną Komunikatu o Zielonym Ładzie, Komisja Europejska 

w jednym z projektów legislacyjnych zaproponowała rewizję filaru 
klimatycznego, określanego akronimem LULUCF (ang. Land Use, Land 

Use Change and Forestry). Wskazany filar polityki klimatycznej w ramach 

pierwszego okresu rozliczeniowego, obejmującego lata 2021–2025na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2018/841 z 30 maja 2018 r., obejmuje przede wszystkim lasy. W rewizji 
filaru LULUCF, przeprowadzonej w ramach pakietu klimatycznego „Fit 

for 55” Komisja Europejska zaproponowała we Wniosku „COM (2021) 
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554” włączenie w politykę klimatyczną wszystkich gruntów rolnych, 

rozliczanych dotychczas w klimatycznym filarze ETS i połączenie tego 

sektora, w celu uproszczenia polityki klimatycznej, z filarem LULUCF, 
tworząc tym samym wspólny filar gruntów zwany „AFOLU” (Agriculture, 

Forestry and Other Land Use). Proponowane zmiany miałyby zachodzić 
jednak stopniowo, w trzech okresach rozliczeniowych, tak by ostateczne 

zmiany zostały dokonane przed rokiem 2030. Ponadto przyjęty 

wcześniej cel pochłaniania filaru LULUCF wynoszący 225 mln t 
ekwiwalentu CO2/rok (w tym dla Polski 26 mln t ekwiwalentu CO2/rok) 

na okres rozliczeniowy w latach 2021-2025, zgodnie z pierwotną 

propozycją wniosku miałby wzrosnąć do 310 mln t ekwiwalentu 

CO2/rok już w drugim okresie rozliczeniowym (w latach 2026-2030). 

Filar AFOLU zgodnie z NIR (ang. National Inventory Report) 

dodatkowo obejmowałby kategorię wchodzącą w skład LULUCF – gleby 

rolnicze. W sektorze rolnictwa, w przeciwieństwie do filaru LULUCF, 

emisje rozliczane są jako tzw. emisje non-CO2, czyli emisje poza 

dwutlenkiem węgla (np. CH4, N2O). Warto nadmienić, że w sektorze 

rolnym w polityce klimatycznej wyróżnia się m.in. takie kategorie jak 

„fermentacja jelitowa”, „gospodarka obornikiem”, „gleby rolnicze”, 

„spalanie na polu resztek rolniczych”, „wapnowanie”, „aplikację 

mocznika” itp. 

Można odnieść wrażenie, że filar gruntów i odnoszące się do niego 

propozycje zmian nie są tak drastyczne i tak istotne, jak w przypadku 

innych sektorów gospodarki. Czy jednak na pewno tak jest? Czy filar 
gruntów nie stał się ofiarą walki informacyjnej w polityce 
klimatycznej? Czy rzeczywiście jest możliwe zwiększenie sekwestracji 

CO2 oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze? 

Nowe wyzwania stawiają jeszcze jedno dodatkowe, a zarazem 

najważniejsze pytanie: jakie geopolityczne konsekwencje są 
związane z przyjęciem przez państwa członkowskie UE ambitnych 
celów, proponowanych przez Komisję Europejską w ramach 
pakietu „Fit for 55”? Należy mieć na uwadze, iż filar gruntów jest przede 
wszystkim regulowany przez procesy biologiczne i uzależniony od 

warunków naturalnych (żyzność gleb, klimat etc.), co wpływa na jego 

dużą bezwładność. Jakiekolwiek działania podejmowane w tym 
sektorze nie są w stanie przynieść skutków w tak krótkim 
horyzoncie czasowym, w jakim przewiduje to Komisja Europejska 
(cel pochłaniania - 310 mln t ekwiwalentu CO2/rok dla całej UE do 2030 

r. oraz neutralność tego sektora do 2035 r.). 
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Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych 
Wszelkie działania podejmowane w ramach tzw. polityki 

klimatycznej oparte są na dość powszechnej wierze w to, że emisja tzw. 
gazów cieplarnianych powstających w efekcie działalności gospodarczej 

wpływa na klimat w skali globalnej. Głównymi gazami rozpatrywanymi 
w filarze gruntów (AFOLU) jest dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) ze 

współczynnikiem ocieplenia globalnego 23 razy większym niż CO2, oraz 

podtlenek azotu (N2O), ze współczynnikiem ocieplenia 296 razy 
większym niż CO2. W filarze gruntów głównym źródłem metanu i 

podtlenku azotu jest sektor rolny. W polityce klimatycznej, w celu 

ujednolicenia rachunkowości, emisje gazów cieplarnianych sprowadza 

się do wspólnego mianownika, jakim jest jednostka CO2. Dlatego też, 

większość „proklimatycznych” organizacji, prowadząc walkę 

informacyjną oficjalnie określaną jako „walka o klimat”, w wyniku swojej 

niekompetencji nie wspomina o redukcji emisji innych gazów niż CO2.1 

Mając na uwadze możliwość sekwestracji CO2 przez ekosystemy leśne, a 

także wielkość emisji gazów typu „non-CO2” (CH4, N2O), których wielkość 

współczynnika ocieplenia globalnego jest znacznie wyższa niż CO2, 

emisje z rolnictwa uniemożliwiają osiągnięcie wysokich celów 

klimatycznych w filarze AFOLU. Największe emisje gazów cieplarnianych 

w sektorze rolnictwa są notowane w kategoriach „fermentacja jelitowa” 

oraz „gleby rolnicze”, trzecią z najbardziej emisyjnych kategorii w 

sektorze rolnictwa jest kategoria „zarządzanie obornikiem”. Jak 

podkreśla Huang i in. [2012], gleby stanowią rezerwuar gazów 

cieplarnianych, bowiem stężenie CO2 w powietrzu glebowym może być 

nawet dziesięciokrotnie większe niż w powietrzu atmosferycznym (czyli 

stanowi ok. 0,4% powietrza glebowego). Powietrze glebowe zawiera 

także różne ilości tlenku i podtlenku azotu (z nitryfikacji i denitryfikacji), 

metan, siarkowodór i etylen (z procesów beztlenowych), parę wodną 

oraz śladowe ilości gazów obojętnych. 

W sektorze LULUCF ma miejsce przede wszystkim pochłanianie 

CO2 przez lasy. Poniższy wykres przedstawia wielkość zaraportowanego 
w ramach NIR 2021 pochłaniania w polskich lasach – zielone słupki 

(lewa oś opisuje wielkość pochłaniania) oraz emisje z rolnictwa (czyli 

emisje non–CO2, przeliczone na ekwiwalent CO2), których wielkość 

wyznacza na wykresie czerwona linia (prawa oś opisuje wielkość emisji). 

                                                
1 Należy zauważyć, że obecność dwutlenku węgla w atmosferze jest dla roślin nie mniej 

istotna i konieczna jak dostęp do tlenu i wody. Jest to fakt pomijany nie tylko przez 

niekompetentnych aktywistów organizacji nazywanych ekologicznymi, ale przede 

wszystkim przez kreatorów europejskiej „polityki klimatycznej” (przyp. red.). 
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Ponadto na wykresie przedstawiono proponowany cel na kolejny okres 

rozliczeniowy, czyli na lata 2026 – 2030. 

 
Ryc. 1. Porównanie emisji z rolnictwa oraz pochłaniania w LULUCF 

 
 

Wielkość rzeczywistego pochłaniania CO2 jest uzależniona od 

warunków naturalnych, głównie klimatycznych, ale również od 

możliwych gradacji i epifitoz2. Mając na uwadze proponowaną wielkość 

pochłaniania dla sektora gruntów (ryc. 1, niebieski słupek) oraz wielkość 

emisji z sektora rolnictwa, które miałoby zostać połączone w polityce 

klimatycznej we wspólny filar AFOLU, stawia m.in. przed Polską 

poważne wyzwanie. Proponowany dla Polski cel pochłaniania na 

poziomie -38,098 mln t CO2, po dołączeniu rolnictwa emitującego gazy 

cieplarniane inne niż CO2 spowodowałoby, że nowopowstały filar 

sektora gruntów, aby osiągnąć proponowaną wielkość musiałby 

                                                
2 Dane raportowane w NIR pokazują stan wielkości emisji i pochłaniania z dwuletnim 

opóźnieniem. Przykładowo, potężne zaburzenia ekosystemów leśnych powstałe na 

skutek wielkopowierzchniowych szkód spowodowanych silnym wiatrem w wyniku 

burzy w 2017 roku, których wynikiem był statystyczny spadek pochłaniania CO₂ 
poprzez zniszczone drzewostany oraz uwolnienie węgla z tychże ekosystemów zostało 

ujawnione w roku 2019. W odniesieniu do lat 1992-1994, bardzo trudno wyjaśnić 

szczegółowe przyczyny raportowanych wyników NIR. Należy podkreślić, że wielkie 

pożary lasów, które nawiedziły Polskę w roku 1994, jak np. pożar w Kuźni Raciborskiej, 

powinny mieć swoje odzwierciedlenie w zgłoszonym NIR w roku 1996. Tymczasem 

raport NIR wskazuje jednak na wzrost pochłaniania. Nie są jasne przyczyny tych 

rozbieżności (przyp. aut.). 
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pochłonąć dodatkowo wielkość ekwiwalentu CO2 emisji gazów 

cieplarnianych emitowanych przez rolnictwo. Konsekwencją może być 

bardzo duże niebezpieczeństwo niewywiązania się Polski, jak i innych 
państw członkowskich z wykonania rewidowanego rozporządzenia 

filaru LULUCF, oraz rozpoczęcia procedury naruszeniowej, zgodnie z art. 
258 i 260 TFUE (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Dlatego 

propozycja utworzenia wspólnego filaru AFOLU, powinna być 
odrzucona przez państwa członkowskie. 

 

Proponowane zmiany dla sektora gruntów 
Komisja Europejska zaproponowała w 2021 roku szereg zmian, 

rozłożonych na trzy okresy rozliczeniowe: 

 

I okres 2021-2025: 

 utrzymanie dotychczasowego systemu monitoringu i 

sprawozdawczości UE (brak istotnych zmian w LULUCF; 

utrzymanie poziomów referencyjnych dla lasów – FRL ang. Forest 

Reference Level); 

 utrzymanie obecnej wielkości bilansu pochłaniania; FRL (poziom 

referencyjny dla lasów), czyli -28,4 mln t ekwiwalentu CO2/rok, w 

którym mieści się cel dla całego filaru LULUCF (z gruntami 

rolnymi, z emisjami wyłącznie CO2)wynoszący około -26 mln 

CO2/rok.  

 

II okres 2026-2030: 

 połączenie sektora rolnictwa i leśnictwa we wspólny filar 

gruntów - AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use); 

 wzrost ogólno unijnego celu pochłaniania dla sektora gruntów 

zgodnie z prawem klimatycznym z 225 mln t ekwiwalentu 
CO2/rok do 310 mln t ekwiwalentu CO2/rok, który jest niezgodny 

z (art. 4 ust. 1) ECL (ang. European Climate Law) [Europejskie 

prawo o klimacie, 2021]. Art. 4 ust. 1 przytoczonego 

rozporządzenia podaje: „wkład pochłaniania netto w osiąganie 

unijnego celu klimatycznego na rok 2030 ogranicza się do 225 mln 

ton ekwiwalentu CO2”. (“Dziennik Urzędowy L 243/2021”); 

 dla Polski proponowany jest wzrost celu z 26 mln t ekwiwalentu 

CO2/rok do 38,098 mln t CO2/rok; 

 w przypadku nie osiągnięcia corocznego celu krajowego na 

koniec tego okresu rozliczeniowego, pozostała wielkość gazów 

cieplarnianych, która nie została pochłonięta przejdzie na następy 
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okres rozliczeniowy i zostanie powiększona współczynnikiem 

1,08 (tzw. mechanizm kar); 

 zakres monitoringu i sprawozdawczości zostanie zmieniony i 
będzie odbywał  się na danych pochodzących z inwentaryzacji 

gazów cieplarnianych państw członkowskich oraz danych dot. 
wielkości i użytkowania powierzchni w oparciu  

o dane teledekcyjne programu Copernicus, przy użyciu Systemów 

Informacji Geograficznej (GIS); 
 w tym okresie rozliczeniowym, ważne jest, aby pochłanianie z 

całego okresu było równe sumie corocznego celu wyznaczonego 

trajektorią liniową dla państwa członkowskiego ale zgodność ta 

będzie sprawdzana na koniec tego okresu  

(a w następnym okresie rozliczeniowym, 2031-2035, już co rok). 

 

III okres 2031-2035: 

 państwa członkowskie mają uzyskiwać corocznie swój ustalony 

cel i zbliżać się do osiągnięcia takiego bilansu, aby wielkość 

pochłaniania CO2 równoważyła wielkość emisji gazów 

cieplarnianych przeliczonych na ekwiwalent CO2;  

 w przypadku nieosiągnięcia założonego celu przez państwo 

członkowskie w danym roku, w kolejnym roku, w ramach kary 

ustalony cel pochłaniania będzie wynosił wielkość corocznego 

celu krajowego powiększonego o wielkość niepochłoniętej emisji 

pomnożonej przez współczynnik 1,08; 

 KE zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej filaru gruntów 

już w tym okresie rozliczania. Jest to sprzeczne ze 

zobowiązaniami państw członkowskich UE do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej do roku 2050(art. 4 ust. 1)  

[Europejskie prawo o klimacie, 2021]. 
  

Sposoby zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla 
Węgiel, który został pochłonięty przez drzewa, poprzez 

wbudowanie go przede wszystkim w komórki drewna, ale także aparatu 

asymilacyjnego, znajduje się w naturalnym cyklu obiegowym. Cykl ten 

może zostać przyśpieszony przez klęski żywiołowe jak np. pożary albo 

wydłużony przez pozyskanie drewna dojrzałych drzew, zgodnie z 

zasadami gospodarki leśnej i zastąpienie starego pokolenia młodym, tak 

aby w ogólnej puli utrzymać drzewostany o średniej wieku 

przypadającej na wzmożony przyrost masy. Jednocześnie istotne jest 

takie zagospodarowanie pozyskanego drewna, aby wydłużyć trwałość 
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pochodzących z niego produktów. Pewnym sposobem może być również 

odpowiednia ochrona i odnawianie torfowisk np. przez bardzo powolne 

(aby nie dopuścić do wydzielania się metanu – CH4) nawadnianie gleb 
murszowych. Torfowiska mogą być naturalnym, dużym w swym zasięgu 

magazynem węgla. Rosnące drzewa, które następnie obumrą i upadną 
mogą być w warunkach dużej wilgotności wbudowywane w warstwę 

torfu. Grunty torfowe są mało efektywne w gospodarce leśnej, więc 

mogłyby one z powodzeniem pełnić taką rolę, zwiększając jednocześnie 
bioróżnorodność ściśle związaną z takimi siedliskami. 

Lasy będące pochłaniaczem CO2, są jednak narażone na naturalne 

zaburzenia jak np. częstsze gradacje szkodników owadzich czy 

łatwiejsza propagacja fitopatogenów, wskutek łagodniejszego dla 

owadów klimatu oraz wydłużającego się sezonu wegetacyjnego. Do tego 

należy wspomnieć o zagrożeniach abiotycznych jak np. ryzyko 

pojawienia się nagłych zjawisk pogodowych – huraganów, 

występowanie długich i dotkliwych susz itp. Zagrożenia te powodują 

spadek pochłaniania CO2 w ogólnym rozrachunku dla drzewostanów, 

dlatego jednym ze sposobów ich ochrony w perspektywie 

długoterminowej jest przebudowa ich struktury gatunkowej 

dostosowanej do siedliska i trendów mezoklimatycznych. Jest to jednak 

proces długotrwały, lecz niezbędny i będzie coraz bardziej istotny nie 

tylko w Polsce, ale również w wielu innych europejskich lasach. Niestety 

nie jest możliwe zastosowanie jakichkolwiek zmian w gospodarce leśnej 

w warunkach europejskich, które przyniosłyby szybki wzrost 

pochłaniania CO2. Sekwestracja dwutlenku węgla może odbywać się 

również w rolnictwie, jednak jej poziom efektywności w tym sektorze 

jest zazwyczaj znacznie niższy niż w sektorze leśnictwa. 

 

Redukcja emisji gazów  
Rozróżnienie między emisjami CO2 a emisjami non-CO2 stanowią 

granicę rozróżnienia między filarem LULUCF a ETS, w jakim obecnie 

znajduje się rolnictwo, rozpatrywane w emisjach non-CO2. To właśnie 
włączenie tej części rolnictwa wykazującego emisje non-CO2, w efekcie 

utworzy wspólny filar polityki klimatycznej – AFOLU. Jednocześnie, 

mając na uwadze, iż w ogólnym bilansie wszystkich emisji gazów 

cieplarnianych, rolnictwo w porównaniu do innych sektorów pod 

względem wielkości emisji, jest dużym emitentem w Polsce. Dlatego 
ważna w tym kontekście jest redukcja emisji metanu (CH4). W tym celu 

jest możliwe zastosowanie kilku strategii jednostkowo 
lub równocześnie, które możemy podzielić na strategie zapobiegawcze i 
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strategie minimalizujące emisje. Innym równoległym podziałem jest 

podział zaproponowany przez Sejiana i in. [2011a], którzy 

zaproponowali podział na strategie zarządzania, żywienia oraz 
biotechnologiczne, o wysokim stopniu zaawansowania. Stosując 

jakąkolwiek z powyższych strategii, najpierw należy określić, dla jakiego 
źródła będzie ona stosowana. Podział kategorii emisji gazów 

cieplarnianych z rolnictwa jest w tym przypadku bardzo dobrym 

podziałem, jednak na potrzeby zastosowania powyższych strategii, 
można ten podział nieznacznie uprościć. Dobór odpowiedniej diety dla 

zwierząt gospodarskich jest kluczowym rozwiązaniem, które 

jednocześnie może zmniejszyć emisje CH4, jak również wpłynąć 

pozytywnie na zdrowotność zwierząt. Zaobserwowano, że zastąpienie 

błonnika skrobią, o zawartości w diecie ponad 40% powoduje wyraźny 

spadek emisji metanu w stosunku do kaloryczności [Singh 2010]. 

Ponadto, zwiększenie zawartości tłuszczów w pożywieniu zwierząt 

powoduje ograniczenie trawienia błonnika oraz zmniejsza liczbę 

metanogennych pierwotniaków (orzęski żyjące w symbiozie z 

bakteriami metanogennymi), dla których tłuszcze są szkodliwe 

(podobnie jak saponiny np. tianina). Co istotne, dzieje się to bez zmiany 

pH w żwaczu [Sejian i in. 2011b], nie doprowadzając do zaburzeń w 

trawieniu. Dlatego udział oleistych roślin w pokarmie zwierząt, w ilości 

do 10% w ogólnej diecie daje obiecujące wyniki. Należy jednak pamiętać, 

że przekroczenie tego progu jest szkodliwe dla zwierząt.  

W diecie można też stosować zaawansowane metody 

biotechnologiczne. Pożądane w tej diecie może być również 

zastosowanie jonoforów (środków przeciwdrobnoustrojowych), 

hamujących aktywność niekorzystnych zdrowotnie grup bakterii, 

jednocześnie aktywując inne pożądane grupy bakterii [Alemneh, 

Getabalew 2019]. Ponadto suplementacja białkiem zwiększa strawność 

składników odżywczych u przeżuwaczy, jednocześnie zmniejszając 

produkcję CH4 w żwaczu [Mehra i in. 2006]. Możliwe do stosowania są 

odpowiednie mikrobiologiczne dodatki paszowe lub stosowanie 
odpowiednich bakteriofagów. 

Istotne jest również odpowiednie zarządzanie obornikiem. Może 

on być kompostowany lub poddawany fermentacji beztlenowej w celu 

kontrolowanego uzyskania metanu, jako biogaz wykorzystywany w 

celach energetycznych. Inwestycja w budowę biogazowni może być 
opłacalna jedynie w przypadku gospodarstw o dużym pogłowiu 

zwierząt, gdzie zamiast obornika uzyskiwana jest gnojowica. Dlatego w 
polskich warunkach, przy dużym rozdrobnieniu rodzinnych 
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gospodarstw rolnych, pewnym rozwiązaniem mogą być wiejskie, 

spółdzielcze biogazownie, pełniące jednocześnie rolę elektrociepłowni 

opalanych uzyskiwanym gazem [Lewandowski, Klugmann-Radziemska 
2017]. 

Jeśli chodzi o grunty leśne, największym zagrożeniem emisji 
gazów jest możliwość wystąpienia pożarów, które zarówno są 

bezpośrednią przyczyną emisji gazów, jak i poprzez zniszczenie 

powierzchni leśnych drastycznie zmniejsza się możliwość pochłaniania 
CO2. Mając na uwadze ogrom możliwych zniszczeń i strat w 

ekosystemach leśnych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe rozwinęło system monitoringu i ostrzegania o zagrożeniu 

pożarowym w lasach.  

 

Analiza potencjałów państw członkowskich UE 
Podstawowym zagadnieniem dla analiz sektora gruntów powinno 

być określenie możliwości wpływu poszczególnych państw 

członkowskich na osiągnięcie ogólnounijnego celu klimatycznego. Tabela 

1 przedstawia procentowy udział poszczególnych powierzchni państw 

członkowskich UE, uszeregowanych na podstawie wielkości powierzchni 

całkowitej– od najmniejszej do największej. Dane udostępnione przez 

Eurostat, nie wyróżniają lesistości, czyli procentowego pokrycia 

powierzchni lądowej danego państwa, tylko grunty uznawane jako las. 

Dlatego dane zawarte w kolumnie „lasy i zarośla” mogą różnić się mniej 

lub bardziej w zależności od państwa członkowskiego UE. Dla przykładu, 

wg danych Eurostatu lasy i zarośla w Polsce zajmują 37% powierzchni 

kraju, jednak zgodnie z danymi przedstawianymi m.in. przez Bank 

Danych o Lasach [dostęp 29 kwietnia 2022 r.], lesistość Polski wynosi 

30,8%, z kolei wg danych GUS – 31% [Rocznik …, 2021] (tab. 2). 

Największe powierzchnie poszczególnych gruntów, a zatem 

również największy wpływ na efekt klimatyczny tego sektora w UE ma 

m.in. duża obszarowo Francja, a także Szwecja i Finlandia, będące w 

czołówce państw członkowskich pod względem całkowitej wielkości 
powierzchni, jednocześnie wykazujące bardzo duży udział gruntów w 

kategorii „lasy i zarośla” (tab. 1) oraz lesistość (tab. 2). Jednocześnie 

zarówno Szwecja jak i Finlandia posiadają najmniejszy procentowy 

udział gruntów rolnych i podobnie jak Łotwa i Estonia, jedne z 

najniższych w UE udziałów procentowych gruntów sztucznych. Wysoki 
stopień zarolnienia może wskazywać, że dane państwo członkowskie UE 

może mieć problem ze zwiększeniem sekwestracji CO2 w filarze 
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gruntów, ze względu na zbyt mały stosunek gruntów leśnych do gruntów 

wykorzystywanych rolniczo. 

 
Tab. 1. Powierzchnia całkowita i procentowy udział poszczególnych kategorii 
pokrycia terenu wg stanu na rok 2019 [Eurostat]. 

  
Powierzchnia 

całkowita 
(km²) 

Lasy i 
zarośla 

[%] 

Pola 
uprawne 

[%] 

Łąki i 
pastwiska 

[%] 

Obszary 
wodne i 
tereny 

podmokłe 
[%] 

Grunty 
sztuczne 

[%] 

EU 4 125 107 46,8 24,2 17,4 7,3 4,2 
1 Francja 549 060 36,0 29,9 24,6 3,8 5,7 

2 Hiszpania 498 502 50,1 27,4 12,8 6,0 3,7 

3 Szwecja 447 424 68,5 4,0 5,5 20,1 1,8 

4 Niemcy 357 569 35,7 32,3 20,8 3,7 7,6 

5 Finlandia 338 411 69,6 5,3 5,7 17,6 1,7 

6 Polska 311 929 37,6 34,7 20,7 3,3 3,6 
7 Włochy 302 072 41,2 31,7 16,4 4,2 6,6 

8 Rumunia 238 398 37,0 32,6 22,9 4,7 2,8 

9 Grecja 131 694 57,6 20,5 13,8 4,1 4,0 

10 Bułgaria 110 996 48,8 32,3 14,7 2,0 2,3 

11 Węgry 93 012 28,2 43,5 17,5 6,8 4,0 

12 Portugalia 89 103 56,2 16,3 15,8 5,3 6,4 

13 Austria 83 878 48,5 15,9 24,2 7,3 4,2 

14 Czechy 78 871 39,3 33,7 20,1 2,4 4,4 

15 Irlandia 69 947 24,2 5,5 57,7 8,5 4,2 

16 Litwa 65 284 39,6 32,0 21,9 4,3 2,1 

17 Łotwa 64 585 56,0 15,4 20,9 5,9 1,7 

18 Chorwacja 56 594 59,2 16,6 17,4 3,7 3,2 

19 Słowacja 49 035 49,5 27,5 17,6 2,0 3,4 

20 Estonia 45 336 58,7 12,9 16,2 10,5 1,7 

21 Dania 42 925 21,9 47,7 19,7 3,8 6,9 

22 Holandia 37 377 16,8 23,0 34,2 13,3 12,6 

23 Belgia 30 666 27,8 29,1 28,2 3,3 11,7 

24 Słowenia 20 273 65,8 11,0 17,8 1,2 4,3 

25 Cypr 9 253 46,5 30,4 10,9 6,0 6,2 

26 Luksemburg 2 595 36,9 21,8 32,9 1,1 7,4 

27 Malta 316 16,9 28,7 18,5 8,4 27,5 

W tabeli wyróżniono kolorami wartości liczbowe, zgodnie z gradientem: czerwony  

– najniższe wartości, zielony najwyższe wartości. W ostatniej kolumnie tabeli (grunty 
sztuczne) odwrócono gradient, nadając kolor czerwony najwyższym wartościom 

liczbowym, a zielony najniższym. 
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Tab. 2. Powierzchnia całkowita i lesistość poszczególnych państw członkowskich 
UE wraz z celami klimatycznymi w ramach filaru gruntów  

  
Powierzchnia 

całkowita 
(km²) 

Lesistość 
(rzeczywisty 

udział 
procentowy 
pow. leśnych 

państwa 
członkowskiego 

UE) 

stary cel 
[mln t 
ekw. 
CO2] 

proponowany 
cel [mln t 
ekw. CO2] 

wzrost (-) / 
spadek (+) 
celu [mln t 
ekw. CO2] 

EU 4 125 107 39,4 224,9 310,000 85,100 
Francja 549 060 33,0 -43,0 -34,046 8,954 

Hiszpania 498 502 55,9 -33,3 -43,635 -10,335 

Szwecja 447 424 74,5 -34,1 -47,321 -13,221 

Niemcy 357 569 32,7 6,1 -30,840 -36,940 

Finlandia 338 411 76,2 -20,8 -17,754 3,046 

Polska 311 929 31,0 -26,0 -38,098 -12,098 
Włochy 302 072 38,9 -21,0 -35,758 -14,758 

Rumunia 238 398 30,2 -24,0 -25,665 -1,665 

Grecja 131 694 50,7 -2,9 -4,373 -1,473 

Bułgaria 110 996 36,1 -7,9 -9,718 -1,818 

Węgry 93 012 24,9 -0,7 -5,724 -5,024 

Portugalia 89 103 53,0 -10,8 -1,358 9,442 

Austria 83 878 48,8 -4,0 -5,650 -1,650 

Czechy 78 871 34,7 -6,4 -1,228 5,172 

Irlandia 69 947 12,3 9,1 3,728 -5,372 

Litwa 65 284 36,1 -3,7 -4,633 -0,933 

Łotwa 64 585 56,6 3,7 -0,644 -4,344 

Chorwacja 56 594 45,7 -3,6 -5,527 -1,927 

Słowacja 49 035 40,5 -6,1 -6,821 -0,721 

Estonia 45 336 58,3 -0,5 -2,545 -2,045 

Dania 42 925 15,8 5,8 5,338 -0,462 

Holandia 37 377 11,0 5,1 4,523 -0,577 

Belgia 30 666 23,8 -1,2 -1,352 -0,152 

Słowenia 20 273 62,8 -3,9 -0,146 3,754 

Cypr 9 253 41,8 -0,4 -0,352 0,048 

Luksemburg 2 595 37,6 -0,4 -0,403 -0,003 

Malta 316 1,1 0,0 0,002 0,002 

Opracowanie własne na podst. danych GUS [Rocznik…, 2021] oraz Wniosku COM 

(2021) 554. 

 

Cele klimatyczne w filarze gruntów (LULUCF/AFOLU) 
Zgodnie z danymi zawartymi w tab. 2, podział nowych celów 

klimatycznych był bardzo nierównomierny. W dołączonej do 

opublikowanego w dniu 14 lipca 2021 r. Wniosku COM (2021) 554, 
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ocenie skutków regulacji, Komisja Europejska tłumaczyła, że sposób 

dystrybucji wzrostu celu unijnego na cele krajowe oparty został o 

sumaryczną wielkość kategorii zarządzanych gruntów państwa 
członkowskiego w ramach LULUCF. Taki podział nie odzwierciedla 

rzeczywistych możliwości pochłaniania CO2 przez lasy w Polsce i 
najprawdopodobniej kilku innych państw członkowskich. Największy 

wzrost celu klimatycznego został zaproponowany dla Niemiec (wzrost 

celu o 36,94 mln t ekw. CO2/rok), które do tej pory raportowały emisje z 
sektora LULUCF (tab. 2), co w tym przypadku niezupełnie jest 

zrozumiałe, mając na uwadze duży potencjał niemieckich lasów. Drugim 

co do wielkości wzrostu celu krajowego, jest cel dla Włoch, oraz cel dla 

Szwecji i Polski (12,1 mln t ekw. CO2/rok).  

Mając na uwadze, iż największym pochłaniaczem w sektorze 

gruntów są lasy, próba obniżenia zbyt wysokiego celu powinna się 

opierać przez wprowadzenie współczynnika korekcyjnego opartego na 

lesistości oraz wieku drzewostanu. Im większa lesistość państwa 

członkowskiego i im wyższy przeciętny wiek drzewostanów, tym 

współczynnik korekcyjny powinien być wyższy. Pozwoliłby on obniżyć 

cel krajowy na tyle optymalnie, aby zniwelować ryzyko mniejszego 

pochłaniania, na skutek rozpadu starych drzewostanów, wynikającego z 

naturalnego obumierania bądź klęsk żywiołowych, na które szczególnie 

podatne są starodrzewy. Mając na względzie ambicje UE dot. 

powiększania powierzchni starodrzewów oraz zwiększania lesistości, 

taki współczynnik korekcyjny spełniałby rolę zachęt dla państw 

członkowskich w filarze LULUCF. Jednocześnie, takie rozwiązanie jest 

zbieżne z celami Strategii na rzecz Bioróżnorodności [COM(2020) 380] 

oraz Strategii Leśnej [COM(2021) 572].  

Proponowany współczynnik mógłby zostać wyliczany wg. 

prostego wzoru: 

 
gdzie: 

α – wielkość procentowego współczynnika korekcyjnego, x – 

lesistość danego państwa członkowskiego, β -przeciętny wiek 
drzewostanów danego państwa członkowskiego 

Przy zastosowaniu powyższego równania dla Polski (lesistość 

31% oraz przeciętny wiek drzewostanów 60 lat), oznaczałoby to: 

 
w innym ujęciu: 
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Otrzymana wartość 18,6% mogłaby być wielkością redukcji 

zaproponowanego celu krajowego na lata 2025-2030. Wówczas 
skorygowany cel dla Polski, przy uwzględnieniu progu wyjściowego 

38,098 mln t ekw. CO2/rok, wyniósłby 31,012 mln t pochłaniania ekw. 
CO2/rok, zgodnie z poniższymi obliczeniami: 

 

 
Powyższy wzór ma zastosowanie dla celów klimatycznych filaru 

LULUCF wszystkich państw członkowskich UE, obniżając księgowany cel 

tym bardziej, im bardziej jest zalesione dane państwo oraz im starszy 

jest przeciętny wiek drzewostanów. Oznacza to, że państwa o małej 

powierzchni leśnej nie byłyby poszkodowane, ponieważ mogą podjąć 

wysiłek zwiększania swojej lesistości, aby osiągnąć większą redukcję. 

Należy jednak nadmienić, że państwa inwestujące w swoje lasy, co 

prawda zaksięgują wskutek niższego celu, mniejsze pochłanianie, lecz 

gwarantują znacznie większe ambicje i pochłanianie poprzez 

rzeczywiste działania w postaci hodowli lasów. 

 
Dyskusja – wewnątrzwspólnotowe skutki regulacji 
 

a) Wpływ na gospodarkę 

W przypadku przyjęcia przez państwa członkowskie UE 

inicjatywy utworzenia filaru AFOLU, oprócz wpływu na rynek leśno-

drzewny może dojść do wzrostu cen żywności, powodowanego jej 

niedoborem. Na ceny te może wpłynąć jeszcze wiele innych czynników, 

jak np. drożejące nawozy czy paliwa. Bardzo trudno przewidzieć, jak 

drastycznie wysokie cele redukcji emisji gazów mogą wpływać na sektor 

rolny, jednak mając na uwadze efektywność jakościowo-kosztową, 

można spodziewać się, że rozdrobnione gospodarstwa rolne będą mogły 

w dalszym ciągu prowadzić produkcję roślinną, jednak produkcję 
zwierzęcą, na skutek technologii redukujących emisje gazów 

cieplarnianych z rolnictwa, będzie opłacało się prowadzić tylko w 

dużych lub jedynie wielkich gospodarstwach rolnych. Jest to bardzo 

niebezpieczne rozwiązanie, które jeszcze bardziej pogarsza 

bezpieczeństwo żywnościowe, bowiem produkcja zwierzęca w wielkich 
gospodarstwach sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się chorób i 

powstawaniu zwierzęcych epidemii. Jest to zagrożenie, którego 
zdecydowanie należy uniknąć. Jednak uciekanie się w tym celu do 
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farmakologii, może negatywnie odbić się na zdrowiu człowieka, 

spożywającego produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Mając na względzie potrzebę utrzymania bezpieczeństwa 
żywnościowego Polski, konieczne jest przeprowadzenie analiz 

opłacalności i bezpieczeństwa prowadzenia lokalnych spółdzielni 
rodzimych rolników, działających na kształt hurtowni spożywczych. 

Spółdzielnie takie dawałyby, rozdrobnionym podmiotom gospodarczym, 

jakimi są w większości polskie gospodarstwa rolne, większą siłę 
przebicia na rynku żywności oraz niezależność gospodarczą, bardziej 

właściwą kontrolę konsumencką nad jakością żywności, a także 

pobudziłyby aktywność zawodową w obszarach wiejskich lub miejsko-

wiejskich. Takie rozwiązanie dodatkowo pozytywnie wpłynęłoby na 

bezpieczeństwo żywnościowe państwa, również dzięki bardziej 

równomiernemu rozmieszczeniu spółdzielni na całym terytorium Polski 

oraz dzięki większej niezależności gospodarczej. Jest to równocześnie 

najlepszy sposób na promocję polskiej żywności. Przy takim rozwiązaniu 

należy jednak kategorycznie unikać wprowadzenia holdingów 

żywnościowych, gdyż ograniczą one niezależność i wpłyną na 

reglamentowanie żywności w przypadku zachwiania bezpieczeństwa 

żywnościowego. Takie rozwiązanie przyniosłoby odwrotny do 

zamierzonego skutek, rujnując bezpieczeństwo żywnościowe Polski. 

W przypadku pozostawienia obecnej architektury LULUCF, 

wyższe cele klimatyczne mogą wpłynąć na brak dostępnej biomasy 

drzewnej na cele energetyczne. Należy również przygotować się na 

znaczny wzrost cen drewna, wynikający z czasowo zmniejszonego 

pozyskania. Możliwe jest, że w efekcie wymogów klimatycznych 

zmniejszone pozyskanie drewna wpłynie na sektor drzewny, redukując 

liczbę drzewnych zakładów przemysłowych na korzyść jedynie tych 

największych, mających znacznie większe możliwości dostępu do 

drewna poprzez wypracowaną historię zakupów, którą Lasy Państwowe 

prowadzą dla swoich odbiorców. Możliwy jest kierunek zwiększania tzw. 

efektu substytucji w produktach z pozyskanego drewna, jednak nie jest 
to idealne rozwiązanie i wymaga m.in. ulepszenia technologii 

konserwacji drewna w celu zwiększenia jego żywotności. Niemniej 

jednak, wprowadzenie szeregu restrykcji w gospodarce leśnej, może 

skutecznie wpłynąć na degradację podmiotu gospodarczego, jakim są 

Lasy Państwowe – największy zarządca gruntów leśnych w Europie, 
mający niebagatelny wkład w generowanie dochodu narodowego Polski. 

Wprowadzenie restrykcji doprowadzających do rozkładu sektora 
leśnego w Polsce może mieć dwojakie skutki. Pierwszym scenariuszem 
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jest znaczna prywatyzacja usług leśnych na kształt modelu 

kanadyjskiego, w którym lasy stanowią własność skarbu państwa, 

nadleśnictwa jedynie administrują znacznymi ich powierzchniami, 
zatwierdzając odbiór prac firm konsultingowych, wykonujących w 

terenie prace gospodarcze – od prac planistycznych do prac 
wykonawczych. Rozwiązanie to zminimalizuje wielkość administracji 

Lasów Państwowych, na rzecz prywatnych podmiotów gospodarczych, 

regulowanych przez wolny rynek. Choć takie rozwiązanie nie brzmi 
optymistycznie dla polskiej branży leśnej, to jednak zagrożenie 

ewentualnego rozpadu PGL LP oraz niebezpieczeństwo utraty 

powierzchni leśnych przez skarb państwa może być niwelowane właśnie 

w ten sposób, choć nie można wykluczyć również innych metod 

utrzymania lasów skarbu państwa. Drugim, znacznie bardziej 

niebezpiecznym rozwiązaniem, jest przejęcie jurysdykcji przez instytucje 

unijne nad lasami, będącymi własnością skarbu państwa. Obecnie w UE, 

wyłączną jurysdykcję nad lasami tego typu własności mają państwa 

członkowskie. Ten stan rzeczy konsekwentnie próbuje zmienić Komisja 

Europejska. Nie jest bowiem możliwe bezpośrednie wymuszenie 

przejęcia praw do zarządzania lasami w poszczególnych państwach 

członkowskich. Jednak szereg dodatkowych restrykcji nakładanych w 

ramach polityki klimatycznej oraz ochrony bioróżnorodności, a także 

prób możliwie najdokładniejszego monitoringu z wykorzystaniem 

technologii satelitarnej oraz systemów GIS, wpłynie skutecznie na 

przejęcie kontroli nad zarządzaniem gruntami leśnymi w Europie i 

centralnym regulowaniem gospodarek leśno-drzewnych poszczególnych 

państw członkowskich. Może to stać się jednym z elementów narzędzi 

nacisku na państwa członkowskie.  

Podobnie może stać się z sektorem rolnictwa, w którym znacznie 

łatwiej wprowadzić monitoring. Sprzymierzeńcem w realizacji tego celu 

jest tzw. „rolnictwo precyzyjne”. Rolnictwo precyzyjne wspierane 

systemami GIS, ma również dobre strony, bowiem pomaga np. w 

ograniczeniu zużycia nawozów, które są wysiewane jedynie w ilości i 
doborze ich składu, dostosowanym do lokalnych warunków glebowych 

szczegółowo opisanych na mapach będących podstawą wysiewu. Dzięki 

temu produkcja rolna jest nie tylko bardziej opłacalna, ale również 

bezpieczniejsza dla środowiska, poprzez minimalizowanie np. 

eutrofizacji pobliskich zbiorników wodnych oraz redukcję reakcji 
chemicznych w glebie powodujących powstawanie niekorzystnej dla 

klimatu mieszanki powietrza glebowego, mogącego ulatniać się do 
atmosfery. Jednak przekazywanie takich szczegółowych danych poza 
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granice Polski jest sabotażem bezpieczeństwa narodowego, którego 

elementem jest bezpieczeństwo żywnościowe.  

 

b) Wpływ na sferę socjalną 

Redukcja produkcji żywności sprawi, że żywność stanie się 
dobrem deficytowym. Niekoniecznie taka sytuacja może wpłynąć na to, 

iż kosztem mniejszej produkcji rolnej uzyskamy żywność lepszej jakości. 

Zatem oprócz głodu, który z pewnością dotknie  
w szczególności rodziny najbiedniejsze, mogą pojawić się problemy 

zdrowotne na skutek podrabiania żywności. Jest to bardzo poważne 

zagrożenie, ze względu na drastyczny wzrost ilości różnego rodzaju 

alergii, w tym alergii pokarmowych. Według Global Atlas of Allergy 

[2019], do roku 2050 aż cztery miliardy ludzi na świecie będzie 

chorować na różne rodzaje alergii. Problem ten uwidacznia silne 

powiązanie z innym systemem infrastruktury krytycznej, jakim jest 

system ratownictwa, który wraz z upływem czasu będzie coraz silniej 

obciążany, jeśli nie zredukuje się zabiegów rolnych jak. np. nadmierny 

oprysk, stosowanie dużej ilości antybiotyków i hormonów w produkcji 

zwierzęcej. Podobnie zwiększenie udziału żywności genetycznie 

modyfikowanej, której stosowanie argumentowano celami 

prozdrowotnymi, nie wyeliminowało alergii. Wręcz przeciwnie, mając na 

względzie coraz większy udział na rynku żywości GMO oraz ciągły 

wzrost liczby alergii pokarmowych, zachodzi podejrzenie, że 

zmodyfikowana żywność może być jedną z wielu przyczyn alergii. Z 

pewnością, stosowanie hormonów i antybiotyków w produkcji 

zwierzęcej, również nie pozostaje bez znaczenia dla ludzkiego 

organizmu. 

Wg danych GUS [Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 

r.] ubóstwem ustawowym, uprawniającym do ubiegania się o przyznania 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, było objęte w Polsce 

około 9% ludności. Mając na uwadze stale powiększający się poziom 

inflacji, wynoszący obecnie (marzec 2022 r.) 12,4%  
oraz zniszczenia gospodarcze, spowodowane przymusowym 

naprzemiennym „zamykaniem” i „otwieraniem” gospodarki, należy 

spodziewać się wzrostu wskaźnika ubóstwa ustawowego. To z kolei 

zwiększy nakłady państwa na świadczenia socjalne, powiększając 

inflację w wyniku stosowanych mechanizmów finansowych, w celu 
utrzymania płynności finansowej państwa.  

W przypadku zniszczenia sektora leśno-drzewnego, należy wziąć 
pod uwagę znaczny wzrost bezrobocia i jednocześnie, co za tym idzie 
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zwiększenie ubóstwa w Polsce. Mając na uwadze ogrom możliwości 

zastosowań drewna w przemyśle tartacznym, meblarskim i in. należy 

wziąć pod uwagę wielkość zagrożenia dla całego szerokiego 
rozumianego sektora gospodarki leśno-drzewnej. W samym sektorze 

leśnym pracuje około 85 tys. osób (25 tys. w Lasach Państwowych oraz 
około 60 tys. w zakładach usług leśnych – tzw. ZUL) [Strykowski, 

Gałecka 2015]. 

 

c) Wpływ na bezpieczeństwo 

Powiększające się ubóstwo w Polsce oraz w innych państwach 

członkowskich UE, a także utrata bezpieczeństwa żywnościowego może 

doprowadzić w konsekwencji do wtórnych zagrożeń innych elementów 

bezpieczeństwa narodowego. Jako pierwsze należy wziąć pod uwagę 

bezpieczeństwo wewnętrzne. Polska, wg raportu Eurostatu, jest obecnie 

jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie [Portal Policja PL, data 

dostępu 24 maja 2022 r.], jednak brak żywności i wzrost ubóstwa może 

indukować problemy społeczne związane z utratą bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Przyczyni się to do konieczności zwiększenia wydatków 

na służby porządkowe oraz zapewniające bezpieczeństwo jak np. policja, 

ratownictwo medyczne itp. Powstające napięcia społeczne mogą 

wpłynąć na podważenie zaufania do władz państwowych oraz 

powstawanie fal protestów i tzw. „aksamitnych rewolucji” osłabiających 

funkcjonowanie państwa. 

Produkcja żywności odbywa się nie tylko na wewnętrzny rynek, 

ale także z przeznaczeniem na eksport. Należy pamiętać, że nie wszędzie 

na świecie istnieje podobny potencjał rolny jak w Europie. Przykładem 

mogą być państwa Bliskiego Wschodu, sprzedające m.in. ropę na 

potrzeby Europy. Europa natomiast eksportuje żywność na Bliski 

Wschód, gdzie potencjał rolny nie jest tak wielki jak w Europie, 

natomiast popyt na żywność jest znaczny. Brak eksportu żywności do 

państw Bliskiego Wschodu, spowoduje głód, który przywiedzie do granic 

UE znaczną liczbę migrantów. Większy napór na zewnętrzne granice UE 

osłabi finansowo państwa graniczne i powiększy ich problemy 

gospodarcze. Z kolei grupy ludzi, którzy przedostaną się na terytorium 
UE, z rozczarowania brakiem żywności mogą w istotny sposób zagrozić 

bezpieczeństwu wewnętrznemu państw. Jedynym sposobem utrzymania 

bezpieczeństwa wewnętrznego i płynności finansowej państw 
granicznych, które do tej pory dystansowały się od polityki migracyjnej 

wymuszanej przez instytucje UE, może być przyjęcie warunków 
dyktowanych przez Brukselę, dążącą do ustanowienia Unii Europejskiej 
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Państw Federalnych (z możliwym terminem do 2025 r.), zgodnie z 

umową koalicyjną zawartą przez zrekonstruowany Rząd Niemiec 

Kanclerza Olafa Scholza (partia SPD) z Partią Zielonych i FDP. Umowa ta 
została przedstawiona w listopadzie 2021 r. [niemiecka umowa 

koalicyjna „Mehr Fortschritt Wagen”, data dostępu: 3czerwca2022 r.]. Co 
istotne, termin ten zbiega się z możliwym terminem przyjęcia 

ostatecznego kształtu pakietu „Fit for 55” przez państwa członkowskie 

UE. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, że Unia Europejska 
Państw Federalnych będzie dbała o interesy granicznych państw Unii, 

jeśli nie będzie to służyło bezpośrednim interesom najsilniejszych 

gospodarek unijnym, czyli głównie Niemiec i Francji. 

 

d) Wpływ na klimat 

Należy zauważyć, że wśród analizowanych efektów „polityki 

klimatycznej” w sektorze gruntów, oprócz efektu minimalizacji emisji, 

nie znajduje się żadna analiza wskazująca na to, jak ambitnie i 

optymistycznie przyjęte wielkości pochłaniania i redukcji emisji tego 

filaru w rzeczywistości mogą wpłynąć na klimat. Powstaje więc 

uzasadniona wątpliwość, czy proponowanej rewizji sektora gruntów 

przyświeca szczytny cel ochrony przyrody, czy też są to cele 

gospodarczo–polityczne. W dodatku, mając na uwadze wielkość UE 

względem reszty świata, należy się zastanowić, czy narażanie 

bezpieczeństwa Europy dla utopijnych celów klimatycznych jest 

naprawdę zasadne, podczas gdy np. gospodarki azjatyckie starają się 

zwiększyć produkcję rolną i użytkowanie gruntów. Mając na uwadze 

powyższe, propozycja KE dot. sektora gruntów w rewizji filaru polityki 

klimatycznej, jakim jest LULUCF oraz rolnictwo, mimo poszanowaniu 

zasady pomocniczości wśród państw członkowskich UE, pod względem 

klimatycznym jest zupełnie bezzasadna. 

 

e) Wpływ na politykę wspólnotową państw członkowskich UE 

Przejęcie jurysdykcji nad sektorem gruntów przez instytucje UE, 

za pomocą monitoringu i szeregu restrykcji, jest skutecznym narzędziem 

instytucji unijnych wywierania wpływu na politykę wewnętrzną i 
zewnętrzną państw członkowskich. Można się spodziewać, że kolejnym 

etapem może być uregulowanie polityki zewnętrznej państw 

członkowskich przez Komisję Europejską, a następnie prowadzenie tej 
polityki jedynie przez organy UE. Obecnie bardzo trudno przewidzieć, 

jakie mogą być kolejne konsekwencje ujednolicenia polityki UE, jednak 
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należy mieć na względzie, że jest to proces utraty suwerenności państw 

członkowskich na rzecz Europejskiej Unii Federalnej. 

 
Szanse i zagrożenia dla UE wynikające z przyjęcia regulacji KE 

Skoro wpływ tzw. europejskiej polityki klimatycznej na klimat 
jest znikomy, jedynym odczuwalnym skutkiem wprowadzenia 

proponowanych przez KE regulacji będzie uzależnienie państw 

europejskich od instytucji unijnych, w myśl koncepcji formowania 
„Federalnej Unii Europejskiej”, co jest oficjalnym celem Bundestagu 

[niemiecka umowa koalicyjna „Mehr Fortschritt Wagen”, data dostępu: 3 

czerwca 2022 r.]. Ogólne osłabienie wszystkich gospodarek narodowych 

UE, spowoduje mniej lub bardziej oficjalny dyktat Niemiec nad całą Unią 

Europejską. W dodatku trwająca od 24 lutego 2022 r. wojna na Ukrainie i 

potencjalne zagrożenie rozprzestrzenienia się konfliktu na Finlandię, 

Estonię, Łotwę Litwę i Polskę, powoduje polaryzację polityki tych 

państw w celu wzmocnienia swojej polityki w kierunku unijnym. 

Osłabienie państw narodowych UE powoduje czasowe osłabienie 

zdolności obronnych i zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Jednocześnie konieczność odbudowy konkurencyjnej 

gospodarki UE sprawi, że zaistnieje potrzeba rozwinięcia dużych 

inwestycji, na które stać będzie przede wszystkim najsilniejszą 

gospodarkę unijną oraz instytucje unijne, co przyczyni się do 

przejmowania i centralizowania gospodarki UE. Jednocześnie 

wspomniane wyżej osłabienie doprowadzi również do osłabienia 

wsparcia Ukrainy przez państwa Unii Europejskiej, co doskonale może 

wpisać się w rosyjski scenariusz długiej wojny, w którym Ukraina 

pozbawiona wsparcia może znacznie osłabić swoje zdolności obronne. 

Zajęcie terytorium Ukrainy przez Rosję, przy aneksji Białorusi i 

utworzeniu wspólnej granicy między Rosją a sfederowaną Unią 

Europejską na obecnej granicy Polski, doprowadziłoby do podziału 

Europy Wschodniej między „ruski mir” i Mitteleuropę, likwidując 

suwerenność państw europejskich. Dla Polski przyjęcie proponowanych 
przez Komisję Europejską rozwiązań w sektorze gruntów w ramach 

pakietu „Fit for 55” jest wysoko niekorzystne, a znaczne ograniczenie 

produkcji żywności wciągające Polskę w jeszcze większą zależność od 

UE, jest sprzeczne z polską racją stanu. 
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Wnioski 
1) Należy odejść od postulatu Komisji Europejskiej dot. 

połączeniu sektorów leśnictwa i rolnictwa we wspólny filar gruntów w 
polityce klimatycznej – AFOLU,  

co ma istotne znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego. 
2) Należy uprościć łańcuch dostaw żywności oraz rozbudować 

infrastrukturę zabezpieczającą żywność i infrastrukturę wodną w 

rolnictwie, a także utrzymać produkcję rolną, aby długoterminowo 
zachować bezpieczeństwo żywnościowe, a tym samym pozytywnie 

wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie 

mając na uwadze, wzrastające ryzyko konfliktu międzynarodowego, 

magazyny żywności (silosy, chłodnie suszarnie etc.) powinny być 

równomiernie rozproszone na terenie kraju. Brak rozpraszania ryzyka 

przez konstruowanie nadrzędnych podmiotów kontrolujących dostęp do 

żywności w całym kraju jest działaniem sprzecznym z interesem 

narodowym. 

3) Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być nie tylko 

rozpatrywane w kontekście dostępu do żywności, ale również w 

kontekście jej jakości. Zbyt niska jakość żywności powoduje 

niedożywienie (zbyt niska zawartość składników odżywczych) i 

choroby, co z kolei znacznie może odbić się na kondycji zdrowotnej 

całych społeczeństw. 

4) Przyjęcie silnie zaostrzonej polityki klimatycznej w sektorze 

gruntów wywoła wiele komplikacji, a najbardziej uderzy w 

najbiedniejszą część społeczeństwa, poprzez znaczny i skokowy wzrost 

cen żywności oraz utrudniony do niej dostęp. 

5) W celu ewentualnego zmniejszenia wielkościowego etatu 

rębnego i jednoczesnego zachowania bezpieczeństwa energetycznego 

kraju, przy wykorzystaniu biomasy leśnej, należy rozważyć zwiększenie 

dostępu do drewna opałowego, pozyskiwanego w charakterze 

stosowanego w Lasach Państwowych „samowyrobu”. Ułatwiłoby to 

gospodarkę leśną, pozwalając także usunąć potencjalny materiał palny, 
będący zagrożeniem w przypadku pożaru.  

6) W polityce klimatycznej dotyczącej sektora gruntów, konieczne 

jest odejście od mechanizmu kar na rzecz mechanizmu zachęt. 

Mechanizmem zachęt może być zastosowanie zaproponowanego w 

niniejszej pracy współczynnika korekcyjnego opartego o lesistość i 
przeciętny wiek drzewostanów danego państwa członkowskiego.  

7) Ze względu na znaczny negatywny wpływ zbyt wysokiego celu 
klimatycznego w sektorze gruntów na bezpieczeństwo narodowe, 
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rewizja filaru LULUCF zaproponowana w ramach pakietu „Fit for 55” 

powinna być rozpatrywana w kontekście niebezpieczeństwa utraty 

stabilności krajowej infrastruktury krytycznej, do której należy m.in. 
system żywnościowy.  

8) Przyjęcie proponowanych przez KE rozwiązań w 
rewidowanym filarze LULUCF, może się skończyć dla Polski jak i innych 

państw członkowskich utratą suwerenności na rzecz sfederowanej Unii 

Europejskiej i najsilniejszej unijnej gospodarki – Niemiec. 
9) Potencjalne nasilenie kryzysu żywnościowego wywołane lub 

utrzymywane przez Federację Rosyjską może się silnie wpisywać w 

plany Niemiec, dążących do przekształcenia UE w państwo federacyjne. 

Może ono zostać również narzędziem walki informacyjnej odwracającej 

uwagę od działań instytucji unijnych na rzecz federalizacji UE poprzez 

wywołanie niedoboru żywności na terenie UE, powstałego na skutek 

przyjęcia zbyt wysokich celów klimatycznych. 
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Geopolitical consequences of the implementation of the "Fit for 55" 
package in the land pillar 

 
The purpose of this article is to explain the consequences of implementing one of 

the European Commission's successive proposals aimed at reducing emissions and 
increasing removals of greenhouse gases on agricultural and forest land. According to 
calculations based on estimates of emissions and removals adopted by the EC, the 
introduction of the proposed measures will result in some countries being unable to meet 
stringent climate targets. Pointing to the limited possibilities to increase sequestration 

and reduce CO₂ emissions, the author concludes that the so-called climate battle is 
doomed to failure. Since the actual climate impact of climate policy is negligible, the 
author proposes to adjust the European Commission's ambitious targets for individual 
countries by applying a special coefficient. This would reduce the negative effects that 
climate policy brings to the economy, food security and social security. 

 

Key words: food security, CO₂ sequestration, forestry, climate, EU. 
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THE CONCEPT OF THE SUPPLY CHAIN IN THE LIGHT OF 
DISASTERS AND CONFLICT IN UKRAINE 

 
 
Abstract: 
 The aim of the article is to discuss the concept of the supply chain using a model 
approach, while taking into account the armed conflict in Ukraine. It has been shown 
that the standard model allows for the analysis of supply chains in terms of the 
application of disaster recovery strategies. It breaks them down into 2 types based on 
probabilities established in the past. The paper briefly presents the conflict in Ukraine 
and its possible negative impact on the world's economies. In the case of the presented 
model approach, appropriate modifications must be taken into account in order to apply 
the selected strategy that allows to increase the level of operational efficiency of 
enterprises. Such an assumption will allow links in the supply chain to function more 
effectively. Thanks to the proposed modifications, these cells will be able to hedge 
against an increase in the level of costs, as well as against price and wage volatility. The 
considerations carried out in the work may constitute the basis for separate empirical 
research, if military operations in Ukraine would last, for example, a year. Such a period 
is necessary for the construction of appropriate assumptions used in specific simulation 
analyzes.    

  
Key words: companies, strategy, supply chain, disasters, Ukraine. 
 
 

 

Introduction 
The supply chain concept has been studied for many years. More 

and more often, one can encounter works in the field of economic 
sciences that analyze them taking into account formulas that are 
designed to capture other aspects of them that have not been presented 
so far. One such aspect is catastrophes that disrupt the operation of the 
chains. This concept, although it may be considered innovative, did not 
include the possibility of an armed conflict in Ukraine, for example. For 
this reason, it is worth confronting this concept with the economic 
realities that may appear soon and which will have a very strong impact 
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on the functioning of supply chains, as well as on the economies of the 
European Union countries or the entire world. The first thing to consider 
is why supply chains are so important to the functioning of national 
economies, and why are they complex entities? Well, you can often 
observe a very high pace and intensity of changes in the socio-economic 
sphere in the economy of states and in the entire world economy, where 
phenomena often occur that disrupt the functioning of supply chains, 
which include, for example, terrorism, droughts, floods, as well as 
disturbances in the  circulation and collection of information using IT 
systems.  

All this means is that they may not cope with all the challenges 
posed by the economic environment. In addition, new phenomena are 
also appearing, although known in the past, but now taking the rank of 
world problems. One ishere talking about the armed conflict in Ukraine. 

If we add to this thatin all conditions, economic activity is 
associated with the processes of moving various goods from the sources 
of their acquisition to the final recipient, and this movement is 
accompanied by quantitative and qualitative transformational processes, 
then we will understand that supply chains, because they are entities 
involved in such a movementmust be complicated and sensitive. This 
sensitivity is partly due to the fact that this shift occurs not only within 
but also between individual enterprises. Apart from the method of 
defining supply chains, it can be added in the introduction that it always 
includes the full process of delivering goods and services to final 
recipients, including supply, production and distribution, while the 
entities that are its links can achieve their own goals through the proper 
functioning of this chain as a mega-chain organization. Thus, any 
disruptions within the supply chains will translate into economic activity 
not only at the local or regional level, but also national, international, and 
in the event of a conflict in Ukraine – worldwide levels. 

The aim of the article is to discuss the topic of supply chains in the 
light of the occurrence of disasters and the armed conflict in Ukraine, 
using a critical analysis of Polish and foreign literature as well as a model 
approach and scientific reflection. The considerations carried out in the 
work may constitute the basis for separate empirical research, if military 
operations in Ukraine would last, for example, a year. Such a period is 
necessary for the construction of appropriate assumptions used in 
specific simulation analyzes. 
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Supply chain as a multi-element entity 

There are many definitions of supply chains that present them 
differently, taking into account their aspects from different perspectives, 
or simplify their characteristics to highlight the most important features. 
Therefore, it is very difficult to find one definition that best presents the 
essence of supply chains. Based on the conducted literature research, it 
was found that the most common research subjects in Polish and foreign 
literature are classic supply chains - in the case of cooperating 
enterprises, between which there is a "supplier-recipient" relationship, if 
the term "classic" can be used. This is because, since the 1990s, other 
entities of a similar nature, albeit much more complicated, have been 
examined. They are called project supply chains or construction supply 
chains (Halicki, Kwater, 2020).  

However, their characteristics go beyond the scope of this article, 
and therefore they were not explored in this paper. However, it is worth 
remembering that such entities which are very large and complex, also 
function in economic realities, although their number is small compared 
to their classic versions. However, it should be remembered that it is 
defined differently, and the definitions that can be found in Polish and 
foreign journals (Tab. 1) are characterized by similarities and 
differences. Due to the multitude of works devoted to this issue, it can 
therefore be called classic to emphasize its distinctiveness from the 
project supply chain or the construction supply chain. It should not be 
forgotten that the literature on the subject also includes the concept of 
supply chain project, which can be defined as "(...) dyadic activities 
between existing alliance partners that have already established a 
relationship. These dyadic activities include joint-improvement of 
existing processes and / or building new ones (e.g., designing new 
information exchange or electronic procurement systems) ”(Brinkhoff, 
Özer, Sargut, 2014). 

 
Table 1: Examples of classic supply chain definitions 

Author 
(Auhors) 

Year Definition 

Chopra, 
Meindl 

2007 „A supply chain consists of all parties involved, directly or 
indirectly, in fulfilling a customer request. The supply chain 
includes not only the manufacturer and suppliers, but also 
transporters, warehouses, retailers, and even customers 
themselves. Within each organization, such as a manufacturer, 
the supply chain includes all functions involved in receiving 
and filling a customer request. These functions include, but are 
not limited to, new product development, marketing, 
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operations, distribution, finance, and customer service”. 
Witkowski 2010 "Mining, production, commercial and service companies 

operating in various functional areas and their customers, 
between which streams of products, information and financial 
resources flow". 

Blaik 2010 “A specific chain, viewed from a pervasive and transverse 
perspective, that includes a network of companies involved, 
through links with suppliers and customers, in a variety of 
processes and activities that create value in the form of 
products and services delivered to customers. The supply 
chain represents the flow of goods, information and financial 
resources through the value-creation network that is an 
expression of business-to-business integration, extending 
from raw material suppliers to end users ”. 

Gołembska 2010 The necessary condition for creating a supply chain is the 
warehouse and transport chain, also known as the logistics 
chain. Well, the logistics chain as a logistics base is a 
warehouse and transport chain that is a technological 
connection of warehouse and transshipment points by means 
of goods transport, as well as organizational and financial 
coordination of operations, procurement processes and 
inventory policy of all links in this chain. 

Mentzeri in. 2001 „A supply chain is defined as a set of three or more entities 
(organizations or individuals) directly involved in the 
upstream and downstream flows of products, services, 
finances, and/or information from a source to a customer”. 

Ayers 2001 "Life cycle processes comprising physical, information, 
financial, and knowledge flows whose purpose is to satisfy 
end-user requirements with products and services from 
multiple linked suppliers". According to this definition, the 
supply chain encompasses processes that cover a broad range 
of activities including sourcing, manufacturing, transporting, 
and selling physical products and services. Life cycle refers to 
both the market life cycle and the usage life cycle and these are 
not the same for durable goods and services. Therefore, 
product support after the sale becomes an important supply 
chain component” 

CSCMP 
Supply Chain 
Management 
Definitions 
and Glossary 

2022 “Supply Chain: 1) starting with unprocessed raw materials and 
ending with the final customer using the finished goods, the 
supply chain links many companies together. 2) the material 
and informational interchanges in the logistical process 
stretching from acquisition of raw materials to delivery of 
finished products to the end user. All vendors, service 
providers and customers are links in the supply chain”. 
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Investopedia 2021 “A supply chain is a network between a company and its 
suppliers to produce and distribute a specific product to the 
final buyer. This network includes different activities, people, 
entities, information, and resources. The supply chain also 
represents the steps it takes to get the product or service from 
its original state to the customer. Companies develop supply 
chains so they can reduce their costs and remain competitive 
in the business landscape”. 

Logistics 
Bureau 

2015 “The total sequence of business processes, within a single or 
multiple enterprise environments, that enable customer 
demand for a product or service to be satisfied”. 

Source: own study based on literature research 
  
 The presented definitions suggest that the supply chain is 
associated with the activities of various entities, but most often 
enterprises, which focus on the flow of products and information. This 
flow begins with the source of origin and ends with the last entity, the 
final customer. The latter is also a user of these products. Nevertheless, 
there is a noticeable trend that "along with the changing conditions of 
competition, the development of globalization and technological 
progress, there was a conceptual evolution of the supply chain, 
consisting in different interpretations of its essence, goals and 
participants.  

The differences in the subjective interpretation of the chain are 
translated into the differences of views on the objective and functional 
scope and goals of cooperation. As a result of this evolution, the concept 
of the supply chain has become very ambiguous and imprecise 
(Witkowski, 2010). While characterizing supply chains, its most 
important features cannot be ignored. The literature on the subject 
suggests that the features of the classic supply chain are as follows 
(Witkowski, 2003): 

• entity structure,  
• object of flow,  
• goals, functional scope and areas of cooperation of the 

participating entities. 
When looking at the subjective structure of the supply chain, it is 

often said that its links may be "various types of mining, processing and 
trading companies" (Witkowski, 2003). Although the supply chain can be 
presented graphically in various ways, its subjective scope, including the 
most important links, allows it to be presented in the form of a clear 
drawing (Figure 1). 
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Figure 1. The most important links in an exemplary supply chain 

 
Source: Halicki, 2020. 

 
The characteristics of supply chains can pose problems in 

determining the minimum number of elements that are included in them 
to be able to form such a chain, not just a team of organizations. These 
elements, i.e. enterprises, for example, are links in the entire chain, and 
therefore they build it in such a way that it functions in an effective way. 
Literature studies indicate that the classic supply chain should be formed 
by at least 3 links (Mentzer 2001), therefore, if it is built only by 2 
enterprises, then it cannot be assumed that they form such a chain. 
However, it must not be forgotten that the functioning of the chain does 
not only concern the flow of products or information, but also the 
connection of processes and activities of these links. And this is related 
to human activity, the presence of technology and specific systems. Only 
all of this within a specific supply chain is a combination, the main goal of 
which is to deliver goods and services to the end customer (Halicki, 
2020).  

So we note that complexity is one of the most important 
characteristics of supply chains. However, if we add to their nature the 
variability of operating conditions, because enterprises operate in a 
rapidly changing business environment, then we will conclude that it is 
very difficult to analyze supply chains in practice, especially since the 
turbulent environment always influences their operation in a certain 
way. Moreover, the business environment in the time of the conflict in 
Ukraine is unpredictable in many countries of the world, not only in the 
European Union.  

It is therefore as surprising as it is turbulent, it is volatile and it 
places increasing demands on the competitiveness of enterprises. In 



 
Halicki, M., 2022. The concept of the supply chain in the light of disasters and conflict 

in Ukraine, Przegląd Geopolityczny, 41, s. 50-69. 

 

 

- 56 - 

addition, it can also be assumed that the position of customers in many 
markets is and will be increasingly stronger, and the changes will not 
only concern the business sphere, but also political, social or even 
environmental ones. One cannot forget about technological changes, 
because in the economies, enterprises of the "FinTech" type (short for 
Financial Technology) are starting to play an increasingly important role. 
These relatively new organizations use the latest available technology 
and IT solutions to improve financial services. Therefore, they can be 
considered innovative in the area of technology and finance. Therefore, 
they form not only a group of entities, but in the 21st century their 
development and expansion resulted in the creation of a new sector of 
the economy, more and more important and dynamically developing. 

Returning to supply chains and not delving into unnecessary 
details, the emergence of new sectors of the economy, new methods of 
obtaining financing, the opportunities associated with it and the risks 
arising from the armed conflict in Ukraine, forces organizations to adapt 
to such a turbulent environment and to implement appropriate 
processes adjustments. All of the above are needed to calculate the 
changes that are taking place and to increase the flexibility of operation 
and improve the speed of reaction to signals announcing any changes. 
Such an approach will allow for more efficient functioning of supply 
chains in various conditions, in which there are both such threats that 
cannot be predicted and those whose probability of occurrence can be 
estimated. In other words, they operate under conditions of uncertainty 
and risk, increasing the complexity of their management. It cannot be 
ignored that the greater number of elements in supply chains make them 
complex entities, which does not mean that they may be even more 
sensitive. It also means that in a turbulent environment they have to 
withstand various disturbances that result from risk and uncertainty, as 
well as numerous external threats, which, if easy to predict, could not 
always be maneuvered or even adapted to each other. 
 
The essence of disasters disrupting the functioning of supply chains 

and the states of their links 
Supply chains, which consist of many elements, do not have to 

have the same share in creating added value for end customers, which 
also complicates their analysis, especially since they can create entities 
that form a large organization dedicated to the implementation of one 
and unique project (Korpysa, Halicki, Lopatka, 2020, p. 215). Since the 
environment is turbulent, then companies can assume different states, 
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which are often different from each other. The worst thing, however, is 
that they can change, unexpectedly, without the possibility of forecasting 
these states, which in turn may lead to a complete break in the supply 
chain, because it cannot function properly if one of the links does not 
create added value. We should also remember that it is not always 
possible to replace a given link with another, when they offer unique 
products. An example is the current Canadian rail strike (Global News, 
2022), in which the number of participants fluctuates around 3,000, and 
which automatically breaks the supply chain, because there is no other 
link that could act as an enterprise providing transport services for 
goods and passengers by rail.  

These situations that are often beyond the control of a supply 
chain management perspective are called disasters. Enterprises building 
the supply chain are therefore exposed to the effects of various disasters, 
which may cause their states to change. It can be assumed that the state 
of a given link determines its ability to perform a function in the event of 
various disasters occurring during the year, regardless of the possibility 
of their prediction. In order to be able to reflect the state of such an 
enterprise, which is a link in a given supply chain, it can be assumed that 
it can assume three states, allowing for the analysis of the impact of such 
disasters on these links. It can also be assumed that the highest possible 
state of the enterprise is 2, therefore the “lower” states must have lower 
values. Such assumptions mean that the company "i" can have three 
states on a given day in a given year (assuming that the year has 365 
days). If we consider that such states reflect the operational ability of an 
enterprise in terms of its ability to function as a link in supply chains 
(Martınez et al., 2018), then enterprises in the supply chain on a given 
day can be divided into 3 categories: 

• Enterprises with the highest status, i.e. the first which are 
considered good and marked as . Such enterprises are 
fully operational, so level "2" is the highest, which has already 
been mentioned.  

• Enterprises with a normal state, i.e. the second state, marked as 
. This state of affairs is acceptable from the perspective 

of supply chain management, as the enterprise in such a state is 
not fully operational, however, it does not prevent it from 
fulfilling the function of a link in the supply chain. Thus, it is 
assumed that the value "1" signifies the average state.  

• The enterprise with the lowest state, i.e. the third state, 
considered to be in a bad state, which can be analogically marked 
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as . Since this condition is considered to be the lowest, 
then it should be expected that a company in this condition is only 
slightly operational, and therefore it may even expect production 
to stop. Such a division is most advisable because it allows the 
construction of various models that can constitute the basis for 
the analysis of many situational variants in which supply chains 
are located. 

Knowing the states of enterprises, it is already possible to take up the 
subject of disasters that have the greatest impact on the operational 
capacity of enterprises in supply chains, i.e. their condition. Well, the 
conducted literature studies (Halicki, Kwater, 2021) indicate that they 
include all threats that reduce such operational capacity. For example, an 
epidemic threat such as the COVID pandemic can also be counted as a 
catastrophe. They, in turn, are characterized by the fact that they not 
only cause the loss of the ability to function of individual links, but also 
the entire supply chain. However, in order to be able to carry out various 
simulation analysis, it is also worth determining how such disasters 
affect individual companies and thus the entire chain. The literature on 
the subject assumes that they are divided into small and large (Chen L.-
M., Liu Y. E., Yang S.-J. S, 2015). Such an approach is needed in order to be 
able to apply a strategy of recovery from such disasters, taking into 
account not only the states of enterprises, but also the sequence and 
number of days on which they may occur. This assumption is useful for a 
number of reasons. It is helpful not only because it helps to indicate the 
number of days negatively affecting enterprises in the supply chain, but 
is also useful for examining the value of enterprise resource levels, which 
can be treated as specific assets, allowing for development for defense 
against disasters (Halicki, Quarters, 2021). 

If it is assumed that disasters understood in this way negatively 
affect the property resources of enterprises in the supply chain, then 
they can be easily divided into small and large, because they threaten 
links and entire chains to different degrees. It is assumed in the 
literature (Chen L.-M., Liu Y. E., Yang S.-J. S, 2015) that: 

• small disasters affect the company in such a way that they reduce 
the cell's condition by the value of "1",  

• major disasters are more negative for enterprises because, once 
they occur, the link will always be "0". 

All these assumptions that have been made are necessary from the 
perspective of considering crises, catastrophes or disruptions that links 
in the supply chains encounter or may encounter. Thanks to this 
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approach, it becomes possible to build strategies that allow for 
overcoming crises. In order to be able to develop any strategy, certain 
rules should be established, which are presented in the form of a table 
(Table 2.) 
 
Table 2: Principles of operation of enterprises in conditions of disasters 

Description Rule 
The state of the enterprise before the 
disaster  
The state of the company after a small 
disaster  
The state of the company after a major 
disaster  

Quantity of companies  
The number of days on which disasters 
can occur , where  

The desired state of the company after 
the disaster  
The maximum possible state of the 
company after the disaster  

The probability of a small disaster pg=134/365 
The probability of a big disaster pf=17/365 
A model that allows you to predict a 
disaster not available 

Initial resources of a company that 
wishes to participate in the supply chain  

Source: own study based on (Halicki, Kwater, 2021) 

 
The enterprise operating conditions presented in Table 1 contain 

the most important information that is needed to quantify the impact of 
disasters on enterprises cooperating within supply chains. We note that 
the probabilities of various disasters, no matter what they are, have been 
calculated in the past (Chen L.-M., Liu Y. E., Yang S.-J. S, 2015). We also 
note that each company desires to have the state  in order to 
be able to fulfill its functions in the supply chain. The considerations are 
therefore valuable because the link, after the occurrence of a disaster, 
wants to attempt to regain the highest possible operational level 

, and if this is not possible, then at least the state . All of 
this is referred to as a decision rule (Chen L.-M., Liu Y. E., Yang S.-J. S, 
2015). In other words, having specific conditions for the functioning of 
the enterprise in the manner presented above, it is possible to define 
various strategies of overcoming crises, even the most severe ones. 
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Another characteristic feature of the proposed approach is that no 
attempt was made to build a model to predict disasters, but the 
probability of their occurrence was determined. Secondly, companies 
unable to forecast must expect a crisis to occur at any time, that is, on 
each of the 365 days, although it does not have to happen every day. 
Nevertheless, it can hit different companies in the supply chain for 
several days in a row, each of them being affected by the crisis at the 
same time.  

This approach, although model and theoretical, has many 
practical advantages, as it allows the development of the strategy that 
has already been mentioned. It also allows for the division of crises that 
may strike with different force and frequency. 

It should be remembered that the enterprise, wishing to raise the 
state level to the value of , must have resources that it uses in 
the fight against crises. It must not be forgotten that the best situation for 
the entire supply chain is not the case when a single company has the 
status at level 2, but such a combination in which all cells during the year 
will be most often (even 365 times) characterized by the highest level of 
operability. All this will allow us to achieve the required efficiency at the 
level of the entire supply chain, which allows us to meet customer 
expectations. The assumptions made, although theoretical, cannot 
guarantee in economic practice that "full operability" will ensure the 
proper functioning of the entire supply chain in all conditions. However, 
when wanting to test such an ability or wanting to investigate the ways 
of achieving it, the probabilities of various unfavorable events can be 
captured, so that the considerations may be of an application nature. It 
cannot be ignored that disasters disrupting the operation of supply 
chains exist in practice (Chen L.-M., Liu Y. E., Yang S.-J. S, 2015). 

For model development, it is possible to create strategy elements 
to be ensured that there is room for improvement. These assumptions, 
placed on the training table (Table 3). 

For the proposed model, an appropriate RC strategy was selected, 
because both the "crisis - COVID-19" as well as any armed conflict that 
currently occurs in Ukraine may force enterprises to use resources of the 
highest value, and the state may not be sufficient in practical 
conditions to act as a link in the supply chain. Referring to all undesirable 
phenomena related to the functioning of supply chains, the literature 
also mentions disruptions that must be taken into account during the 
cooperation of cells. They are an unexpected phenomenon that leads to 
an interruption as well as a delay in the execution of tasks or projects. In 
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other words, disruptions are delays in manufacturing, distribution, or 
procurement companies in the supply chain, which simultaneously affect 
the functioning of other parts of the supply chain. Disruptions can also be 
characterized as expected or unexpected events that cause unplanned, 
negative deviations in the processes of delivering products and services 
conducted in accordance with the organization's goals (Wieteska, 2011). 
 
Table 3: Elements of a corporate strategy used in disaster conditions 

Description Rule 
The value of the company's resources 

in the period   

Increase in resources over the period 

 
 

Value of resources consumed when 
the cell wishes to increase a state from 

 to the state   
 

Value of resources used when the cell 
wishes to increase the state from 

 to the state   
 

Value of resources consumed when 
the cell wishes to increase z state from 

to the state  
 

In case  
 (no application of the 

strategy, so ) 

In case  and  

Determine the number and number of 
days when disasters occur to apply the 
strategy 

„A pseudorandom number 
generator (PRNG)” using parameters of 
normal distribution, where the number of 
attempts made was equal to 365 

Source: own study based on (Halicki, Kwater, 2021)  

 
 
Disruptions can also turn into a bottleneck in one of the links, 

which may have a negative effect on the entire supply chain, and not only 
on the neighboring links. Consequently, there are many different 
negative events that affect the entire chain inappropriately. These 
include, for example, fires, breakdowns, and quality problems 
(Handfield, Blackhurst, Elkins, & Craighead, 2008). The literature review 
confirms that there are many different approaches to negative events 
affecting supply chains, although specific definitions will not be given 
due to the formal limitations of the article. However, on the geopolitical 
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ground, the armed conflict in Ukraine, combined with the COVID-19 
pandemic, represent a mix of events that disrupt the functioning of, or 
even the building of, supply chains. Such an environment beyond the 
control of the links significantly threatens the existence of chains by 
disrupting the implementation of all business processes, especially the 
most important ones that contribute to the creation of added value. 
 
The armed conflict in Ukraine as a catastrophe threatening the 
functioning of supply chains 

When analyzing the literature on the subject, it is impossible to 
find an exact definition of a catastrophe. It is noted, however, that 
"empirical studies indicate that most supply chains tend to collapse 
during disruptions caused by major unanticipated disasters and many of 
them never recover afterwards" (Chen L.-M., Liu YE, Yang S.-J. S, 2015). 
The armed conflict in Ukraine is undoubtedly a catastrophe that could 
break many supply chains in numerous industries around the world. It 
negatively affects many sectors of different economies, causing 
unexpected perturbations in the financial systems, so introducing all 
possible measures to restore stability can be assessed as desirable. 
Regarding the conflict in Ukraine, it was decided to focus on the most 
important events in the period 2014-2022, because the work concerns 
the economic aspects of the functioning of supply chains, and not the 
broadly understood policy or macroeconomic situation. It is worth 
mentioning, however, that the history of Ukraine in this period is 
undoubtedly turbulent, not only politically but also economically. This 
country is in a rather atypical position, because on the one hand it 
borders with NATO countries and the European Union and on the other 
hand with Russia, which has been influencing its economy and politics 
for many years. It is not without significance that Ukrainians started 
protests in the streets as early as 2004, refusing to agree to the results of 
the presidential election, which was the beginning of the so-called 
"Maidan", meaning many months of protests.  

After many years of the turbulent history of Ukraine, problems 
with unemployment and inflation, the next geopolitical flash point has 
become Crimea, which after 1992 remained within the borders of 
Ukraine, being the so-called Republic. It is mostly inhabited by Russians 
who were reluctant to join Ukraine. As a consequence, the soldiers of 
unknown troops, the so-called "Green Men" stormed selected objects of 
Crimea, after which Russian flags were hoisted. Russia, in turn, treated 
this event as an act of the Russian-speaking citizens of Crimea. These 
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soldiers occupied airports and other parts of the infrastructure. 
Consequently, this event marked the beginning of the military conflict 
between Ukraine and Russia, which reached its peak in 2022. 

In the meantime, however, the war has practically started, but in 
the form of a "hybrid war", because Ukraine often had to deal with IT 
attacks, known as hackers, and a flood of false information. There was 
also a referendum in the Crimea, the results of which unanimously 
indicated that the indigenous people chose to join Russia. Additionally, 
another spark of the current conflict was the announcement of the 
creation of new republics in Donetsk and Lugansk, in which Russia is 
already directly involved and seems to control these two areas until 
today. When the next president, who showed pro-Western tendencies, 
was elected in 2019, Russia hardened its attitude towards Ukraine even 
more, as already in 2021, significant forces of the Russian army had been 
concentrated along the Ukrainian border and in Crimea. Then, a Russian-
Belarusian military exercise was conducted, in which hundreds of 
thousands of soldiers participated, after which, from November, Russian 
soldiers began concentrating along the borders with Ukraine. Ultimately, 
on February 24, 2022, Russia attacked Ukraine with the aim of 
demilitarizing it. Many countries around the world condemned the 
military invasion of Ukraine. Its effects include the  bombing of both 
military and residential facilities, as well as schools, hospitals and 
kindergartens, which continue to this day. As for the conditions in which 
supply chains will function, the global consequences of the conflict in 
Ukraine should be expected in the first place. This conflict and the 
sanctions imposed on Russia will translate into the prices of energy, as 
well as raw materials and food products. What is worse, supply chains 
were not prepared for such a development, which is visible, for example, 
in the automotive industry, which manifests itself in a long wait for a 
new car after placing an order.  

This conflict may affect the phases of the economic cycles of the 
European Union countries changing their course and duration. You can 
also expect very high inflation, which may have an impact on the state 
budget revenues, but it will be spent on helping refugees from Ukraine. 
Expenditure on energy infrastructure and on armaments can also 
increase. This will be accompanied by an increase in fuel prices, which 
will again have an impact on the prices of other goods, increasing the 
costs of transport. Such a situation will be accompanied by an increase in 
interest rates in many countries of the world, which may become a 
stimulus reducing economic development and increasing the level of 
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unemployment, which in many world economies, including Poland, was 
relatively low, despite the COVID 19 pandemic. 

With regard to supply chains, it was mentioned that they are 
complex entities, inside which various logistic processes are carried out, 
the number of which can be extremely high. Therefore, the conflict in 
Ukraine will cause more and more problems in various areas of business 
activity. If it is a link in a specific supply chain, then these problems will 
create further problems in other links of this chain. It should be 
remembered that in the 21st century there is a kind of fashion for 
reducing the stocks in cells in order to reduce logistic costs, therefore the 
chains become very sensitive to any disturbances, and the conflict will be 
a disturbance of very high strength. This disruption can therefore have 
the greatest possible negative impact on the functioning of supply chains. 
Therefore, in order to change the strategy proposed for overcoming 
crises and maximizing the value of the resources of cells and the entire 
chain, certain assumptions should be changed so that such a strategy is 
effective and allows for various simulations. These changes are 
presented in the form of a table (Table 4). 

Summarizing the data contained in the table, it should first be 
mentioned that the proposed strategy that allows simulations can be 
used in calculations and any case studies of supply chains in the 
conditions of armed conflicts, also such as in Ukraine. Nevertheless, 
there are two important things to note. Firstly, in a conflict situation, the 
companies forming the supply chain should increase the level of their 
resources, the value of which cannot be determined from the upper limit, 
but should be selected according to the industry and the general 
situation, on an individual basis. This will avoid bankruptcy. After all, 
enterprises have to protect themselves against the increase in operating 
costs as well as against price and wage volatility. Second, the 
probabilities used in the calculations should also be changed. The 
probability of a small catastrophe should be correspondingly lower, 
because in a conflict situation a small catastrophe should be treated as a 
normal incident for which R resources should be prepared, but not as 
negative as it was before the conflict in Ukraine. In the case of the 
likelihood of a large catastrophe occurring, it should be set at a higher 
level, because the strategy must take into account the fact that in the 
present conditions a large catastrophe is a very negative event that 
cannot be predicted, however it can have a sharp and strong impact on 
reducing resources in the chain enterprises who have to constantly cope 
with the frequent reduction of these resources. 
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Table 4: The principles of operation of enterprises in the conditions of disasters 
and armed conflict in Ukraine 

Description Rule 
The state of the enterprise before the disaster  
The state of the company after a small disaster  
The state of the company after a major disaster  
Quantity of companies  
The number of days on which disasters can 
occur 

, where 

 
The desired state of the company after the 
disaster  
The maximum possible state of the company 
after the disaster  

The probability of a small disaster 

pg – correspondingly lower, 
because in the present conditions a 
small catastrophe should be treated 
as a normal event for which 

resources should be prepared  

The probability of a big disaster 

pf - correspondingly higher, 
because in the present conditions a 
major catastrophe should be 
treated more seriously, i.e. as an 
unpredictable event, which has a 
very high impact on the reduction 

of resources , therefore it is 
required from the entire chain to 
increase the necessary resources 

A model that allows you to predict a disaster not available 

Initial resources of a company that wishes to 
participate in the supply chain 

 high, without specifying the 
upper limit, because the cell must 
protect itself against an increase in 
operating costs and volatility of 
prices and wages 

Source: own study. 

 
Conclusions 

The paper mentions that the negative disruptions encountered in 
supply chains also affect economic activity in local, regional, national and 
global areas. The conflict in Ukraine creates and will create very 
unpredictable threats to the supply chains, which for analytical purposes 
can be called catastrophes. The paper presents the essence of disasters 
and the probabilities of their occurrence calculated in the past. It also 
shows what supply chains are and what elements they consist of. These 
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elements are called links. It also mentions that in the event of disasters, 
the operating conditions of enterprises can be defined, along with the 
various information that is required to quantify their impact on the 
enterprises that perform their functions within the supply chains. The 
purpose of this is to apply an appropriate strategy that allows the 
company to increase the level of operability. It was shown that the 
probabilities of disasters, which were divided into two types, were 
calculated in the past.  

Nevertheless, in the event of an armed conflict in Ukraine, the 
presented model approach must be modified. The resources that the 
links in the supply chain must contain should have should be adjusted, as 
a strong disruption can happen relatively more often than a small one. 
Therefore, it may relatively more often reduce the level of operability of 
enterprises building the supply chain. Thus, the change of the probability 
values is also necessary in order to be able to study the influence of the 
strategy on the states of enterprises in the future. 
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Koncepcja łańcucha dostaw w świetle katastrof i konfliktu na 

Ukrainie 

 
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji łańcucha dostaw, z wykorzystaniem 

podejścia modelowego  i uwzględnieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Pokazano, iż 
standardowy model pozwala na analizy łańcuchów dostaw pod kątem zastosowania 
strategii wychodzenia z katastrof. Dzieli on je na 2 typy, bazując  na ustalonych w 
przeszłości prawdopodobieństwach. W pracy przedstawiono w dużym skrócie konflikt 
na Ukrainie oraz jego możliwy negatywny wpływ na gospodarki świata. W przypadku 
prezentowanego podejścia modelowego, odpowiednie modyfikacje muszą być 
uwzględniane celem stosowania wybranej strategii pozwalającej na podnoszenie 
poziomu operacyjności przedsiębiorstw. Takie założenie pozwoli ogniwom w łańcuchu 
dostaw funkcjonować bardziej efektywnie. Dzięki proponowanym modyfikacjom, 
ogniwa te będą w stanie zabezpieczyć się przed wzrostem poziomu kosztów, jak 
również przed zmiennością cen i płac. Studium może stanowić podstawę do odrębnych 
badań empirycznych, jeśli operacje wojskowe na Ukrainie trwałyby np. rok. Taki okres 
jest niezbędny do skonstruowania odpowiednich założeń wykorzystywanych w 
konkretnych analizach symulacyjnych. 

 
Key words: przedsiębiorstwa, strategia, łańcuch dostaw, katastrofy, 
Ukraina. 
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Daniel KOTKOWSKI  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie    

 
 

AFRYKAŃSKA KONTYNENTALNA STREFA WOLNEGO 
HANDLU:  SZANSE I ZAGROŻENIA DLA PROCESU 

INTEGRACJI EKONOMICZNEJ W AFRYCE 
 
 
Abstrakt: 
 Celem artykułu jest wyjaśnienie czynników wpływających na proces integracji 
gospodarczej w Afryce w XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem Afrykańskiej 
Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA). W artykule wskazano szanse i 
zagrożenia dla tego procesu, podjęto próbę określenia możliwych skutków integracji 
gospodarczej w Afryce.AfCFTA jest największą tego typu strefą na świecie, biorąc pod 
uwagę liczbę państw uczestniczących. Powodzenie w osiągnięciu założeń AfCFTA 
może w istotny sposób zmienić strukturę gospodarek afrykańskich, a pośrednio poprawić 
pozycję państw afrykańskich w światowej wymianie handlowej. W szerszym aspekcie, 
poza gospodarczym, AfCFTA może stanowić instrument wzmacniający działania 
ukierunkowane na sprostanie poważnym wyzwaniom społecznym (redukcja liczby osób 
żyjących w ubóstwie, podniesienie jakości życia mieszkańców). W długiej perspektywie, 
przy utrzymaniu konsekwentnych działań integracyjnych i przezwyciężeniu przeszkód 
stojących na drodze pełnej integracji gospodarczej można oczekiwać, że Afryka 
przyspieszy tempo rozwoju społeczno-gospodarczego i dokona głębokiej zmiany 
strukturalnej swojej gospodarki. Wydaje się jednak, rozpatrując wyzwania społeczne i 
gospodarcze wymagające wciąż rozwiązania, że samo podpisanie i wejście w życie 
AfCFTA jest krokiem niewystarczającym, by zdecydowanie zmienić pozycję Afryki na 
arenie globalnej, w tym zwiększyć jej udział w globalnej wymianie handlowej. 

  
Słowa kluczowe: Afryka, integracja gospodarcza, strefa wolnego handlu, 
AfCFTA. 
 
 
 
Wstęp 

We współczesnej gospodarce światowej obserwuje się 
zintensyfikowane procesy skutkujące głębokimi przeobrażeniami w jej 
strukturach. Elementem zyskującym na znaczeniu jest postępująca 
transformacja cyfrowa, a także wyzwania związane ze zmianami 
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klimatycznymi. Czynniki te wpływają na zmianę dominujących modeli 
biznesowych, a także na strukturę globalnych łańcuchów dostaw. W 
ostatnim czasie pandemia COVID-19 stała się dodatkowym czynnikiem 
przyspieszającym zmiany w strukturze gospodarki światowej. 
Spowodowała ona znaczący spadek obrotów handlu międzynarodowego, 
a także zerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw. Stała się zatem 
czynnikiem determinującym zmiany w strukturze handlu światowego, 
wpływającym na procesy kształtowania się nowych ośrodków światowej 
produkcji i wymiany. 

Zjawiska te mogą wzmacniać tendencje integracji gospodarczej w 
skali poszczególnych regionów. Zaobserwować można procesy integracji 
gospodarczej w skali lokalnej, czego przykładem może być pogłębienie 
integracji gospodarczej państw Bałkanów Zachodnich i zapowiedź 
utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Serbią, Albanią i Macedonią 
Północną (Dunai, Pop, 2021; Szpala, 2022). Wzmocnieniu ulega 
integracja wewnątrz Unii Europejskiej (UE), czego przykładem jest 
pakiet finansowy Next Generation EU, który w dłuższej perspektywie 
może być krokiem ku federalizacji państw członkowskich UE (Schulz, 
2020). Wzmocnieniu podlegają również procesy integracji gospodarczej 
w skali kontynentalnej, czego przykładem jest Afrykańska 
Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA). W miarę jak rośnie 
potencjał gospodarczy, państwa afrykańskie stają się ważnym obszarem 
rywalizacji potęg gospodarczych, takich jak UE, USA, oraz Chiny. 
Wszystkie one starają się potwierdzić swoją obecność, a firmy zachodnie 
i wschodnioazjatyckie wykazują zainteresowanie różnorodnymi 
inwestycjami, które w przyszłości pozwolą na sprawną eksploatację 
afrykańskich zasobów. Te ich zachowania wskazują na prawdziwość 
geograficznej tezy, zgodnie z którą ekonomiczno-polityczny „środek 
ciężkości świata”, który w swojej wędrówce ze wschodu na zachód 
dotarł do Azji Wschodniej, znajdzie się w perspektywie kilku dekad 
właśnie w pobliżu wschodnich wybrzeży Afryki (Wilczyński, 2021, s. 
718-720). Będzie to proces, którego geopolityczna istotność będzie 
porównywalna ze znaczeniem ekspansji gospodarczej Chin w ostatnich 
kilku dekadach.   

Przebieg tego procesu zależeć będzie także od współpracy państw 
afrykańskich. Zagadnienia związane z ich integracją gospodarczą w 
perspektywie historycznej były przedmiotem zainteresowań wielu 
ekonomistów. Dogłębnego studium uwarunkowań regionalnej integracji 
gospodarczej w Afryce w perspektywie historycznej dokonała J. 
Garlińska-Bielawska (2019), wskazując m.in. na główne czynniki 
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sprzyjające procesom integracyjnym. P. Draper przeprowadził analizę 
regionalnych inicjatyw integracyjnych w Afryce, które stanowiły 
kamienie milowe dla szerokiej, kontynentalnej integracji gospodarczej 
(Draper, 2019). Natomiast kwestie związane z integracją fiskalną i 
monetarną w Afryce i ich wpływ na proces integracji gospodarczej 
całego kontynentu znalazły się w analizach prowadzonych m.in. przez K. 
Mitręgę-Niestrój, B. Puszer, Ł. Szewczyka (Mitręga-Niestrój, Puszer, 
Szewczyk, 2018), M. Zarembę (2015), czy N. S. Syllę (2020). Sam proces 
ścisłej integracji gospodarczej w Afryce może prowadzić do 
wieloaspektowych i wielowymiarowych skutków, na co zwracali uwagę 
autorzy analizujący podstawy prawne zawieranych porozumień 
integracyjnych w Afryce. Skutki tej integracji dotyczyć mogą nie tylko 
gospodarki państw, ale również muszą być rozpatrywane w aspekcie 
m.in. bezpieczeństwa żywieniowego (Pasara, Diko, 2020), 
bezpieczeństwa militarnego i procesu pokojowego (Yoon, Kim, 2021), 
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego (Ngang, 2021), a nawet 
z punktu widzenia praw człowieka (The Continental Free Trade Area, 
2017). 

Celem artykułu jest wyjaśnienie procesów warunkujących 
integrację gospodarczą państw afrykańskich w XXI w., ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego 
Handlu (AfCFTA). Wskazane zostaną szanse i zagrożenia tego procesu, a 
także podjęta zostanie próba określenia możliwych skutków integracji 
gospodarczej z punktu widzenia państw afrykańskich jak i gospodarki 
światowej. 

W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową, 
wykorzystując krajowe i zagraniczne źródła literaturowe oraz akty 
prawne. Ponadto zastosowano analizę statystyczną baz danych z zakresu 
wskaźników ekonomicznych.   
 
Integracja gospodarcza – przyjęte definicje i etapy 

W teorii ekonomii pojęcie integracji gospodarczej wykorzystuje 
się do analizy i opisu współzależności występujących między 
gospodarkami narodowymi, które są zaangażowane w międzynarodową 
wymianę dóbr i usług. Integracja gospodarcza może być rozumiana jako 
proces prowadzący do całkowitego zniesienia wszelkiej dyskryminacji 
między jednostkami gospodarczymi należącymi do różnych gospodarek 
narodowych lub jako etap takiego procesu (Mikić, 1998, s. 411). 
Podejście do integracji gospodarczej jako procesu oznacza stopniowe 
scalanie odrębnych dotąd części. Odbywa się ono w skali narodowej, w 
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ramach gospodarki danego kraju i dotyczy wówczas m.in. scalania 
poszczególnych gałęzi gospodarki. Może odnosić się również do skali 
międzynarodowej – wówczas obejmuje gospodarki (lub ich części) dwu 
lub więcej krajów (Grabowiecki, Piekutowska, 2020, s. 19). Z kolei B. 
Balassa (1961, s. 1-11) integrację gospodarczą rozpatrywał z punktu 
widzenia procesu obejmującego m.in. stopniowe eliminowanie 
dyskryminacji podmiotów gospodarczych z różnych krajów, prowadzące 
w rezultacie do całkowitej likwidacji barier dyskryminacyjnych. W ujęciu 
tego autora integracja gospodarcza to nie tylko działania w sferze 
regulacyjno-prawnym. Ma ona bowiem charakter realny, tzn. jej skutki 
prowadzą do zwiększenia dobrobytu państw uczestniczących w procesie 
integracji gospodarczej. Natomiast w koncepcji J. Tinbergena ważną rolę 
w procesie integracji gospodarczej odgrywają instytucje. Integracja 
gospodarcza to nie tylko znoszenie barier w przepływie dóbr, usług, 
pieniądza, ale równie istotne są działania polegające na tworzeniu 
narodowych i ponadnarodowych instytucji odpowiadających za proces 
integracji, zwłaszcza w ujęciu regulacyjnym (Tinbergen, 1954, s. 95, 
122).  

Integracja gospodarcza, rozpatrywana jako proces stopniowego 
dochodzenia do coraz bardziej spójnego obszaru gospodarczego 
pomiędzy różnymi państwami, przybiera następujące formy (Mikić, 
op.cit, s. 442; Balassa, op. cit, s. 2; Nieborak, 2013, s. 86): 

1) Strefy wolnego handlu, w których ograniczenia taryfowe w 
imporcie krajów uczestniczących zostały zniesione, ale każdy kraj 
zachowuje swoje własne krajowe bariery taryfowe wobec podmiotów 
nie będących członkami strefy; 

2) Unii celnej, w której  znosi się bariery w handlu wewnątrz 
obszaru i dodatkowo ustanawia wspólny zestaw zewnętrznych ceł na 
przywóz z krajów nie będących członkami; 

3) Wspólnego rynku – poza unią celną obejmuje swobodny 
przepływ siły roboczej, kapitału, usług i innych czynników produkcji; 

4) Unii gospodarczej – poza wspólnym rynkiem 
charakteryzuje się harmonizowaniem polityk gospodarczych i 
koordynacją polityki makroekonomicznej; 

5) Unii walutowej – charakteryzuje się wspólną polityka 
monetarną, wspólną walutą, wspólnym organem pełniącym rolę banku 
centralnego. 

Najpełniejszym etapem integracji jest unia polityczna. Niemniej w 
tym przypadku poza elementami gospodarczymi decydującą rolę 
odgrywają kwestie polityczne. Ta forma integracji zakłada pełną 
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koordynację – poza sferą gospodarczą – polityki wewnętrznej, 
zagranicznej i obronnej krajów unii. 
 
Strefa wolnego handlu 

We współczesnej gospodarce światowej szczególnie 
rozpowszechnioną formą integracji gospodarczej pomiędzy różnymi 
państwami są strefy wolnego handlu. Często przybierają one postać stref 
regionalnych, skupiających państwa z danego regionu. Zgodnie z art. 
XXIV ust 8. b  Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT, 
1947) strefa wolnego handlu oznacza grupę dwóch lub więcej obszarów 
celnych, między którymi zostały zniesione w odniesieniu do całej 
wymiany handlowej, obejmującej produkty pochodzące z tych obszarów, 
opłaty celne i inne ograniczenia handlowe.1 Państwa uczestniczące w 
strefie wolnego handlu zyskują dostęp do nowych rynków zbytu bez 
obciążeń taryfowych. Może to prowadzić do obniżenia cen towarów (o 
stawkę celną), a przez to do wzrostu popytu na te towary, wzrostu 
produkcji, obniżenia kosztów jednostkowych, a zatem do impulsów 
prorozwojowych dla gospodarek uczestniczących w strefie wolnego 
handlu (Bożyk, Misala, 2003, s. 37). Bezpośrednim efektem strefy 
wolnego handlu jest zazwyczaj wzrost wymiany handlowej między 
uczestnikami ugrupowania. Ponadto obserwuje się również zjawiska 
określane jako efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu. Pierwsze 
polega na tym, że względnie droga produkcja w jednym kraju 
członkowskim zastępowana jest względnie tańszą produkcją (towarami, 
dobrami) importowaną z innego państwa członkowskiego ugrupowania, 
co prowadzi do powstania nowych strumieni handlowych. Natomiast 
efekt przesunięcia wiąże się z wprowadzaniem wspólnych ceł 
zewnętrznych, dyskryminujących producentów spoza strefy. Prowadzić 
to może do zastąpienia importu od producentów spoza strefy importem 
od producentów z państw ugrupowania (Bijak-Kaszuba, 2012, s. 12-13).  

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Handlu od początku XXI 
w. znacznie wzrosło zainteresowanie wśród państw członkowskich 
tworzeniem różnego rodzaju porozumień handlowych o charakterze 
regionalnym. Jest to jednym z efektów globalizacji i odpowiedzią 
poszczególnych państw na wzmożoną konkurencję na rynku globalnym. 
Obecnie zarejestrowane są 354 regionalne porozumienia handlowe, w 

                                                
1 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV (dostęp: 

23.02.2022) 
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tym 316 to strefy wolnego handlu.2 Wśród nich znajduje się obejmująca 
cały kontynent Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu 
(AfCFTA). 

 
Geneza integracji gospodarczej w Afryce – potencjał Afryki jako 
kontynentu 

Na kontynencie afrykańskim znajdują się 54 państwa będące 
członkami ONZ. Łączna populacja tych państw to ponad 1,3 mld osób. W 
kontekście demograficznym Afryka wyróżnia się z jednej strony wysoką 
dynamiką wzrostu liczby ludności, która w najbliższym czasie będzie się 
utrzymywać. Szacuje się, że kraje Afryki Subsaharyjskiej do 2050 r. będą 
odpowiadać za ponad połowę wzrostu liczby ludności świata (World 
Population Prospects, 2019). Dodatkowo wskazuje się, że w państwach 
Afryki populacja w wieku produkcyjnym (od 25 do 64 lat) rośnie 
szybciej niż w innych grupach wiekowych, co jest jednym z czynników 
stymulujących przyspieszony wzrost gospodarczy (tzw. „dywidenda 
demograficzna”) (Ibidem, 1). W Afryce Subsaharyjskiej jak i w Afryce 
Północnej odnotowuje się relatywnie szybkie (w porównaniu z innymi 
regionami świata) i stabilne tempo wzrostu gospodarczego. Średnie 
tempo wzrostu produktu krajowego brutto w drugiej dekadzie XXI w. 
wynosiło około 5 procent, podczas gdy w tym samym czasie inne 
światowe regiony przeżywały spadek lub stagnację gospodarczą. 

W skali globalnej udział Afryki w światowej wymianie handlowej 
jest jednak nieproporcjonalnie mały. Łączny udział państw afrykańskich 
w światowym imporcie kształtuje się na poziomie 3,0%, natomiast w 
eksporcie na poziomie 2,4%. Co więcej, udziały te nie odnotowują 
większych zmian na przestrzeni ostatnich lat. Bilans handlowy Afryki 
utrzymuje się na poziomie ujemnym – w 2019 r. wyniósł on -94,5 mld 
USD. Wskaźniki odnoszące się do wzajemnej wymiany handlowej między 
państwami afrykańskimi pokazują, że wewnętrzny import stanowił w 
2019 r. zaledwie 12,6% wartości całego importu, zaś eksport 19,7% 
wartości całości eksportowanych dóbr (African Trade Statistics, 2020, 
24-46). Dane te z jednej strony obrazują niski potencjał gospodarczy 
państw afrykańskich w porównaniu do państw z innych regionów (z 
zastrzeżeniem, że rozpatrywane są te państwa w ujęciu blokowym), z 
drugiej zaś mogą stanowić podstawę do podjęcia lub zintensyfikowania 
działań, mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarek 

                                                
2 http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx (dostęp: 23.02.2022) 
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oraz zintensyfikowanie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej 
w Afryce.  

Afryka jest regionem, który mierzy się z wieloma wyzwaniami 
społecznymi. Należą do nich m.in. stosunkowo krótkie przeciętne 
trwanie życia mieszkańców, wysoki odsetek osób żyjących w ubóstwie, 
nierówności społeczne (African Statistical Yearbook 2020, 2021, 35). 
Dodatkowo problemy te zostały pogłębione przez pandemię COVID-19, 
której negatywne skutki odnotować można również w sferze 
gospodarczej. Należą do nich m.in. gwałtowny spadek dynamiki 
produkcji wśród kluczowych partnerów handlowych regionu, czy 
zmniejszone wpływy wygenerowane przez sektor turystyczny. Kryzys 
COVID-19 zwiększył zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego na 
skutek osłabienia walut wielu krajów afrykańskich i znacznego wzrostu  
cen podstawowych artykułów spożywczych (The African Continental 
Free Trade Area, 2020, 7-8). 

Potencjał państw Afryki, jak i wyzwania, które przed nimi stoją, 
mogą stanowić czynniki sprzyjające procesom integracji gospodarczej, 
szczególnie tym jej aspektom, które łączą się z krótko i 
długoterminowymi korzyściami. Sam proces integracji gospodarczej w 
Afryce zdynamizowany został pod koniec XX w. i na początku XXI w., 
choć na ogół miał on charakter ugrupowań regionalnych (Regionalnych 
Wspólnot Gospodarczych – ang. REC), nie obejmujących całego regionu. 
Ich szczegółowy wykaz podaje m.in. Marinov (2014). Dopiero w drugiej 
dekadzie XXI w. proces ten przybrał  postać kontynentalnej organizacji 
gospodarczej, mogącej w sposób zasadniczy wzmocnić potencjał 
gospodarczy wszystkich uczestników tego procesu. 

Już w latach 60-tych XX w., w epoce emancypacji państw 
afrykańskich, rozpoczął się  proces formalnej współpracy pomiędzy 
nowoutworzonymi państwami. Miał on jednak przede wszystkim 
wymiar polityczny, a jego wyrazem było utworzenie w 1963 r. 
Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA), której głównymi celami było 
wzmocnienie niezależności nowopowstałych państw, zaś kwestie 
ekonomiczne, choć znalazły się w akcie założycielskim, to jednak 
pozostawały na drugim planie aktywności tej organizacji. W wymiarze 
ekonomicznym cele OJA nigdy nie zostały zrealizowane, sama zaś 
faktyczna integracja gospodarcza w ramach tego ugrupowania 
zakończyła się fiaskiem (Ndiaye, 2004, 94). Niemniej, pod koniec 
funkcjonowania OJA przyjęty został ważny akt prawny, stanowiący 
impuls dla działań integracyjnych w ramach kontynentu - Traktat 
Ustanawiający Afrykańską Wspólnotę Gospodarczą (traktat z Abudży) z 
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1991 r. Był on źródłem nowych impulsów dla integracji gospodarczej na 
kontynencie. Wyznaczał 6 kolejnych stadiów integracji gospodarczej, 
począwszy od wzmocnienia istniejących regionalnych wspólnot 
gospodarczych, a skończywszy na stworzeniu Afrykańskiego Wspólnego 
Rynku ze swobodą przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a także 
utworzeniem unii monetarnej.3 Kwestie ekonomiczne wskazane w 
Traktacie z Abudży wzmocnione i zoperacjonalizowane zostały w Planie 
Działania na rzecz Rozwoju Afryki przyjętym w Lagos w 1980 r. 
Określono w nim m.in. że podstawą integracji gospodarczej krajów 
afrykańskich będą regionalne wspólnoty gospodarcze – REC (Lagos plan, 
2015, 99).  

Część celów wskazanych w Traktacie z Abudży znalazła 
odzwierciedlenie w akcie ustanawiającym prawnego sukcesora OJA, tj. 
utworzonej decyzją przywódców państw afrykańskich z 1999 r. Unii 
Afrykańskiej (UA). Utworzenie tej nowej panafrykańskiej organizacji 
wynikało m.in. z przekonania przywódców państw, że aby wykorzystać 
potencjał Afryki, należy zintensyfikować współpracę i integrację w sferze 
ekonomicznej. W art. 3 Aktu Konstytuującego Unię Afrykańską wśród 14 
celów 3 wskazują bezpośrednio na kwestie ekonomiczne. Są to: 
promocja zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarczym, 
społecznym i kulturowym, jak również integracja gospodarcza; 
promowanie współpracy mającej na celu podnoszenie poziomu życia 
mieszkańców Afryki; koordynowanie i harmonizowanie polityk 
pomiędzy istniejącymi i przyszłymi Regionalnymi Wspólnotami 
Gospodarczymi, pozwalające na stopniowe osiąganie celów UA.4 REC są 
ściśle zintegrowane z pracą UA. Obecnie na kontynencie afrykańskim 
funkcjonują następujące regionalne wspólnoty gospodarcze, ściśle 
współdziałające z UA i działającą w jej ramach, odpowiedzialną za 
sprawy ekonomiczne, Afrykańską Wspólnotą Gospodarczą: 

1. Związek Arabskiego Maghrebu (UMA) – skupiający 5 
państw członkowskich. 

2. Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej 
(COMESA) – skupiający 19 państw. 

3. Wspólnota Państw Sahelu-Sahary (CEN-SAD) – skupiająca 
29 państw. 

4. Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC) – licząca 5 państw. 
                                                
3 https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-

_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf (dostęp: 23.02.2022) 
4 https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf (dostęp: 

23.02.2022) 
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5. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej (ECCAS) 
– 10 państw członkowskich. 

6. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej 
(ECOWAS) – 15 państw członkowskich. 

7. Międzyrządowy Urząd ds. Rozwoju (IGAD) – 8 państw 
członkowskich. 

8. Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC) – 15 
państw członkowskich. 

Najnowszym wyrazem realizacji celów ekonomicznych UA jest 
Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA), której 
funkcjonowanie może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla Afryki, 
ale również w skali globalnej. 
 
AfCFTA 

21 marca 2018 r. na X Nadzwyczajnym Szczycie Unii Afrykańskiej 
odbywającym się w Kigali w Rwandzie przywódcy 44 państw 
afrykańskich podjęli decyzję o utworzeniu Afrykańskiej Kontynentalnej 
Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA - African Continental Free Trade Area). 
Umowa oficjalnie weszła w życie 30 maja 2019 r., po ratyfikacji przez 22 
kraje (obecnie porozumienie zostało ratyfikowane przez 36 państw 
Afryki). Sama umowa ustanawiająca AfCFTA odnosi się do kwestii 
związanych z handlem towarami, wymianą usług, przepływem 
inwestycji, a także prawami własności intelektualnej i polityki 
konkurencji. Do głównych celów porozumienia zaliczono (Umowa 
ustanawiająca Afrykańską Kontynentalna Strefę Wolnego Handlu, art. 3): 

a) stworzenie jednolitego rynku towarów i usług, 
swobodnego przepływu osób; 

b) stworzenie podstaw dla unii celnej; 
c) promowanie i osiąganie zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego,  równouprawnienia płci i transformacji strukturalnej w 
państwach sygnatariuszach; 

d) wzmacnianie konkurencyjności gospodarek 
poszczególnych państw sygnatariuszy; 

e) promowanie rozwoju przemysłowego poprzez 
dywersyfikację orazrozwój regionalnego łańcucha wartości, rozwój 
rolnictwa ibezpieczeństwo żywieniowe;  

f) rozwiązanie problemów związanych z wielokrotnym i 
nakładającym się członkostwem państw sygnatariuszy w różnych 
ugrupowaniach integracyjnych oraz przyspieszenie procesów integracji 
regionalnej i kontynentalnej. 
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Istotne jest podkreślenie konieczności pogłębienia integracji na 
kontynencie afrykańskim, w tym uporządkowanie kwestii związanych z 
uczestnictwem poszczególnych państw w różnych regionalnych 
wspólnotach gospodarczych. Wskazuje to na ambicje członków AfCFTA 
do uczynienia z tej organizacji dominującego i głównego ugrupowania 
gospodarczego na kontynencie. AfCFTA jest porozumieniem 
wieloaspektowym, odnosi się – jak podobne umowy – do ograniczenia 
lub zniesienia barier celnych w obrębie ugrupowania, ale również do 
minimalizowania barier pozataryfowych, które w sposób istotny 
ograniczają kontynentalną integrację gospodarczą. Podkreślić należy, że 
postanowienia umowy określają szczegółowo system instytucjonalny, 
który będzie odpowiadał za jej realizację. Niemniej sama umowa 
jednoznacznie wskazuje na charakter ekonomiczny, nie odwołując się do 
kwestii związanych z wymiarem politycznym czy bezpieczeństwa (czym 
zajmuje się Unia Afrykańska). 

Umowa o AfCFTA uzupełniona jest 7 protokołami dotyczącymi: 
obrotu towarami, przepływu usług, rozwiązywaniu sporów, praw 
własności intelektualnej, polityki konkurencji, inwestycji, e-rynku. 
Protokoły te stanowią integralną część umowy, przy czym część aneksów 
do nich wciąż jest przedmiotem ustaleń i negocjacji pomiędzy 
państwami członkowskimi AfCFTA. Same negocjacje dotyczące kwestii 
znajdujących się w protokołach zostały podzielone na trzy fazy. 
Pierwsza, dotycząca handlu i usług zakończyła się wejściem w życie 
postanowień w tych dziedzinach w styczniu 2019 r. Niemniej, niektóre 
szczegółowe kwestie wciąż pozostają przedmiotem ustaleń i negocjacji 
(m.in. zasady pochodzenia towarów – ang. rules of origin). Faza druga, 
dotycząca praw własności intelektualnej, polityki konkurencji i 
inwestycji, wciąż jest w toku. Natomiast faza trzecia, związana z e-
rynkiem, rozpocznie się po zakończeniu ustaleń w zakresie wskazanym 
w fazie drugiej.  

AfCFTA powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście 
przyjętego przez przywódców państw afrykańskich w 2013 r. 
dokumentu  „Agenda 2063: Afryka, której chcemy” (dalej: Agenda 2063). 
Geneza Agendy 2063 wiąże się z działaniami zmierzającymi od 
przekształcenia OJA w UA oraz z wyznaczeniem nowych celów w 
kontekście panafrykańskim. Priorytetowe znaczenie przypisano w 
dokumencie inkluzywnemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 
integracji kontynentalnej i regionalnej, rządom demokratycznym oraz 
pokojowi i bezpieczeństwu. Natomiast nadrzędnym celem wyznaczonym 
w Agendzie 2063 jest wzmocnienie pozycji Afryki na arenie światowej i 
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uczynienie z kontynentu jednego z najważniejszych graczy w skali 
globalnej, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. 

Agenda 2063 wyznacza 50-letnią perspektywę rozwoju 
kontynentu, która zoperacjonalizowana jest poprzez  kluczowe 
programy przewodnie mogące pobudzić wzrost gospodarczy i rozwój 
Afryki. W dokumencie określono również kluczowe działania, które 
należy podjąć w 10-letnich planach wdrażania. Jednym z nich jest 
przyspieszenie utworzenia Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (w 
dokumencie wyznaczono datę sfinalizowania porozumień na rok 2017, 
czego nie udało się osiągnąć) (Agenda 2063, 2015). 
 
Potencjalne korzyści oraz zagrożenia dla procesu integracji 

Pełna ocena skutków AfCFTA możliwa będzie dopiero po pewnym 
czasie funkcjonowania tej umowy. Niemniej już na obecnym etapie 
można wskazać oczekiwane korzyści gospodarcze, jak również 
zagrożenia dla procesu integracji gospodarczej. AfCFTA ma być jedną z 
największych stref wolnego handlu na świecie. Obejmować będzie (po jej 
pełnej ratyfikacji przez wszystkie państwa na kontynencie) rynek liczący 
1,3 miliarda ludzi. Już sam ten fakt stwarza możliwości rozwoju dla 
przedsiębiorstw na całym kontynencie, otwierając jeden z największych 
rynków zbytu. Jak wskazano w celach AfCFTA, poza kwestiami 
gospodarczymi ważne jest wprowadzenie państw afrykańskich na 
ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. AfCFTA ma też dawać impulsy do przemian strukturalnych 
w gospodarkach państw afrykańskich, w tym do podniesienia ich 
konkurencyjności, innowacyjności i zmniejszenia zależności od eksportu 
zewnętrznego. Efekty porozumienia powinny się przenieść na sferę 
społeczną w postaci m.in. kreacji nowych i stabilnych miejsc pracy, a 
przez to do redukcji poziomu wykluczenia społecznego. 

Bezpośrednim efektem porozumienia jest liberalizacja handlu i 
usług, co powinno prowadzić w krótkim okresie do efektu kreacji 
handlu, a więc znacznego zwiększenia wewnątrzkontynentalnej 
wymiany handlowej. Zjawisko to pośrednio kreować może nowe 
inwestycje przedsiębiorstw, w tym mające na celu zwiększenie 
wydajności produkcji i jej unowocześnienie. Analizy Banku Światowego 
wskazują, że do 2035 r. wielkość całkowitego eksportu może wzrosnąć o 
prawie 29% w stosunku do poziomu sprzed wejścia w życie 
porozumienia. Eksport wewnątrzkontynentalny może wzrosnąć o ponad 
81%, podczas gdy eksport do krajów spoza Afryki o 19%. Zmiany te 
powinny mieć odzwierciedlenie w sferze społecznej, prowadząc do 
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prawie 10% wzrostu płac, przy wyraźnych korzyściach dla 
niewykwalifikowanych pracowników i kobiet (The African Continental 
Free Trade Area, op. cit, IX). 

Oceniając efekty długoterminowe, AfCFTA może stanowić impuls 
do przyspieszonej transformacji gospodarek polegającej m.in. na 
odejściu od działalności o niskiej produktywności i wysokiej 
pracochłonności do aktywności przemysłowej i usługowej, wymagającej 
wysokiej produktywności i wysokich kwalifikacji. To z kolei doprowadzi 
do stworzenia lepiej płatnych miejsc pracy, da impuls do podnoszenia 
kwalifikacji przez pracowników. Pośrednim efektem powinno być 
znaczne zredukowanie zjawiska wykluczenia społecznego (Ligné, 2020, 
14). 

Efekty te będą jednak możliwe do osiągnięcia wówczas, kiedy 
obok działań dotyczących liberalizacji handlu, podjęte zostaną konkretne 
rozwiązania zmierzające do koordynacji polityki przemysłowej. 
Niemniej wzrost handlu wewnątrzkontynentalnego może mieć 
pozytywny wpływ na proces globalnej konwergencji technologicznej, 
głównie poprzez  rozpowszechnianie bardziej zaawansowanych 
technologii. Zmiana struktury produkcji, będąca skutkiem rosnących 
możliwości ekonomii skali, może ułatwić dyfuzję wiedzy i sprzyjać 
postępowi technologicznemu. AfCFTA  prawdopodobnie również będzie 
miała pozytywny wpływ na transfer nowoczesnych technologii i rozwój 
krajowych i regionalnych łańcuchów wartości. Sprzyjać to powinno 
zwiększeniu konkurencyjności afrykańskiej gospodarki na arenie 
globalnej.  

Do tej pory duża fragmentacja rynków afrykańskich, istniejące 
różne ugrupowania integracyjne z udziałem tych samych państw, raczej 
obniżały potencjał gospodarczy całego kontynentu, także wpływając na 
zwiększenie kosztów transakcyjnych. Korzyści ekonomiczne AfCFTA 
mogą obejmować racjonalizację, czy też przeformułowanie istniejących 
ośmiu nakładających się na siebie regionalnych wspólnot gospodarczych, 
co powinno przynieść skutki m.in. w znacznym obniżeniu kosztów 
transakcyjnych oraz zwiększyć atrakcyjność państw afrykańskich z 
punktu widzenia zagranicznych inwestorów.  

Umowa AfCFTA ma przede wszystkim charakter ekonomiczny i 
głównie w tym kontekście rozpatrywane są jej skutki. Niemniej jej efekty 
mogą i powinny być badane również w szerszym kontekście, w tym w 
odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa. Kontynentalne porozumienie, 
które ma na celu pogłębienie integracji gospodarczej i zbudowanie 
silnych powiązań pomiędzy gospodarkami państw afrykańskich może 
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wpływać stabilizująco na wygaszanie konfliktów zbrojnych, którymi 
Afryka jest targana od początku procesu dekolonizacji w latach 60-tych 
XX wieku. Co więcej, podniesienie poziomu życia mieszkańców Afryki, 
redukcja liczby mieszkańców żyjących poniżej poziomu ubóstwa, co jest 
jednym z zakładanych efektów AfCFTA, mogą prowadzić do znacznego 
osłabienia ugrupowań ekstremistycznych i terrorystycznych, które 
rekrutują swoich członków głównie spośród osób najuboższych (Yoon, 
Kim, 2021, 337-356). Długofalowo może to doprowadzić do znacznego 
poprawienia bezpieczeństwa i zbudowania podstaw długotrwałego i 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Osiągnięcie wskazanych powyżej pozytywnych efektów AfCFTA 
zależeć będzie od dalszej dynamiki procesu integracji, determinacji 
państw sygnatariuszy umowy w realizacji jej postanowień. Biorąc pod 
uwagę fakt, że proces ten ma charakter kontynentalny, obejmujący 
kilkadziesiąt państw o różnym stopniu rozwoju gospodarczym, może on 
napotykać na istotne problemy. Można wyróżnić dwa rodzaje przeszkód 
na dalszej integracji gospodarczej w Afryce, zmierzającej do rozwoju 
gospodarczego kontynentu i uczynienia go bardziej konkurencyjnym. 
Jednym z nich są kwestie związane z wdrażaniem kolejnych 
postanowień umowy AfCFTA i negocjowaniem szczegółowych 
postanowień znajdujących się w protokołach do umowy. Drugi rodzaj 
czynników mogących zagrozić integracji gospodarczej w Afryce, to 
wyzwania społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych. 

Najistotniejsza dla gospodarek państw afrykańskich w kontekście 
integracji jest kwestia tzw. reguł pochodzenia towarów, która wciąż 
pozostaje przedmiotem negocjacji i ustaleń pomiędzy państwami. Reguły 
pochodzenia są kryteriami niezbędnymi do określenia kraju 
pochodzenia produktu, co determinuje możliwość objęcia takich 
towarów regułami strefy wolnego handlu. Reguły te stosuje się do 
towarów produkowanych w strefie, ale np. składających się z 
komponentów importowanych z krajów trzecich. Ich znaczenie wynika 
zatem z faktu, że cła i ograniczenia w obrocie zależą od źródła 
pochodzenia towaru. Złożone reguły pochodzenia mogą być istotnym 
ograniczeniem handlu, natomiast dobrze funkcjonujące oraz efektywne 
kosztowo reguły pochodzenia będą miały istotne znaczenie dla 
powodzenia w osiąganiu celów AfCFTA.  

Konieczne wydaje się również wyeliminowanie pozataryfowych 
ograniczeń w handlu. Należą do nich przepisy krajowe, które mogą 
wpływać na handel, nawet w przypadkach, gdy głównym celem tych 
regulacji nie jest ograniczenie handlu, ale np. zapewnienie 
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bezpieczeństwa i jakości towarów. Bariery pozataryfowe są 
przeszkodami w handlu zwiększającymi koszty i powinny zostać 
usunięte w celu wzmocnienia handlu i integracji afrykańskich 
gospodarek. Jednym z kluczowych celów AfCFTA jest stopniowa 
eliminacja istniejących barier pozataryfowych i powstrzymanie się od 
wprowadzania nowych. W ramach umowy stworzony został nawet 
specjalny mechanizm eliminowania takich barier. Badania wskazują, że 
bariery pozataryfowe są co najmniej trzykrotnie bardziej restrykcyjne 
dla handlu niż ograniczenia celne (Byiers, Apiko, Karkare, 2021, 7). W 
związku z tym można spodziewać się, że sukces wdrożenia założeń 
AfCFTA zależeć będzie w dużej mierze od usunięcia barier 
pozataryfowych, a nie tylko od obniżek i redukcji barier taryfowych.  

Wśród kwestii mogących wpływać na tempo integracji są te 
związane z rozwojem społecznym regionu. Afryka posiada wysoką liczbę 
ludności w wieku produkcyjnym, co stanowi jej atut. Jednakże poziom 
zatrudnienia wynosi zaledwie 58% osób w wieku produkcyjnym. Sektor 
rolnictwa angażuje ponad 50% zatrudnionych, głównie w działalności 
gospodarczej o niskiej wartości dodanej. Nisko wykwalifikowani 
pracownicy rolni, zatrudnieni w rybołówstwie i leśnictwie stanowią aż 
58% osób zatrudnionych (Africa 2030, 2021, 52). Wskaźniki te obrazują 
jak dużym wyzwaniem są wszystkie działania ukierunkowane na 
podniesienie produktywności i efektywności gospodarki afrykańskiej, a 
przez to uczynienie jej bardziej konkurencyjną na arenie globalnej. 
Ponadto, wciąż istotnym problemem pozostaje skrajne ubóstwo 
społeczeństwa. Szacunki Banku Światowego wskazują, że w 2018 r. 433 
mln Afrykanów żyło w ubóstwie, co stanowiło aż 83% światowej 
populacji osób żyjących w ubóstwie (ibidem, 20). 

Kolejnym czynnikiem, który może osłabiać pozytywne skutki 
postanowień AfCFTA oraz wpływać na tempo rozwoju handlu wewnątrz 
kontynentu jest poziom infrastruktury w Afryce, w tym przede 
wszystkim infrastruktury transportowej. W Afryce występują znaczne 
luki w infrastrukturze, a jedynie około 25% sieci dróg to drogi 
utwardzone. Szacuje się, że nieodpowiednia infrastruktura transportowa 
zwiększa o około 30-40% koszt handlu towarami wśród krajów 
afrykańskich (ibidem, 134). Na niskim poziomie utrzymuje się 
wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym Internetu. W 2019 roku 
tylko 28,6% mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej korzystało z Internetu, 
w porównaniu do 44,0% w krajach Azji i Pacyfiku, 54,6% w krajach 
Islamu, 76,7% w obu Amerykach i 82,5% w Europie (ibidem, 149). 
Poziom ten wskazuje na niewielkie ucyfrowienie afrykańskiej 
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gospodarki. Cyfryzacja handlu jest natomiast jedną z głównych cech 
nowoczesnych gospodarek światowych. Niski poziom ucyfrowienia 
gospodarki może zatem wpływać negatywnie na tempo rozwoju 
gospodarczego w Afryce oraz na tempo osiągania celów AfCFTA. 

Zgodnie z założeniami AfCFTA, integracja gospodarcza, poprzez 
m.in. zintensyfikowanie handlu wewnątrzkontynentalnego, wesprze 
procesy modernizacji gospodarek. Jak wskazano powyżej, wyzwania 
stojące przed państwami Afryki są bardzo poważne, zaś ich rozwiązanie 
wiąże się również z dużymi nakładami finansowymi, co biorąc pod 
uwagę sytuację budżetową poszczególnych państw może stanowić 
poważną przeszkodę w procesie integracji gospodarczej. W ostatnich 
latach odnotowano pogłębiający się deficyt budżetowy we wszystkich 
państwach afrykańskich. Towarzyszy mu rosnące zadłużenie publiczne, 
a także deficyt salda na rachunku obrotów bieżących (African Statistical 
Yearbook 2020, op. cit., 89, 91-93). Zjawiska te nie sprzyjają 
finansowaniu nowych inwestycji w zakresie m.in. infrastruktury, 
koniecznych z punktu widzenia modernizacji gospodarek i sprzyjających 
pogłębieniu wymiany handlowej. Niezbędne inwestycje warunkujące 
przyspieszony rozwój gospodarczy w Afryce powinny zatem stanowić 
element mobilizujący dla poszczególnych rządów na rzecz 
zintensyfikowania wysiłków zmierzających do zwiększenia dochodów 
budżetowych, umożliwiających przeprowadzenie niezbędnych reform 
oraz sfinansowanie inwestycji. Dla powodzenia porozumienia AfCFTA 
konieczne wydaje się również zintensyfikowanie działań 
międzynarodowych instytucji finansowych, umożliwiających 
preferencyjne finansowanie inwestycji w Afryce. W dobie światowego 
spowolnienia gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19 może to 
stanowić jedno z największych wyzwań i zarazem przeszkód na drodze 
do pełnej integracji gospodarczej w Afryce. 
 
Wnioski 

Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu jest największą 
tego typu strefą na świecie, biorąc pod uwagę liczbę państw 
uczestniczących. To działanie integracyjne powinnostanowić impuls 
prorozwojowy dla całego kontynentu afrykańskiego. Powodzenie w 
osiągnięciu założeń AfCFTA może w istotny sposób zmienić strukturę 
gospodarek afrykańskich, a pośrednio poprawić pozycję państw 
afrykańskich w światowej wymianie handlowej. W szerszym aspekcie, 
poza gospodarczym, AfCFTA może stanowić instrument wzmacniający 
działania ukierunkowane na sprostanie poważnym wyzwaniom 
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społecznym, w tym redukcji liczby osób żyjących w ubóstwie, czy 
wesprzeć działania ukierunkowane na podniesienie jakości życia 
mieszkańców kontynentu. Ponadto można oczekiwać, że AfCFTA będzie 
miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w Afryce, w tym 
eliminowanie zjawiska terroryzmu.  

Jak wskazano w artykule, samo wdrożenie postanowień AfCFTA 
wciąż znajduje się na początkowym etapie. Proces integracji gospodarek 
zależy od toczących się negocjacji szczegółowych postanowień, które 
mają decydujący wpływ na ostateczny kształt integracji. Ponadto 
wyzwania społeczne, infrastrukturalne i duże obciążenia budżetowe 
państw afrykańskich mogą w dużym stopniu osłabiać tempo integracji, a 
przez to oddalać w czasie jej oczekiwane pozytywne skutki. Powodzenie 
inicjatywy integracyjnej, jaką jest AfCFTA, zależeć też będzie od tego, na 
ile wykorzysta ona doświadczenia wcześniejszych prób integracji, takich 
jak Unia Afrykańska i Afrykańska Wspólnota Ekonomiczna. Ważne 
będzie też to, czy uwzględnione zostaną osiągnięcia ugrupowań 
regionalnych, takich jak ECOWAS i SADC w Afryce Subsaharyjskiej, czy 
też UMA w Afryce Północnej. Z uwagi na mnogość inicjatyw politycznych 
o pokrywających się celach, najważniejsza może okazać się koordynacja 
działań. 

AfCFTA należy ocenić jako zdecydowany i konkretny krok w 
kierunku wzmocnienia państw afrykańskich w globalnej grze 
gospodarczej. W długiej perspektywie czasu, przy utrzymaniu 
konsekwentnych działań integracyjnych i przezwyciężeniu przeszkód 
stojących na drodze do pełnej integracji gospodarczej, można oczekiwać, 
że Afryka przyspieszy tempo rozwoju społeczno-gospodarczego i dokona 
głębokiej zmiany strukturalnej swojej gospodarki. Wydaje się jednak, 
rozpatrując wyzwania społeczne i gospodarcze wymagające wciąż 
rozwiązania, że samo podpisanie i wejście w życie AfCFTA jest jednak 
krokiem niewystarczającym, by zdecydowanie zmienić pozycję Afryki na 
arenie globalnej, w tym zwiększyć jej udział (jako kontynentu) w 
globalnej wymianie handlowej w krótkiej perspektywie czasowej. 
Konieczne są kompleksowe działania, w tym nowe źródła finansowania 
inwestycji prorozwojowych, by gospodarka afrykańska mogła sprostać 
wyzwaniom globalnej konkurencji. 
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African Continental Free Trade Area – opportunities and threats for 

the process of economic integration in Africa 
 

The purpose of the article is to explain the factors influencing the process of 
economic integration in Africa in the 21st century, with particular reference to the 
African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The article identifies opportunities and 
threats to this process, and attempts to identify possible outcomes of economic 
integration in Africa. AfCFTA is the largest such zone in the world, taking into account 
the number of participating countries. Success in achieving the objectives of AfCFTA 
can significantly change the structure of African economies, and indirectly improve the 
position of African countries in world trade. In a broader aspect, apart from the 
economic one, AfCFTA may be an instrument that strengthens actions aimed at meeting 
serious social challenges (reduction of the number of people living in poverty, 
improvement of the quality of life of the population). In the long run, if consistent 
integration efforts are maintained and obstacles to full economic integration are 
overcome, Africa can be expected to accelerate the pace of socio-economic development 
and make a profound structural change to its economy. However, it appears, when 
considering the social and economic challenges that still need to be addressed, that the 
signing and entry into force of the AfCFTA alone is an insufficient step to decisively 
change Africa's position on the global stage, including increasing its share of global 
trade. 

 
Key words: Africa, economic integration, free trade area, AfCFTA. 
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US INTERNATIONAL POLICY BETWEEN  

THE NEO-MONROISM AND WORLD OPENNESS:  

THE IX SUMMIT OF THE AMERICAS  

IN THE AGE OF MULTIPOLARIZATION 

 

 
Abstract: 
 The current phase of international politics is frequently seen as a period of 
increasing multipolarization. Faced with this, it is appropriate to ask what the doctrine 
of the United States is in relation to the size of the Western hemisphere and therefore to 
the future of relations with Latin America. The IX Summit of the Americas revealed a 
neo-Monroian trend in the United States, which is not surprising, however, when we 
consider the two-faced nature of North American international politics. This article aims 
to interpret the North American speech at the IX Summit of the Americas in light of the 
new international context and the US approaches in international politics.    

  

Key words: IX Summit of the Americas, Monroe Doctrine, Neo-

monroism, Latin America, Western Hemisphere. 

 

 

 
Introduction 

The growing multipolarization of the international scenario is 

leading global players to redefine alliances and friendships. International 

tables of a regional nature are becoming increasingly important, and this 

would confirm the process of segmentation of world political unity. This 

is the case of the IX Summit of the Americas1, which received great 

attention from the world public opinion and analysts since it represents, 

in its specificity, an important moment of reflection on the future of US 

political projection. The United States has always experienced, in its 

political history, the tension between two fundamental trends: the 

                                                
1 The Ninth Summit of the Americas was an international conference held in Los Angeles, 

California, June 6-10, 2022. The theme was "Building a Sustainable, Resilient and Equitable 

Future" (editor’s note). 
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"interventionist" one, open to world scenarios, in which to play a 

prominent role, and the "isolationist" one, which refers to the choices 

expressed with the Monroe Doctrine (Santoro, 1986). These two trends 

are not in sharp opposition, as they represent different phases of 

American international politics: they are expressed and implemented 

according to the specific moment and opportunity. Although the 

alternation between the Monroe Doctrine and isolationism (on the one 

hand) and world openness (on the other) seem consequential in 

chronological terms, in reality these tendencies are always alternating, in 

the public opinion of this country as well as in the ruling class thought. It 

is true that, with the end of the Cold War, the United States took on the 

responsibility of building a unipolar world order, based on the idea that 

the US would be the focal point of the international system. This type of 

decision is difficult to change, since it requires a commitment of political 

efforts and economic means of no small importance. 

There has often been talk of the crisis of unipolarity and the 

advent of a multipolar world condition. The latter is described in a 

contrasting way by its interpreters: in the United States, in line with the 

realist school of interpretation, multipolarity is seen as a return to the 

political fragmentation of the international scenario, which, according to 

the thinkers of American realism as Kenneth Waltz (2010) is naturally 

anarchist and tending to multipolarization; it is instead hoped for by 

emerging countries as a new guiding principle of international relations, 

capable of making the distribution of world power more widespread, 

and therefore more equitable. 

In this period of international uncertainty, the United States is 

"readjusting" its role in the international scenario, and with the IX 

Summit of the Americas it seems to want to propose itself as the leading 

country of a geopolitical space, the American one, which would 

correspond to the same of the Monroe Doctrine. Obviously this type of 

attitude is not in contrast with the global openness that the United States 

exercises, and with the political aims of a unipolar nature. Rather, we 

must read these two tendencies as balancing forces. Furthermore, we 

should be able to understand how the US balance between these two 

trends is useful, in turn, for the balance of US politics in a world in 

transition. 

 

Latin America between two trends 

Latin America has for a very long time lived a history of direct or 

indirect subordination to the United States. During the Cold War it was 
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the battleground between the political and economic control of North 

America and attempts at national independence, often supported by the 

Soviet Union. More nationalistic regimes like that of Perón maintained 

their own independence from both blocs, taking advantage of the clash 

between powers to carve out their own sphere of independence, while 

experiments like the Cuban one relied more explicitly on Soviet power, 

as for the famous missile crisis. At times, as in the case of Che Guevara's 

very particular vision, an extensive alliance of Third World countries was 

also hypothesized around the nascent economic and demographic 

strength of the communist China. This is how Latin America has always 

lived between two fundamental trends: one, aggregative, which wanted 

it unified against external powers and the influence of other countries, 

with particular reference to North America; the other, which saw it as a 

real "backyard" of the USA. Both of these tendencies are, paradoxically, 

linked to an integrative image, when purely Latin American, when 

instead neo-Monroian. The second, however, has often been criticized as 

integrative in words, but disintegrating in deeds, since it is based 

(according to its critics) on practices of economic domination and 

dispossession. Critopher Abel and Colin M. Lewis (2015, pp. 8-9) write 

about this: 

“In the 1930s the combination of the World Depression and the 

challenges of international fascism and communism compelled the United 

States to reassess its relations with Latin America. The debate about 

foreign policy – economic and strategic – mirrored long-standing domestic 

conflicts, first between isolationist and internationalist tendencies in US 

society, and second between conservatives, stressing the passive role of the 

state and dominance of market forces, and liberals, urging selective 

intervention for remedial purposes. These issues shaped United States 

policies towards Latin America, wich was perceived exaggeratedly in 

Washington, especially in the light of the Francoist victory in Spain, as an 

area of possible Axis expansion. The New Deal, elaborated as a set of ad hoc 

responses to particular problems in the United States, was translated into 

the Good Neighbor policy in the sphere of intra-American relations […].  

Policy makers in Washington saw Latin America as a new frontier 

to be opened up with trade and investment in a concerted and coordinated 

fashion (in contrast to the destabilizing scramble which had occurred 

during the 1920s), with the backing of the federal government in alliance 

with its Latin American counterparts. 

[…] The liberal orthodoxy of Good Neighbor rapprochement has 

been challenged […]. Both Latin and North American Marxists have argued 
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that the Good Neighbor policy represented not the rupture with the past 

claimed by its exponents, but a new and subtle instrument of the 

consolidation of US hegemony consonant with the needs of monopoly 

capital.”  

The presupposition of the need for the unification of the continent 

is traced back in the Latin American political tradition to Simón Bolívar, 

the libertador who gave independence from Spain to many current 

nations of South America. His political dream, collected by many great 

actors of that period, from Perón to Castro to Che Guevara, and of more 

recent history, as in the case of Hugo Chavez, was to unify the continent 

into a large independent entity. Bolivar, in fact, proposed the creation of 

a league of American nations that should have federated in the name of a 

common political destiny (Obregón, 2012, pp. 4-5). However, we must 

consider that, with the collapse of the Berlin Wall, the end of the Cold 

War, the demobilization of the Eastern Bloc, much has changed on the 

face of the earth. There were various political experiences that required, 

as mentioned, an appeal to the Soviet Union to maintain, in this delicate 

tension between opposites, a space of freedom and autonomy. However, 

Latin America has been able to seize the great historical opportunity, 

affirming its own political identity at the beginning of 2000. 

The key event of this phase, which marked the arrival point of 

certain processes of building a political alternative, was the election of 

Lula as president of Brazil in 2002. This candidacy symbolically 

represented the victory of the workers and trade union organizations, of 

which Lula was a member. But, even more important for our 

recapitulation, it opened the door to an epochal turning point in Brazil's 

foreign relations, which again began to project its political and in some 

way charismatic influence on all other Latin American countries. Lula's 

victory ushered in a period of great political victories for the left, which 

gained government in most countries. 

Thus it was that the ideas of continental unity and rapprochement 

between countries flourished in Latin America, together with large-scale 

economic projects. The alliance between the most radical countries in 

the processes of socialization, the ALBA (in which some of which were 

the heirs of the communist revolutions of the previous historical phase), 

were joined by supranational institutions, always promoted by Brazil, 

such as UNASUR and MERCOSUR. UNASUR as a project aimed at greater 

continental political concertation, MERCOSUR as its internal market. All 

this process was also framed in a broader diplomatic alliance, namely the 

BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), which represented this 
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group of emerging economies with a particular and autonomous vision 

of the world and international relations. Lula himself recalled, in an 

interview he gave during his last incarceration, how the BRICS were 

created as a tool to achieve independence from the North American-led 

world economy: 

“BRICS was not created to be an instrument of defense, but to be an 

instrument of attack. So we could create our own currency to become 

independent from the US dollar in our trade relations; to create a 

development bank, which we did – but it is still too timid – to create 

something strong capable of helping the development of the poorest parts 

of the world. 

[…] This was the logic behind BRICS, to do something different and 

not copy anybody. The US was very much afraid when I discussed a new 

currency and Obama called me, telling me, ‘Are you trying to create a new 

currency, a new euro?’ I said, ‘No, I’m just trying to get rid of the US dollar. 

I’m just trying not to be dependent.’”2  

However, the last few years have seen the entry into the scene of 

a complex social mechanism that has restarted the machinery of political 

struggle in Latin America. One by one, all the so-called "progressive" 

governments of Latin America have fallen, when politically weaker, or 

severely tested. We have seen in a very short time the change of 

government in Argentina, where Cristina Kirchner leaved the place to 

Macri's neoliberal government in 2015. There was the daring change of 

both political and international positions of Lenín Moreno in Ecuador, in 

stark contrast to the previous ones of Correa's government. There have 

been the famous revolts in Venezuela and numerous attempts at political 

destabilization in Cuba, and in both these cases the declarations of 

Donald Trump, then President of the United States, have been quite clear, 

going so far as to threaten invasions and regional wars. In particular, the 

threat of intervention in Venezuela seems to have been stopped by the 

diplomacy of force implemented by Russia and China in an unusual 

international tug-of-war3, but even if it has not materialized, it does not 

take away the heavy presence of very strong economic sanctions that are 

perpetrated by the USA against these two tropical countries. 

                                                
2 Pepe Escobar, BRICS was created as a tool of attack: Lula, on Asia Times: 

https://asiatimes.com/2019/08/brics-was-created-as-a-tool-of-attack-lula/  
3 Cf. Tom O'Connor, Russia, China and Iran Defend Support for Venezuela, Warn U.S. 

Cannot Tell Them or Latin America What to Do, on Newsweek: 

https://www.newsweek.com/russia-china-iran-defend-venezuela-1396605   
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In Brazil, on the other hand, as is well known, Lula was 

incarcerated following a media and legal tussle that saw him accused of 

corruption. The government of the socialist Partido do Trabalho is then 

followed by the technocratic one of Temer and, today, that of Bolsonaro. 

The latter, with his electoral victory, has shown that he has stirred up the 

popular sentiment of discouragement and economic affliction, in a 

historical period that is certainly hard for the popular strata. What has 

been called by some scholars "the populist moment" in fact saw the 

explosion of the social contradictions. Those who have been able to 

interpret this situation best have therefore managed to capitalize on it in 

electoral terms. However, this does not necessarily presuppose a 

concrete solution to the real problems, and indeed it is often the 

opposite, since populist rhetoric is often synonymous with mere 

demagogism. Bolsonaro himself, although in Europe he is often 

associated with populism and sovereignty, is hardly traceable to the 

Latin American populist tradition (and in practice he seems very little 

interested even in national sovereignty, given the wide concessions in 

terms of autonomy he would like to reserve for the US). Obviously, a 

nominalistic problem arises here, typical of political positions within 

complex scenarios with multiple international interactions. 

However, the recent political rearrangements in the region are 

again reshaping the patchwork of national governments. We must wait 

and carefully observe the upheavals both as national phenomena and 

within the regional framework, to understand the repercussions that 

they will necessarily have on international politics. The ideological 

question, however, is not far from this problem, since the political 

tendencies in question must be interpreted in the light of both 

phenomena. The choices of international politics, for a region like the 

Latin American one, are also and above all a matter of political traditions. 

 

About the Monroe Doctrine 

The German political theorist and jurist Carl Schmitt has been 

very involved in the study of the Monroe Doctrine and its implications 

for international equilibrium. Well aware that the world system 

represented an objective unity, which had to be analyzed from the global 

point of view, he fully understood the substantial implications of US 

isolation. According to Schmitt (2006, p. 281), the two guiding principles 

of the Monroe Doctrine were those of the Old World non-interference in 

American affairs (hence in a sense of the independence of America as a 
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specific region), as well as that of the defense of North American 

geopolitical interests (a disadvantage of subordinate countries): 

“The Western Hemisphere counterposed to the Eurocentric lines of 

a global worldview a new global line that was no longer Eurocentric, and 

called into question the global position of old Europe. The public history of 

this new line in international law began with the proclamation of the so-

called Monroe Doctrine on December 2, 1823. In President George 

Washington's political testament, his famous 1796 Farewell Address, he 

spoke of the Western Hemisphere without any geographical specificity. By 

contrast, President Monroe used the word "hemisphere" deliberately and 

with specific emphasis in his proclamation, which defined the space of 

America as this continent and this hemisphere. Intentionally or 

unintentionally, the expression "hemisphere" in this context signified that 

the political system of the Western Hemisphere, as a realm of freedom, was 

opposed to the political system of European absolutism. Ever since, the 

Monroe Doctrine and the Western Hemisphere have been linked together. 

They define the sphere of the special interests of the United States”. 

Carl Schmitt hypothesized how this type of political discourse on 

the one hand served to de-legitimize any type of influence outside the 

American continent on it, through the internationalist doctrine of the 

great geopolitical spaces, on the other, however, proposed its own 

supervision over other countries that were not the US. Regarding the 

first aspect, Carl Schmitt wrote:  

“[...] in President Monroe's 1823 pronouncement, the American line 

rejected European claims to land-appropriations. From the American 

perspective, this line at first had a defensive character directed at the 

powers of old Europe. It was a protest against further European land-

appropriations of American soil. It is easy to see that the line thus gave the 

United States freedom to appropriate land on its own behalf, i.e., freedom 

to undertake its own land-appropriations in the Western Hemisphere, since 

there were still wide open spaces of American soil” (Schmitt, op.cit. p. 286). 

This stance, however, did not prevent the open recourse to 

imperialism later, confirming the existence of two actual tendencies in 

North American foreign policy: 

“The Spanish-American War (1898) was a sign to the rest of the 

world that United States foreign policy was turning to open imperialism. 

The war did not abide by the old continental concepts of the Western 

Hemisphere, but reached deep into the Pacific Ocean and into the old East. 

The antiquated Monroe Doctrine was replaced by a demand for the "open 

door" to the wide open spaces of Asia.” (op.cit. p. 292). 
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Even more, already at the time of the Monroe Doctrine there was 

an ambiguous attitude on the American side. This, as we have said, was 

placed on the one hand with respect to the rest of the continent: 

“The United States, as the preminent power […], asserted the right 

to prevent intervention by external powers in the American continent. It 

thereby asserted some form of pan-American political homogeneity that 

nevertheless fell short of direct annexation or imperialism. The American 

continent constituted a defined territorial-political space that was 

nevertheless distinct from its predominant power” (Hooker, 2009, p. 134). 

On the other hand, this attitude was perpetuated towards Europe. 

In line with the exceptionalist principle that guided North American 

politics, the United States, which did not want any kind of external 

interference on its political space, equally did not want to disregard that 

of the Old Continent: 

“The American posture vis-a-vis old monarchical Europe did not 

signify a renunciation; the United States continued to belong to the sphere 

of European civilization and to what was essentially still the European 

community of international law” (Schmitt, op.cit., p. 286). 

Precisely in this non-renouncing attitude of the US it is therefore 

possible to understand the dual nature of North American international 

politics, ready for isolation and openness according to the world political 

phase in which it is immersed. The Monroe Doctrine in no way 

represented a disengagement from the search for American international 

interests, but at most a pause, the creation of a defensive line beyond 

which to entrench oneself in anticipation of better opportunities for 

intervention. We have seen how, in history, the neo-Monroian trend has 

re-emerged in phases of geopolitical rebalancing, one of which was the 

one before the Second World War. The example of the US-led “closure” of 

the Americas during Roosevelt's presidency is perfectly symptomatic of 

this double trend in American foreign policy, as well as the ambiguities 

of US isolationism. In this sense, the USA explicitly moved towards an 

integrative perspective: 

“State-sponsored institutions – the Export-Import Bank and Foreign 

Bondholders Council – featured amongst innovations in foreign economic 

policy designed to promote the co-prosperity of the Americas as a means of 

cementing hemispheric understanding and fostering political stability in 

Latin America. Claiming to have benefited from the experience of the 

1920s, reformist liberals in the US foreign policy bureaucracy, encouraged 

by various Latin American interests, sought to secure intra-American 

economic relations. Alarmed by the prospect of social revolutions, the 
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formation of autarkic blocks within Latin America and the negotiation of 

bilateral agreements with European powers wich were viewed as 

prejudicial to the United States, Washington directly stimulated business 

initiative in the continent and performed a conciliatory role in regional 

conflicts so as to forestall renewed German penetration and re-establish US 

influence” (Abel, Lewis, 2015, p. 9). The character of this type of north-

south relationship changed during the Cold War, in contrast to the 

attempts at autonomization of the Latin American geopolitical system. 

 

Where are the Americas headed? 

The aforementioned issues are actually of the utmost importance 

in order to correctly evaluate the outcome of the US intervention at the 

IX Summit of the Americas. If the balance of power is being redefined in 

the world, Latin America is a space of utmost importance that must 

necessarily be taken into account. It participates fully in the global 

equation for a whole series of not insignificant factors, including its 

commercial volume. The fate of Latin America is inevitably linked to that 

of the United States, any type of historical and geopolitical trend is 

confirmed by its decision-makers, therefore in the present phase of 

international politics this region has its own specific value. This year the 

Summit of the Americas was held in the United States, in Los Angeles. 

This location made the event a great chance for success or failure for the 

US. The general intentions of the United States had been put in black and 

white: “the United States is hosting the Ninth Summit of the Americas 

[…] in Los Angeles, California with a focus on “Building a Sustainable, 

Resilient, and Equitable Future” for our hemisphere”. 4 President Biden's 

speech amply clarified the main lines of North American discourse on 

regional issues. First, President Biden recalled the spirit of the first 

Summit of the Americas, held in 1994 once again in the United States, in 

Miami: 

“We’ve come a long way together since the United States hosted 

the first Summit of the Americas 28 years ago.  But the “Spirit of Miami,” 

as it was known — the sense of hope and new possibilities that defined 

that first summit — remains key to facing the challenges of today and 

unlocking the incredible potential that exists in this hemisphere — in the 

Americas.”5 

                                                
4 Summit of the Americas, on U.S. Department of State website: 

https://www.state.gov/summit-of-the-americas/  
5 Remarks by President Biden at the Inaugural Ceremony of the Ninth Summit of the 

Americas, on The White House website: https://www.whitehouse.gov/briefing-
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However, much has changed since that distant date. The Summit 

at the time was created to promote a North American-led free trade zone 

(a project which also failed), but since then the balance has shifted 

considerably in other directions. With regard to this ninth summit, in 

fact, someone spoke of a real failure, especially due to the desertion of 

many countries of capital importance. It all started with the US decision 

not to invite representatives from Cuba, Venezuela and Nicaragua, 

asserting that the summit would be open only to "democratic" political 

realities. This choice, which sparked considerable controversy, was 

mirrored by the democratic semantics that also returned in President 

Biden's speech: 

“Democracy is a hallmark of our region. Our Inter-American 

Democratic Charter, which grew out of the third Summit of the Americas, 

captures our unique commitment to democracy as a region. It affirms the 

right of people throughout the Americas to democracy and our 

obligation as governments to promote and defend democracy. As we 

meet again today, in a moment when democracy is under assault around 

the world, let us unite again and renew our conviction that democracy is 

not only the defining feature of American histories, but the essential 

ingredient to Americas’ futures.”6 

There was also talk of "failure" for the summit in question7, since 

the decision to exclude some countries has led some heads of state, and 

in particular the Mexican President Obrador, to desert the forum, 

sending only diplomatic delegations. The change in the general direction 

impressed on the sense of the summit is precisely in the explicit 

independence of some state actors who should have taken part in it, and 

who have decided not to share the North American choices to limit the 

summit itself to those who did not have bad diplomatic relations with 

the United States. This is obviously a sign of the growing 

multipolarization of international relations and the affirmation of a 

increasing pluralism within this type of interstate tables. President 

Obrador has in fact declared very explicitly that “there cannot be a 

                                                                                                                         
room/speeches-remarks/2022/06/08/remarks-by-president-biden-at-the-inaugural-ceremony-

of-the-ninth-summit-of-the-americas/   
6 Ibidem.  
7 Interview: With several countries absent, U.S. Summit of the Americas "a failure before it 

started", on  Xinhua: 

https://english.news.cn/20220610/5ecfe9bdb4d74c96a6150b6c55978b9d/c.html  
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summit if all countries are not invited, or there can be one but that is to 

continue with all politics of interventionism8”.  

We therefore see how US policy on the southern part of the 

American continent is explicitly condemned where it is not expressed in 

terms of pluralistic collaboration with other countries. On the other 

hand, the general tone of the US President's speech was to emphasize the 

importance of building a space for regional cooperation: 

“There is no reason why the Western Hemisphere shouldn’t be 

secure, prosperous, and democratic, from Canada’s northernmost 

reaches to the southern tips of Chile. We have all the tools we need right 

here in our own hemisphere. Our people are dynamic and innovative. 

Our nations are committed to working in partnership. And our region is 

forever knit together by the close bonds of family and enduring 

friendship.”9 

Paradoxically, the trend towards regionalization, and the fact that 

the United States itself is placing the accent on the question, testifies to a 

sliding of the international scenario into the conditions of 

multipolarization. 

 

Conclusions 

The interpretative problem that arises at this point fits the trend 

lines previously highlighted in this essay. On the one hand, Latin America 

is experiencing a contradiction between dependence and autonomy. The 

autonomist perspective is combined, for historical and geographical 

reasons, with that of regional integration. The contrast that has surfaced 

on the pluralism of the Summit between the Mexican and US 

presidencies finds meaning within this contradiction. On the one hand, 

President Obrador confronts the US choice, deciding to desert the 

Summit in contempt of the exclusion of a part among the South American 

countries, at the same time denouncing the possibility of an 

"interventionist" attitude which should, instead, be avoided. On the other 

hand, he reiterates the importance of cooperation, and therefore 

possibly of greater integration, supporting the need to aggregate each 

                                                
8 Quoted in Kelly Hooper, Mexican president won't attend Summit of the Americas, on 

Politico: https://www.politico.com/news/2022/06/06/mexican-president-summit-of-the-

americas-00037378  
9 Remarks by President Biden at the Inaugural Ceremony of the Ninth Summit of the 

Americas, on The White House website: https://www.whitehouse.gov/briefing-

room/speeches-remarks/2022/06/08/remarks-by-president-biden-at-the-inaugural-ceremony-

of-the-ninth-summit-of-the-americas/   
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country to the Summit, avoiding that this type of events prove to be 

moments of support for the interest of only one part. 

Secondly, we have seen how another trend alternation remains 

that of the United States between isolationist closure on the continent 

and internationalist openness. As regards the first, it is evident that the 

United States proposed, through the Summit, a perspective of a neo-

Monroian character. The constant references to the dimension of the 

hemisphere speak clearly in this sense. However, President Obrador's 

statements recalled the ambiguity of the continental closure policy, 

which can support both a quasi-isolationist policy for the US and a 

development of US influence over Latin America. This, on the other hand, 

does not deny even an idealistic attitude: on the one hand, it is outlined 

by the emphasis placed on “democracy” in the Americas, which in other 

respects means the need for the US to “democratize” the New Continent; 

on the other, it opens up to international issues with President Biden's 

condemnations of the Russian Federation. The IX Summit of the 

Americas, in this sense, can be considered useful for the delineation of an 

interpretative scheme of US foreign policy, open to various operational 

possibilities. In many ways, it represents the return of a neo-Monroian 

paradigm. The important thing is to understand how the choices of the 

USA towards world politics are determined by the specific historical 

period in which they are expressed, but they live in moments of 

openness and closure. 
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Polityka międzynarodowa USA między neomonroizmem a 

otwartością na świat: 
IX Szczyt Ameryk w dobie multipolaryzacji 

 
Obecna faza polityki międzynarodowej jest często postrzegana jako okres 

rosnącej multipolaryzacji. W tych okolicznościach należy zadać pytanie, jaka jest 
doktryna Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do półkuli zachodniej, a tym samym do 
przyszłości stosunków z Ameryką Łacińską. IX Szczyt Ameryk ujawnił tendencje do 
powrotu do doktryny Monroe (neo-monroism) w Stanach Zjednoczonych, co jednak nie 
jest zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę dwuaspektowość amerykańskiej polityki 
międzynarodowej: następujące po sobie fazy przewagi izolacjonizmu i otwartości na 
politykę światową. Niniejszy artykuł ma na celu interpretację amerykańskiego 
przekazu, jaki miał miejsce podczas ostatniego Szczytu Ameryk, w świetle nowego 
kontekstu międzynarodowego i aktualnego stanowiska USA w polityce 
międzynarodowej. 

 

Key words: IX Szczyt Ameryk; Doktryna Monroe; neomonroizm; 

Ameryka Łacińska; półkula zachodnia. 
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PRZYCZYNY  NIEPOWODZENIA POLITYKI 
AMERYKAŃSKIEJ W AFGANISTANIE 

 
 
Abstrakt: 
 Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn 
spektakularnego niepowodzenia polityki USA w Afganistanie, wycofania wojsk 
amerykańskich i szybkiego przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku. Wojskom 
amerykańskim i sojuszniczym przez ponad 20 lat nie udało się ustabilizować sytuacji w 
kraju pomimo ogromnych nakładów finansowych i inwestycji infrastrukturalnych. 
Autor rozważa kilka grup czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Jest to 
m.in. niezrozumienie przez Amerykanów kultury tego kraju przy wielkim 
zróżnicowaniu etnicznym, wysoki poziom korupcji we władzach Afganistanu, 
działania mocarstw starających się o zdobycie wpływów w Afganistanie, jak również 
ukształtowanie terenu umożliwiające skuteczną walkę partyzancką przez wiele lat. 

  
Słowa kluczowe: Afganistan, Talibowie, ISAF, wojna, terroryzm, USA. 
 
 
 
Wstęp 

Przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów w 2021 roku 
stanowiło wstrząs dla amerykańskiej i światowej opinii publicznej. 
Rządowa armia afgańska, w której wyposażenie oraz wyszkolenie 
Amerykanie zainwestowali około 88 miliardów dolarów1, poddała się 
talibom w ciągu zaledwie kilku dni, rezygnując z walki. Daremna okazała 
się obecność wojsk amerykańskich i sojuszniczych, które przez ponad 20 
lat miały doprowadzić do stabilizacji kraju, a zwłaszcza do zaniku 
ekstremizmu islamskiego i terroryzmu. Artykuł stanowi próbę 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomimo tak dużych nakładów 
finansowych oraz infrastrukturalnych, nie udało się utworzyć w 

                                                
1 Chaos i dramatyczne sceny w Afganistanie. Jak zaczęła się ta wojna i dlaczego się tak 

kończy?, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/afganistan-jak-zaczela-sie-ta-wojna-i-
dlaczego-sie-tak-konczy-to-warto-wiedziec/8n5hmhs (dostęp 27.08.2021). 
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Afganistanie sprawnie działającego państwa, które mogłoby stawić 
skuteczny opór islamskim ekstremistom i uniemożliwić im działalność. 
Ekstremizm islamski w Afganistanie stanowi bowiem źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa nie tylko wewnętrznego, ale także w wymiarze 
międzynarodowym.   

 Spektakularna klęska, jaką Zachód, a zwłaszcza Stany 
Zjednoczone doznały w Afganistanie nie może być wytłumaczona bez 
uwzględnienia specyficznego położenia geostrategicznego kraju. Swoje 
wpływy starają się tam zachować mocarstwa zachodnie, ale również 
Chiny, Rosja, jak również sąsiedzi: Pakistan, India i Iran. Oddziaływania 
ze strony tych państw w połączeniu z rozbudowanymi w afgańskiej 
kulturze tradycjami plemiennymi2, udaremniły wysiłki mające na celu 
ustanowienie spójnego i stabilnego państwa. Zdecydowana większość 
obywateli żyje w nędzy, a sam kraj po dwudziestu latach przerwy, 
ponownie znalazł się pod władzą talibów i znowu może się stać 
„bezpieczną przystanią” dla islamskich terrorystów z całego świata. Będą 
oni mogli w dalszym ciągu destabilizować kraj i wpływać na wzrost 
napięć w regionie, który i bez tego należy do najbardziej niespokojnych 
na świecie. Oprócz rywalizacji o wpływy ze strony mocarstw, źródłami 
niepowodzenia amerykańskiej misji w Afganistanie było zapewne 
niewystarczające zrozumienie przez Amerykanów kultury tego kraju, co 
wiąże się z wielkim zróżnicowaniem etnicznym, poziomem korupcji we 
władzach Afganistanu, a także ukształtowanie terenu, umożliwiające 
skuteczną walkę partyzancką przez wiele lat. 
 
Położenie geograficzne i struktura etniczna Afganistanu 

Afganistan to śródlądowy kraj usytuowany w obrębie największej 
na kuli ziemskiej, równoleżnikowej strefy górskiej przecinającej kraje 
południowej części kontynentu eurazjatyckiego, od Gibraltaru po 
Malakkę. W części wschodniej terytorium Afganistanu wkracza w 
wysokogórski obszar Karakorum i Pamiru, natomiast centralną część 
zajmują góry Hindukuszu i ich liczne odgałęzienia. Niezbyt rozległe 
równiny znajdują się jedynie na południowym zachodzie (pustynie 
Registanu) oraz na północy w dolinie Amu-darii (ryc. 1). Wysokogórskie 
obszary w dziejach świata częściej rozdzielały państwa i cywilizacje, niż 
stanowiły obszary rdzeniowe, na których konsolidowały się kultury 

                                                
2 Przykładem tego może być chociażby fakt, że w Afganistanie cały czas bardzo istotną rolę 
w życiu politycznym odgrywa Jirga, czyli rada starszyzny, która rozstrzyga wszelkie kwestie 
sporne oraz kryminalne (Kuszewska, 2013, s. 160; Brudnicka-Żółtaniecka, 2022).  
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narodowej i powstawały mocarstwa. Tak też jest w przypadku 
Afganistanu, który od zarania dziejów stanowił strefę oddzielającą od 
siebie wielkie cywilizacje i mocarstwa. Już w starożytności ścierały się tu 
wpływy perskie i indyjskie, potem pojawili się Arabowie i Mongołowie. 
W czasach nowożytnych Afganistan znalazł się w strefie oddziaływania 
cywilizacji Islamu i Indii, a w ostatnich wiekach był buforem 
oddzielającym Indie Brytyjskie od Cesarstwa Rosyjskiego. 
Wykorzystując obronne cechy swojego kraju, waleczni górale afgańscy 
nie dali się pokonać brytyjskiej armii kolonialnej, a także pobili Armię 
Czerwoną która dokonała tam inwazji w latach 1979-89.  

 
Ryc. 1. Morfologia Afganistanu i obszarów sąsiednich 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Afganistanu 

 
W Afganistanie mieszka około trzydzieści pięć milionów ludzi, a 

struktura etniczna ludności jest bardzo zróżnicowana. Główną grupę 
etniczną kraju stanowią indoeuropejscy (grupa indo-irańska) 
Pasztunowie (nazywani niekiedy Afganami), stanowiący około 40% 
mieszkańców, którzy zamieszkują południową część kraju a także 
przygraniczne obszary Pakistanu (stanowią większość przeszło 30-
milionowej ludności Pogranicznej Prowincji Północno-Zachodniej ze 
stolicą w Peszawarze). Drugą pod względem liczebności grupę stanowią 
Tadżycy należący do tej samej grupy językowej, zamieszkujący głównie 
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wysokogórskie obszary na północnym zachodzie kraju, których udział w 
zaludnieniu państwa wynosi 24%. O wiele mniej liczni są Hazarowie (ok. 
9% ogólnej liczby ludności) mieszkający w centralnej części Hindukuszu 
(Hazaradżat), którzy posługują się językiem zbliżonym do tadżyckiego, 
mimo swojego turecko-mongolskiego pochodzenia. W północno-
zachodniej części kraju zamieszkują ludy należące do grupy tureckiej 
rodziny ałtajskiej - Aimakowie (4%) oraz Turkmeni (3%) i Uzbecy (Ryc. 
2). 

 
Ryc. 2. Zróżnicowanie etniczne Afganistanu 

 
Źródło: https://tvn24.pl/swiat/afganistan-mapa-stolica-ludnosc-i-mniejszosci-
etniczne-podstawowe-informacje-o-afganistanie-5195847 za. afghana.com, Joshua 
Project, 2016 r. 
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Pod względem wyznaniowym Afganistan jest krajem 
muzułmańskim, a ogromne znaczenie religii w życiu społecznym 
uzasadnia jego przynależność do regionu Islamu (Wilczyński, 2021, s. 
203-211). Wyznawcy religii Mahometa stanowią około 99%, przy czym 
zdecydowaną przewagę mają sunnici (ponad 80%), zaś szyici 
reprezentowani są głównie przez Hazarów. Ten otoczony przez 
większość sunnicką lud doświadcza przejawów dyskryminacji zwłaszcza 
obecnie, w sytuacji przejęcia władzy przez mało tolerancyjnych talibów. 
Lokalizacja Afganistanu na obrzeżu Tybetu i w obrębie górskiej strefy 
oddzielającej od siebie cywilizacje sprawia, że jest to kraj o wielkim 
znaczeniu geopolitycznym. Jego zróżnicowanie etniczne i religijne to 
dodatkowe czynniki wpływające na brak stabilności politycznej.  

 
Usytuowanie Afganistanu w teoriach geopolitycznych 

Obszar Afganistanu stanowi istotny strategiczny punkt na mapie 
Azji. Wartość położenia geograficznego tego kraju po części  dostrzegał 
już w latach dwudziestych XX wieku jeden z ówczesnych autorytetów i 
zarazem twórców geopolityki, Sir Halford John Mackinder (Moczulski 
1999, s.12). Otóż przez jego terytorium Afganistanu przebiegała umowna 
granica wytyczonego przez niego Heartlandu, który rozciągał się od 
mórz Oceanu Arktycznego na północy, do wspomnianego wyżej 
równoleżnikowego pasa górskiego alpidów, którego fragment obejmuje 
terytorium Afganistanu. Kraj ten ulokowany jest w miejscu, tenże pas 
górski i Heartland najbardziej zbliża się do wybrzeży Oceanu 
Indyjskiego. Dlatego tutaj skierowane były wysiłki mocarstw 
Heartlandu, zmierzające do opanowania wyjścia na „ciepłe morza” 
(Mackinder, 1919). Góry Afganistanu oddzielały skutecznie agresywne 
imperia Turkutów, Mongołów i Rosjan, które z bastionu Heartlandu 
usiłowały wyprowadzać inwazje mające na celu opanowanie „wyspy 
świata” (Moczulski, 1999, s. 111). 

Kolejnym autorytetem w dziedzinie geopolityki, który dostrzegał 
potencjał położenia Afganistanu był Nicholas Spykman, który 
krytykował koncepcję Heartlandu i w opozycji do niej sformułował 
koncepcję Rimlandu (Eberhard, 2014, s.261). Był to obszar rozciągający 
się wzdłuż wybrzeża Azji, który odcinał Heartland od Oceanu. To właśnie 
w Rimlandzie Spykman dostrzegał obszar, którego posiadanie pozwala 
dominować nad resztą świata. Koncepcja Rimlandu wywarła duży 
wpływ na amerykańską politykę w latach zimnej wojny. Za sprawą 
koncepcji Spykmana powstała tzw. doktryna powstrzymywania, 
opracowana przez amerykańskiego politologa i dyplomatę Georga 



 
Kłyszejko, K., 2022. Przyczyny niepowodzenia polityki amerykańskiej w Afganistanie,  

Przegląd Geopolityczny, 41, s. 103-119. 

 
 

- 108 - 

Kennana (Kuszewska, s. 240) i wprowadzona w życie przez  prezydenta 
Harry'ego Trumana, w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Wykorzystanie założeń tej doktryny mogliśmy zaobserwować 
także w Afganistanie, kiedy to kraj ten został zaatakowany przez wojska 
sowieckie w 1979 roku. Wówczas to CIA, we współpracy z tajnymi 
służbami Pakistanu szkoliła mudżahedinów do walki partyzanckiej z 
oddziałami okupanta. Amerykanie postanowili pomóc mudżahedinom, 
aby zrealizować doktrynę, która w krótkim okresie miała stanowić 
swego rodzaju zemstę na sowietach, za przegraną przez Amerykanów 
wojnę w Wietnamie, a w dłuższej perspektywie mogła ona doprowadzić 
do upadku Związku Radzieckiego3.  Entuzjastą takiego pomysłu był 
Zbigniew Brzeziński (doradca do spraw bezpieczeństwa ówczesnego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera) (Zarzecki, 2019, 
s. 30). Poparciu pomysłu Brzezińskiego sprzyjał fakt, że wojska Związku 
Radzieckiego wykazywały całkowite nieprzygotowanie w początkowej 
fazie interwencji w Afganistanie. Sowieci wykazywali braki w logistyce, 
ich kadra oficerska była niedoświadczona, a w początkowej fazie 
konfliktu do walki z oddziałami afgańskimi wysłano duże 
zmechanizowane brygady. Atak na Afganistan realizowany był tak, jak 
według planów sowieckich, miała być realizowana ofensywa na kraje 
Europy Zachodniej. Tymczasem warunki pola walki w Afganistanie 
istotnie się różnią od tych, które panują w pozbawionym infrastruktury, 
bronionym przez fanatycznych mudżahedinów uzbrojonych przez 
Amerykanów (m.in. w nowoczesne pociski ziemia-powietrze FIM-92 
Stinger), górskim Afganistanie (Kosowski, 2013, s.93). 

Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe ze strony Amerykanów, to 
szacuje się je na około 100 milionów dolarów rocznie, natomiast 
szkolenie odbywało się w osiemdziesięciu bazach, rozlokowanych 
wzdłuż granicy afgańsko-pakistańskiej, które co miesiąc opuszczało 
około osiem tysięcy przeszkolonych bojowników (Ibidem s.95). Jeśli 
chodzi o sam przebieg wojny, należy zauważyć, że sowietom udało się 
opanować większe miasta i szlaki je łączące, podczas gdy mudżahedini 
prowadzili walkę partyzancką. Ostatecznie, wraz ze zmianami na 
szczytach władzy Związku Radzieckiego w 1985 roku i z objęciem przez 
Michaiła Gorbaczowa funkcji I Sekretarza Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego, podjęto decyzję o stopniowym wycofywaniu radzieckich 
wojsk z terytorium Afganistanu, co spowodowane było przede 

                                                
3 Wojska Związku Radzieckiego ostatecznie wycofały się z Afganistanu 15 lutego 1989, a 
już 26 grudnia 1991 roku Związek Radziecki zniknął z mapy świata. 
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wszystkim rosnącymi kosztami owej operacji wojskowej i determinacji 
mudżahedinów (Ibidem s.97). Niedługo później zresztą Związek 
Radziecki upadł, potwierdzając trafność przewidywań Zbigniewa 
Brzezińskiego, które Amerykanie wprowadzali w czyn podczas 
prezydentury Cartera, a zwłaszcza przez jego następcę, Ronalda 
Reagana.  

 
Początek wojny Stanów Zjednoczonych z terroryzmem  

Po wycofaniu się wojsk sowieckich z Afganistanu, do władzy w 
niedługim czasie doszli fundamentaliści islamscy, czyli talibowie. 
Afganistan stał się swoistą „oazą” dla terrorystów islamskich, ściganych 
w wielu państwach za planowane i realizowane zamachy terrorystyczne. 
W 1996 roku przybył tu m.in. wydalony z Sudanu Osama bin Laden 
(Zarzecki, 2018, s. 109). W Afganistanie powstała wówczas centrala Al-
Ka'idy, gdzie planowano przyszłe akcje terrorystyczne. W 2001 roku 
zabity został w zamachu jeden z przywódców mudżahedinów z czasów 
wojny z sowietami, legendarny „Lew Pandższiru” a zarazem główny 
przeciwnik talibów, Ahmad Szah Masud. Trzy dni później światem 
wstrząsnęły największe i najbardziej spektakularne zamachy 
terrorystyczne w historii świata, za jakie należy uznać zniszczenie 
budynków World Trade Center w centrum Nowego Jorku, oraz części 
budynku Pentagonu. Atak ten, koordynowany z terytorium Afganistanu, 
został uznany przez państwa NATO za agresję na jednego z członków 
Paktu Północnoatlantyckiego. W związku z czym podjęto pierwszą w 
historii tej organizacji decyzję o działaniach odwetowych na podstawie 
art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, a już dwudziestego września 
Prezydent Bush postawił Talibanowi ultimatum, w którym Stany 
Zjednoczone domagały się:  

 wydania liderów Al-Kaidy przebywających na terytorium 
Afganistanu;  

 uwolnienia wszystkich uwięzionych obcych narodowości, w 
tym 16 obywateli amerykańskich;  

 zapewnienia ochrony zagranicznym dziennikarzom, 
dyplomatom i osobom niosącym pomoc humanitarną;  

 zamknięcia obozów treningowych organizacji 
terrorystycznych oraz umożliwienia przedstawicielom ONZ 
uzyskania pełnego dostępu do nich, celem weryfikacji ich 
zamknięcia (Pawłuszko, 2012 s.32). 
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Talibowie owe ultimatum odrzucili, co zaowocowało 
rozpoczęciem 7 października 2001 roku operacji wojskowej „Enduring 
Freedom”. Warto zauważyć, że za sprawą presji Stanów Zjednoczonych, 
Pakistan, który do tej pory uchodził za jednego z nieformalnych 
sojuszników talibów (był jednym z niewielu krajów które uznały rządy 
tego ugrupowania w Afganistanie), także wziął udział w tej wojnie, 
zakazując niektórym organizacjom terrorystycznym działalności na 
terenie swojego kraju (Kuszewska, op.cit, s.212). 

 
Militarny wymiar porażki Amerykanów w Afganistanie 

Wkrótce po zamachach na WTC Amerykanie postanowili we 
współpracy z europejskimi sojusznikami, oraz w porozumieniu z 
przedstawicielami największych afgańskich plemion, ustanowić rząd 
tymczasowy Afganistanu, którego przywódcą został pasztuński wódz 
Hamid Karzaj. Taki był m.in. cel operacji „Enduring Freedom”, która 
obejmowała przede wszystkim tereny południowo-wschodnie, wzdłuż 
granicy z Pakistanem (Trzpil, 2009, s. 51). W trakcie jej trwania 
zaatakowano trzydzieści jeden kluczowych celów. wśród których były 
bazy lotnicze, składy uzbrojenia i amunicji, stanowiska obrony 
przeciwlotniczej, centra dowodzenia reżimu talibów oraz obozy 
szkoleniowe Al-Kaidy (Henski, 2021, s. 62-63). Działania amerykańsko-
brytyjskiej operacji w początkowej fazie konfliktu należy określić 
mianem sukcesu, ponieważ, dzięki sprawnemu wykorzystaniu lotnictwa, 
udało się wygonić talibów ze stolicy kraju już 12 listopada 2001 roku, co 
przypieczętowało upadek reżimu.  

Niedługo później, bo 5 grudnia, na mocy rezolucji Narodów 
Zjednoczonych numer 1386, powołano do życia Międzynarodowe Siły 
Wsparcia i Bezpieczeństwa (ISAF - International Security Assistance 
Force), które miały za zadanie ustabilizować kraj i wesprzeć rząd 
tymczasowy (Pawłuszko, op.cit, s. 32-33). Pierwsze jednostki 
uczestniczące w tej międzynarodowej operacji wylądowały w 
Afganistanie na początku stycznia 2002 roku. Warto zwrócić uwagę, że w 
tym momencie w kwestii Afganistanu mieliśmy de facto dwie osobne 
operacje wojskowe, bo w trakcie była wciąż Enduring Freedom. Siły ISAF 
aż do 2003 roku zarządzały tylko Kabulem i jego okolicami, podczas gdy 
reszta większych miast i ważnych punktów strategicznych, znajdowała 
się pod kontrolą Amerykanów. Już wówczas talibowie dążyli do 
stopniowego odbudowywania swoich struktur i pozycji obronnych 
(Ibidem, s. 33). Pełna integracja operacji wojskowych amerykańskich i 
NATO nastąpiła dopiero 11 sierpnia 2003 roku, czyli ponad rok po 
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wkroczeniu zjednoczonych wojsk Paktu Północno-Atlantyckiego, kiedy 
podjęto decyzję o przekazaniu całej misji Sojuszowi 
Północnoatlantyckiemu. Tak długi czas bez jednolitego dowództwa może 
być uznany za brak wspólnej wizji społeczności międzynarodowej w 
sprawie zwalczania Talibanu w Afganistanie, co może dziwić tym 
bardziej, że większość  społeczności międzynarodowej była zgodna, co 
do sprawy walki z terroryzmem4. Tym niemniej należy pamiętać że 
przez całą wojnę w Afganistanie to Amerykanie mieli najwięcej żołnierzy 
stacjonujących w tym kraju, a udział niektórych krajów w ramach ISAF 
był symboliczny.  

W latach 2005–2006 zjednoczone siły państw zachodnich 
zrewidowały swój plan operacyjny, w celu stworzenia możliwości 
sprawowania przez rząd afgański władzy na całym terytorium państwa. 
Zajęto się wówczas szkoleniem afgańskich żołnierzy, zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, co było o tyle istotne że w Afganistanie, w 
kilka lat po wkroczeniu wojsk amerykańskich do kraju, drastycznie 
zwiększyła się produkcja narkotyków. Najważniejszym z nich było 
opium, z którego wytwarzania w szczytowym okresie mogło się 
utrzymywać nawet 14% Afgańczyków (Łukaszewicz, 2010, s.34). W 
2005 roku produkcja opium w Afganistanie osiągnęła rekordowy poziom 
ponad 50 tys. kg. Skutki walki z przestępczością narkotykową były 
jednak niższe od oczekiwanych (Tab. 1).  

 
Tab. 1. Produkcja narkotyków na terenie Afganistanu w latach 2003-2008 

 
Źródło: Łukaszewicz, 2010,  s. 34. 

 
Wpływ na to, jak i na inne niepowodzenia natowskiej misji w 

stabilizacji Afganistanu, mogły mieć niedostateczne siły armii 
amerykańskiej, która w tym czasie równolegle zajmowała się stabilizacją 
Iraku. Talibowie wykorzystali to i obserwując działania wojsk 
amerykańskich w Iraku, zaczęli skuteczniejsze działania partyzanckie, 
skierowane często w stronę nauczycieli, policjantów i innych 

                                                
4 Sprawę walki z terroryzmem poparł nawet prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. 
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urzędników cywilnych, które owocowały utrudnieniami w stabilizacji 
niektórych regionów, jak i większymi stratami wojsk sojuszniczych. 
Wszystko to wpływało na zmianę stanowiska części opinii publicznej w 
państwach uczestniczących w misji w Afganistanie, dotyczącego  
zasadności działań stabilizacyjnych. 

Ponadto w 2009 roku talibowie rozpoczęli ofensywę, która 
zmusiła Amerykanów do zwiększenia liczebności wojsk w regionie i tym 
samym kosztów całej operacji. Ofensywa talibów powodowała ponadto 
zwiększenie strat wśród żołnierzy amerykańskich, co oczywiście nie 
pomagało amerykańskiemu rządowi w uzasadnieniu potrzeby operacji 
stabilizacyjnej w tym kraju. Największą liczebność (około 100 tys. 
żołnierzy) wojska amerykańskie osiągnęły w Afganistanie w 2011 roku. 
Podyktowane było to nową strategią ówczesnego prezydenta USA 
Baracka Obamy, której głównym założeniem, było złamanie kluczowych 
punktów oporu talibów, aby w ciągu kolejnych 18 miesięcy siły koalicji 
mogły rozpocząć przekazywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
państwa szkolonej pod nadzorem NATO Afgańskiej Armii Narodowej. 
Wraz z udanym zabiciem przywódcy Al-Kaidy Osamy Bin Ladena w 2011 
roku, postanowiono stopniowo wycofywać wojska amerykańskie (Ryc. 
3) i przekazywać większe środki finansowe, na szkolenie armii 
afgańskiej (Pawłuszko, op.cit. s. 36-37). 

W maju 2014 roku prezydent Barack Obama zapowiedział 
całkowite wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu do 2016 roku. 
Ostatecznie, ze względu na polityczną niestabilność państwa oraz wzrost 
aktywności talibów (Dąbrowski, Piotrowski, 2021) okres ten 
postanowiono wydłużyć o kilka lat, a wycofanie wojsk amerykańskich z 
tego kraju zapowiedział następny prezydent Donald Trump. Decyzję tę 
zrealizował jego następca Joe Biden który ogłosił, że ostatni 
amerykańscy żołnierze opuszczą Afganistan 11 września 2021 roku, 20 
lat po zamachach na WTC. Już w trakcie wycofywania amerykańskich 
żołnierzy talibowie rozpoczęli kolejną ofensywę, która niedługo później 
zaowocowała zdobyciem prawie całego kraju. 

Jedną z głównych przyczyn tak szybkiej wygranej islamskich 
terrorystów była korupcja panująca w afgańskiej armii (pewne oddziały 
istniały tylko na papierze), brak respektowania centralnego dowództwa, 
co było związane z zażyłościami plemiennymi. Jak się okazało, niektóre 
oddziały wolały słuchać rozkazów miejscowych wodzów plemiennych, 
niż pasztuńskich generałów z Kabulu (Orłowski, 2021). Niski był poziom 
morale afgańskiej armii, a zwłaszcza w oddziałach stacjonujących latami 
w oddalonych placówkach wojskowych w górach, gdzie nieustannie 
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zagrażało niebezpieczeństwo ze strony talibów, niejednokrotnie 
znajdujących poparcie u ludności miejscowej. Dzięki temu poparciu 
talibowie mogli przez lata ukrywać się, organizując akcje zbrojne 
przeciwko oddziałom rządowym w trudno dostępnym, górskim terenie.  
Amerykanie nie byli w stanie wykryć i zniszczyć wszystkich kryjówek 
terrorystów, co w konsekwencji doprowadziło do tego że musieli, oni 
uznać wyższość talibów, którzy w końcowym okresie wojny byli zdolni 
do zdobycia Kabulu i wszystkich pozostałych miast. 

 
Ryc. 3. Liczebność wojsk amerykańskich w Afganistanie, w latach 2001-2017, w 
tysiącach 

 
Źródło: https://www.bbc.com/news/world-41014263 za: US Department of Defence 
 
Społeczno-gospodarczy wymiar porażki Amerykanów w 
Afganistanie 

Po opanowaniu stolicy Afganistanu przez siły sojuszu 
antyterrorystycznego w październiku 2001 roku rozpoczął się żmudny i 
nieefektywny proces przemiany Afganistanu w demokratyczne państwo. 
Powodów niekorzystnego dla demokracji zachodnich przebiegu zdarzeń 
można upatrywać w kilku czynnikach. 

Przede wszystkim należy wymienić tutaj wszechobecną w 
Afganistanie korupcję na szczytach władzy, która nie ominęła także 
afgańskiej armii. Pomimo stacjonowania wojsk sojuszu w tym kraju od 
2001 roku, w roku 2013 Afganistan zajmował przedostatnie miejsce w 
rankingu Transparency International5. Po siedmiu latach sytuacja w tym 

                                                
5  Wskaźnik postrzegania korupcji w Afganistanie  za rok  2013, według Transparency 
International,                                                                                
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kraju niewiele się poprawiła, ponieważ kraj ten w tym samym rankingu 
zajmował miejsce 165 na 180 krajów6. Niepochlebne dla rządu 
Afganistanu wyniki tego indeksu potwierdził także John Sopko, pełniący 
funkcję specjalnego inspektora generalnego do spraw odbudowy 
Afganistanu (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - 
SIGAR). Według jego analiz około 30 procent wszystkich środków 
przeznaczanych przez rząd Stanów Zjednoczonych na pomoc dla 
Afganistanu marnowało się w wyniku korupcji (Sabak, 2021). 

Dodatkowo Amerykanom nie pomagał fakt, że w pierwszych 
latach po obaleniu talibów i ustanowieniu demokratycznego rządu w 
Afganistanie, postanowili oni dokonać interwencji zbrojnej w Iraku w 
celu obalenia tamtejszego dyktatora Saddama Husajna. Interwencja ta, w 
przeciwieństwie do odpowiednika działań w Afganistanie, nie miała 
akceptacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (Pawłuszko, op.cit. s.34), 
a sam powód rozpoczęcia ataku na Irak podany przez Amerykanów, czyli 
produkowanie oraz przechowywanie broni biologicznej i chemicznej, 
oraz zaawansowane prace nad bombą nuklearną (Świętek, 2014, s.114), 
nie znalazł potwierdzenia (Jureńczyk, 2014, s. 162-163). Operacja 
antysaddamowska w Iraku, pomimo niechęci znacznej części opinii 
publicznej świata zachodniego do osoby Saddama Husajna, stanowiła 
łamanie prawa międzynarodowego przez Amerykanów, co zwróciło 
przeciwko nim dużą część opinii publicznej i społeczności 
międzynarodowej. W USA i innych krajach rosła w siłę opozycja 
przeciwko stacjonowaniu wojsk amerykańskich i sojuszniczych w 
Afganistanie. 

Ponadto zauważa się także, że Amerykanie nie w pełni 
dostosowali swoje działania do warunków wynikających ze specyfiki 
afgańskiej kultury. Kraj w którym cały czas dominuje struktura 
plemienna, gdzie dominuje utrwalona przez wieki świadomość stałej 
konieczności obrony przed inwazjami ze strony mocarstw, nie mógł 
łatwo podporządkować się próbom narzucenia obcej kultury. Tyczy się 
to zwłaszcza ludzi zamieszkujących obszary wiejskie, gdzie przywiązanie 
do tradycji (zwłaszcza tej religijnej) jest zdecydowanie większe niż 
ludności zamieszkującej większe miasta.  

Wydaje się, że Amerykanie w dążeniu do szerzenia demokracji nie 
zrozumieli afgańskiej kultury. Tworzenie z wieloetnicznej społeczności, 
                                                                                                                         
https://www.transparency.org/en/cpi/2013/index/afg dostęp 28.08.2021 
6  Wskaźnik postrzegania korupcji w Afganistanie  za rok  2020 według Transparency 
International,   
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg dostęp 28.08.2021 
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która dzieli się na różne plemiona, scentralizowanego państwa 
unitarnego, musiało skończyć się niepowodzeniem. Zaledwie osiem lat 
po obaleniu talibów można było dostrzec pierwsze oznaki 
niezadowolenia wśród miejscowej ludności, widoczne w badaniu opinii 
publicznej, dotyczącej oceny kondycji gospodarczej Afganistanu. Zgodnie 
z badaniem przeprowadzonym w latach 2005-2009 (tab. 2), odsetek 
Afgańczyków twierdzących że ich kraj idzie w dobrym kierunku 
zmniejszył się w ciągu zaledwie czterech lat o prawie czterdzieści 
procent. W mniejszym stopniu, choć także wyraźnie, zmniejszyła się 
liczba obywateli Afganistanu twierdzących że ich warunki życia ulegają 
poprawie, co biorąc pod uwagę pieniądze, które Amerykanie przekazali 
rządowi Afganistanu, należy uznać za porażkę Stanów Zjednoczonych. Z 
danych wynika, że trudno jest mówić o pozytywnych stronach obecności 
wojsk amerykańskich z punktu widzenia miejscowej ludności, co 
wskazuje, że Amerykanie utracili początkowy kredyt zaufania, którym 
zostali obdarzeni. Po 2009 roku było już natomiast tylko gorzej, 
ponieważ wtedy rozpoczęła się ofensywa talibów (Pawłuszko, op.cit, s. 
35). 
 
Tab. 2.  Ocena kondycji gospodarczej Afganistanu w świetle badania opinii 
publicznej 

 
Źródło: Łukaszewicz, 2010, s. 24. 

 
Sytuacji w Afganistanie na pewno nie poprawiał brak silnego 

lidera, który byłby w stanie zjednoczyć ten silnie podzielony naród. 
Pierwszy prezydent Afganistanu po obaleniu talibów, Hamid Karzaj 
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roztrwonił swoje początkowe poparcie u obywateli, a w późniejszym 
okresie utrudniał pracę zachodnich, antykorupcyjnych organizacji7. Jego 
następca Ashraf Ghani, wykazał się z kolei karygodną postawą już po 
wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu. Zamiast jednoczyć i 
konsolidować siły zbrojne oraz obywateli, uciekł z kraju tuż przed 
zajęciem stolicy przez talibów. 

Kolejnym czynnikiem który wpłynął na fiasko misji w 
Afganistanie, był duży wpływ obcych państw na Afganistan. Niezbyt 
jasna jest postawa Pakistanu, który z jednej strony, pod wpływem presji 
międzynarodowej, pomógł w walce z talibami, ale z drugiej strony, to na  
terenie tego kraju ukrywał się Osama bin Laden w ostatnich latach życia. 
Może to wskazywać na fakt, że Pakistan nie zerwał całkowicie 
stosunków z islamskimi ekstremistami. Należy tutaj zwrócić uwagę 
także na wątek chiński w kontekście Afganistanu. Pojawia się coraz 
więcej opinii w przestrzeni publicznej, że rządy talibów mogą pomóc 
Chinom w pozyskiwaniu cennych surowców z Afganistanu (Perzyński, 
2021). Ponadto, dobre stosunki z talibami pomogą w wycofaniu poparcia 
tego kraju dla Ujgurów, eksterminowanych we Wschodnim Turkiestanie 
(chiński Xinjiang) przez komunistyczny reżim w Pekinie (Wieczorek, 
2015, s. 340-341).  

 
Zakończenie 

Nie da się ukryć że obecna sytuacja w Afganistanie jest efektem 
jednej z największych porażek amerykańskiej polityki w XXI wieku. 
Pomimo gigantycznych nakładów finansowych kraj ten poddał się woli 
talibów w ciągu zaledwie kilku tygodni po wycofaniu wojsk 
sojuszniczych. Amerykanie wyraźnie nie docenili różnic kulturowych 
między słabo rozwiniętym, strukturalnie klanowym Afganistanem, a 
rozwiniętym światem demokracji liberalnych. 

Porażka zachodniego modelu państwa w tym kraju będzie mieć 
prawdopodobnie negatywne skutki dla bezpieczeństwa Europy, które 
będą się objawiać w nowym kryzysie migracyjnym. Obecna sytuacja w 
Europie pokazuje, że potencjalni imigranci mogą być swoistym 
elementem szantażu państw zachodnich, w rękach dyktatorów takich jak 
chociażby Aleksander Łukaszenka, czy Władimir Putin. Ponadto 
przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie może skutkować 
zmniejszeniem amerykańskiej strefy wpływów w regionie kosztem 

                                                
7 https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/6855,Karzaj-nie-chce-zagranicznych-
doradcow.html 
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takich krajów jak Federacja Rosyjska czy Chińska Republika Ludowa, 
które już krótko, po upadku Kabulu, zadeklarowały chęć rozmów z 
talibami. 
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Reasons for the failure of American policy in Afghanistan  
 

The article attempts to answer the question concerning the reasons for the 
spectacular failure of the U.S. policy in Afghanistan, the withdrawal of U.S. troops and 
the rapid takeover by the Taliban in 2021. U.S. and allied troops have failed to stabilize 
the situation in the country for more than 20 years despite massive funding and 
infrastructure investment. The author considers several groups of factors responsible for 
this state of affairs. These include Americans' misunderstanding of the country's culture 
in the face of great ethnic diversity, the high level of corruption in the Afghan 
authorities, the actions of superpowers seeking to gain influence in Afghanistan, as well 
as the lay of the land, which allows for effective guerrilla warfare for many years. 

 
Key words: Afghanistan, Taliban, ISAF, war, terrorism, USA. 
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WSPÓŁPRACA PRODUKCYJNA I NAUKOWO-TECHNICZNA 
ZSRR Z RFN W LATACH 70. XX WIEKU 

 
 
Abstrakt: 
 Na geopolityczne oblicze Europy, a w szczególności na jej sytuację gospodarczą, 
istotny wpływ w ciągu minionego wieku miała współpraca największego mocarstwa 
europejskiego, czyli Niemiec, ze Związkiem Radzieckim stanowiącym zaplecze 
surowcowe, przemysłowe oraz ogromny rynek zbytu. Celem artykułu jest wyjaśnienie 
skali i form tej współpracy w szczytowym okresie jej nasilenia, czyli w latach 70-tych. 
Autor uwzględnił różnorodne formy tej współpracy, od wymiany handlowej przez 
kooperację produkcyjną połączoną ze współpracą naukowo-badawczą, odbywającą się 
w ramach wspólnych, długoterminowych kontraktów produkcyjno-handlowych oraz 
porozumień licencyjnych stanowiących ważną formę transferu technologii. W artykule 
przedstawiono także instytucjonalno-prawne ramy współpracy, wyjaśniając przyczyny 
jej intensyfikacji i wpływ na rozwój gospodarczy. Są one związane m.in. z 
komplementarnym charakterem obu gospodarek i wynikają z rachunku ekonomicznego. 
Sytuacja ta trwa do dzisiaj co m.in. tłumaczy ambiwalentny stosunek Niemiec do 
trwającej wojny na Ukrainie. 

  
Słowa kluczowe: RFN, ZSRR, współpraca gospodarcza, handel, 
kontrakty produkcyjno-handlowe, umowy licencyjne. 
 
 
 
Wstęp 

Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej najważniejszym 
narzędziem transferu technologii do Związku Radzieckiego był 
demontaż niemieckiego przemysłu dokonany przez radzieckie władze 
wojskowe. Szacuje się, że co najmniej dwie trzecie przemysłu lotniczego i 
elektrotechnicznego, większość przemysłu rakietowego, kilka fabryk 
samochodów, kilkaset statków i mnóstwo sprzętu wojskowego z 
terenów Niemiec zajętych przez armię czerwoną zostało 
przetransportowane do ZSRR. Z kolei w latach 1959-1963 zakupiono co 
najmniej 50 kompletnych zakładów chemicznych i zainicjowano duży 
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program zakupów statków w celu rozszerzenia radzieckiej floty 
handlowej. Zachodnia technologia była postrzegana w ZSRR jako sposób 
na przezwyciężenie trudności gospodarczych. Import ten odgrywał 
ważną rolę zarówno w państwie rosyjskim, jak i sowieckim (Bornstein, 
1985). Ponadto, zarówno w historii Rosji carskiej, jak i Związku 
Radzieckiego, transfery know-how oraz kapitału z krajów zachodnich 
stosowano jako narzędzia państwowej polityki gospodarczej i wojskowej 
(Allen, 2003). Centralizacja podejmowania decyzji gospodarczych, 
zwłaszcza w zakresie wyboru i wykorzystania zagranicznych technologii, 
była praktykowana w Rosji od 300 lat, przy czym charakterystyczne były 
duże wahania w traktowaniu zagranicznych ekspertów i techników. 
Handel radziecki z Zachodem miał długą historię, którą 
charakteryzowało okresowe narzucanie przez państwo gorszych 
warunków handlowych oraz wyraźny brak przewidywalności w 
kontaktach handlowych. Niniejsze opracowanie koncentruje się na 
współpracy produkcyjnej oraz naukowo-technicznej między Związkiem 
Radzieckim i RFN w latach 70-tych XX w, kiedy współpraca ta była 
najbardziej intensywna. 

 
Rozwój nowych form współpracy 

W latach 70. XX w. pojawiły się w stosunkach Wschód-Zachód 
nowe formy współpracy gospodarczej, wymuszone w znacznym stopniu 
przez pogarszającą się sytuację ekonomiczną krajów bloku 
komunistycznego (Schmidt, 1993). Obok tradycyjnej wymiany 
handlowej rozwinęła się współpraca naukowo-techniczna oraz 
kooperacja produkcyjna. Firmy zachodnie uczestniczyły w budowie i 
modernizacji przedsiębiorstw radzieckich. Ponadto w krajach 
kapitalistycznych działało coraz więcej spółek mieszanych z udziałem 
radzieckich central handlu zagranicznego. Większość z tych form była 
znana już dawniej (Kulczyński, Witkowski, 1947). Już w pierwszych 
pięciu latach funkcjonowania gospodarki radzieckiej firmy zachodnie 
pomagały przedsiębiorstwom radzieckim w rozwoju produkcji, 
zwłaszcza tej istotnej z wojskowego punktu widzenia (Wilczyński, 2022). 
Spółki mieszane istniały już w pierwszej połowie lat 20. Wprawdzie 
wymiana handlowa miała nadal wiodącą pozycję w stosunkach 
gospodarczych RFN-ZSRR, ale zmieniła się rola pozostałych(bardziej 
zaawansowanych) form współpracy. Wzrosła też ilość oraz wielkość 
obrotów handlowych realizowanych dzięki stworzonych przez nie 
kanałom. Przyczyny tego zjawiska były następujące: 
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1. Prawidłowości rewolucji naukowo-technicznej: rosnąca rola 
technologii jako czynnika konkurencji międzynarodowej, wzrost 
kosztów i progu opłacalności badań naukowych. 

2. Nowe trendy w polityce państw bloku wschodniego: próby 
podniesienia efektywności gospodarowania, modernizacji 
gospodarek, oraz promocja eksportu jako drogi intensyfikacji 
rozwoju gospodarczego, podejmowanie produkcji o charakterze 
antyimportowym oraz konieczność specjalizacji w ramach RWPG 
(Ofer, 1987). 

3. Reorientacja polityki krajów zachodnich wobec bloku 
wschodniego: rozwój kontaktów ze Wschodem, zawarcie 
międzyrządowych i długoterminowych porozumień o współpracy 
gospodarczej (Levcik, Stankowsky, 1977). 
Według umowy o współpracy gospodarczej z 6 maja 1978 r. oraz 

Programu jej realizacji z 1 lipca 1980 r., ZSRR i RFN postawiły sobie za 
cel popieranie rozwoju współpracy w dziedzinie przemysłu i technologii. 
Dotyczyło to w szczególności: 

a) budowy i modernizacji kompleksów przemysłowych; 
b) wspólnych projektów i produkcji urządzeń; 
c) wydobycia i przetwórstwa surowców; 
d) współpracy w energetyce; 
e) współpracy przedsiębiorstw w sferze technologii; 
f) współpracy z przedsiębiorstwami w krajach trzecich. 

Przewidywano realizację wspólnych długoterminowych 
projektów produkcyjno-handlowych. Duży wpływ na wybór tematów 
współpracy miało międzyrządowe porozumienie z 1974 r. Wyższe formy 
współpracy były bardziej złożone i kompleksowe niż tradycyjna 
wymiana handlowa i wymagały także normalizacji stosunków 
politycznych. Z drugiej strony, pogłębiając wzajemną zależność krajów o 
odmiennych systemach społeczno-politycznych, miały one korzystny 
wpływ na ogólną atmosferę polityczną. 

 
Współpraca naukowo-techniczna 

Możliwość korzystania z osiągnięć technologicznych innych 
krajów było sprawą dużej wagi dla każdej gospodarki. Podział pracy i 
specjalizacja były zasadniczymi warunkami powodzenia w pokonywaniu 
trudności technologicznych, na jakie napotykano w trakcie poczynań 
produkcyjnych. Obiektywną przesłanką rozwoju współpracy naukowo-
technicznej był więc wzrost znaczenia takich globalnych zadań jak: 
ochrona środowiska, badanie oceanów, przestrzeni kosmicznej, 
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pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Rozwijanie każdego z nich 
wymagało gigantycznych nakładów. Mobilizacja takich środków była 
trudna nawet dla dużej gospodarki. Poza tym współpraca 
międzynarodowa pozwalała uniknąć dublowania prac oraz obniżyć ich 
koszty.  

Przekazywanie technologii mogło być realizowane w ramach 
wszystkich form współpracy gospodarczej, nawet prostej transakcji 
kupna-sprzedaży towarów. Współpraca naukowo-techniczna była więc 
często nie tyle formą współpracy międzynarodowej, co jej treścią i celem. 
Takie kanały tej współpracy, jak handel licencyjny i wymiana informacji 
naukowo-technicznej stanowiły jednak o tym, że była ona uważana za 
szczególną formę stosunków międzynarodowych (Lenz, 1979). Do 
tradycyjnych form międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej 
należały:  

a) handel licencyjny; 
b) wymiana informacji naukowo-technicznej i specjalistów; 
c) kontakty uczonych poprzez wizyty i sympozja; 
d) koordynacja badań i wymiana rezultatów; 
e) wystawy i targi; 
f) współpraca w szkoleniu kadr. 

Nowymi formami prowadzonymi na szczeblu podstawowym były: 
a) koordynacja polityki naukowo-technicznej; 
b) uzgadnianie, unifikacja i wypracowanie jednolitych norm 

prawnych. 
Na niższych szczeblach organizowano: 

a) wspólne badania naukowe i opracowania techniczne jako 
samodzielną formę współpracy; 

b) współpracę naukowo-techniczną w ramach kooperacji 
produkcyjnej, budowy obiektów, operacji leasingowych, 
mieszanych przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Możliwości rozwoju współpracy naukowo-technicznej między 

RFN i ZSRR wynikały z komplementarności potencjałów tych państw. 
ZSRR zajmował pierwsze miejsce na świecie pod względem statystycznej 
liczby pracowników nauki1 i przeznaczał 4-5% dochodu narodowego na 
badania naukowe. Naukowcy radzieccy osiągali duże sukcesy przede 
wszystkim w dziedzinie badań podstawowych (Maciejewicz, 1980). 
Potencjał naukowy ZSRR mógł uzupełnić wysoko rozwiniętą bazę 

                                                
1 W 1980 r. liczba pracowników naukowych w ZSRR wynosiła 1373,3 tys. Dla porównania 

w 1950 r. 162,5 tys. 
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eksperymentalną RFN. W pierwszej połowie lat 70-tych RFN 
przeznaczała 2,4% PNB na prace naukowo-badawcze. Zajmowała więc 
obok USA czołową pozycję wśród krajów kapitalistycznych. W 1975 r. 
pracami naukowo-badawczymi i inżynieryjnymi zajmowało się 286,3 
tys. osób, w tym 186,2 tys. w sektorze prywatnym. Tylko w USA i Japonii 
pracowało w tym czasie więcej uczonych. Swój potencjał naukowo-
badawczy RFN zaczęła rozwijać intensywnie dopiero w połowie lat 60. 
Do tego czasu starano się przede wszystkim szybko i efektywnie 
wdrażać do produkcji zagraniczne osiągnięcia technologii, co owocowało 
rozwojem nowoczesnych gałęzi przemysłu. Promowanie własnego 
potencjału naukowo-badawczego następowało w ścisłej współpracy 
państwa z sektorem prywatnym. Państwo wzięło na siebie finansowanie 
kosztownych i z reguły nierentownych badań podstawowych, takich jak 
wykorzystanie energii jądrowej, badania aerokosmiczne, elektroniczne 
przetwarzanie danych, badania mórz. 

Potężną bazę rozwojową stworzył sektor prywatny. W 
warunkach zaostrzonej walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa musiały 
ulepszać, modernizować i rozszerzać asortyment produkcji oraz skracać 
czas wdrażania wyników prac naukowo-badawczych. Prace te 
koncentrowały się przede wszystkim w przemysłach chemicznym, 
elektrotechnicznym, motoryzacyjnym i maszynowym. W latach 1965-
1973 ich udział w nakładach wzrósł z 75,6% do 82%. W związku z 
kryzysem energetycznym zaktywizowała się działalność naukowo-
badawcza w energetyce i przemyśle wydobywczym. W centrach 
naukowo-badawczych i instytutach przemysłowych prowadzone były 
głównie badania stosowane. W ogólnych nakładach wszystkich gałęzi 
przemysłowych tylko 6% przypadało na badania podstawowe (głównie 
w przemyśle chemicznym, elektrotechnicznym i maszynowym). 
Większość prac wykonywana była w przedsiębiorstwach dużych. W 
1973 r. na firmy o rocznych obrotach przekraczających 1 mld DM 
przypadała połowa nakładów. W przemyśle chemicznym 2/3 nakładów 
na prace naukowo-badawcze i inżynieryjne wykorzystywano w 
koncernach Hoechst, Bayer i BASF (Sokolnikov, 1979). Pod względem 
absolutnego poziomu nakładów RFN znajdowała się na drugim miejscu 
po USA. Nakłady na 1 mieszkańca w 1977 r. wynosiły 192,2 dol., podczas 
gdy w USA kształtowały się na poziomie 188,4 dol. W 1967 r. sytuacja 
kształtowała się następująco: USA 112,8 dol., Francja 50,3 dol., Wielka 
Brytania 45 dol., Holandia 40,1 dol., RFN 34,8 dol2.  

                                                
2 „Wirtschaftswoche” Nr 6/1978, s. 54. 
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Potencjały naukowe RFN i ZSRR wywoływały zainteresowanie 
obu krajów wzajemną współpracą. Poziom technologii osiągnięty w 
ZSRR, oficjalne wysunięcie na pierwszy plan rachunku ekonomicznego i 
jakości produkcji, zwiększyło celowość wykorzystania międzynarodowej 
specjalizacji i wymiany technologicznej. Utrudnieniem dla współpracy z 
RFN był brak scentralizowanego planowego kierownictwa pracami 
naukowo-badawczymi w tym kraju. Współdziałano na tym polu głównie 
z wielkimi koncernami. Komitet Państwowy ds. Nauki i Techniki ZSRR 
często nie miał wystarczającej informacji o ofercie małych firm. 
Przeszkody te starała się usunąć Komisja Mieszana ds. Współpracy 
Gospodarczej i Naukowo-Technicznej, która wyszukiwała możliwości 
nawiązania kontaktów w przemyśle maszynowym, górnictwie, 
rolnictwie i budownictwie. Główną formą wymiany osiągnięć 
technologicznych były porozumienia licencyjne. Była to często ważna 
część składowa kontraktów na budowę dużych obiektów 
przemysłowych, transakcji kompensacyjnych, kooperacyjnych oraz 
usług typu engineering. Rozwój nowych form współpracy wpłynął więc 
na ożywienie handlu licencyjnego. Licencja oznaczała upoważnienie do 
korzystania z opatentowanego wynalazku udzielonej przez jego 
posiadacza innej osobie (fizycznej lub prawnej). W szerszym ujęciu 
termin ten był stosowany dla umowy, w której jedna ze stron 
zobowiązywała się udostępnić drugiej stronie rozwiązanie 
technologiczne mające cechy wynalazku lub wzoru użytkowego, albo też 
będące sumą doświadczeń i tajemnic produkcyjnych nie chronionych 
prawami wyłączności (Kulpa, 1980). Do 1967 r. RFN zajmowała 
pierwsze miejsce pod względem wielkości płatności za licencje 
zagraniczne. W 1967 r. wyprzedziła ją Japonia. W latach 1952-1967 
średnioroczne tempo wzrostu płatności wynosiło 15,2%. W okresie od 
1950 r. do 1970 r. import licencji zwiększył się 57-krotnie, podczas gdy 
import towarowy tylko 9,6-krotnie. W latach 60-tych RFN straciła 
czołową pozycję pod względem dynamiki płatności. Mimo to stale rosło 
ujemne saldo handlu licencyjnego. W 1970 r. 83,5% płatności za licencje 
przypadało na firmy trzech krajów: USA, Szwajcarii i Holandii. RFN była 
również liczącym się eksporterem licencji. W latach 1968-1969 
największe wpływy pochodziły z USA (17,3%), Japonii (12,8%), Brazylii 
(11,8%) i Włoch (8,5%) (Masłow, 1974). 

W latach 70-tych poważnie wzrosły zakupy licencji 
zachodnioniemieckich dokonywane przez Związek Radziecki. Do 
licencjodawców należał m.in. Siemens AG, Robert Bosch, Henkel, Zange, 
Winter and Sohn, Schubert und Salzer. Wciąż jednak znaczenie ZSRR w 
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handlu licencjami RFN pozostawało niewielkie. Jego udział we wpływach 
z tytułu udzielonych licencji zwiększył się z 0,37% w 1970 r. do 1,95% w 
1975 r., a w płatnościach z 0,02% do 0,03%. Dysproporcja była wyraźna 
zwłaszcza, gdy uwzględnić fakt, iż wydatki na zakup licencji 
zagranicznych były w ZSRR ponad 2-krotnie niższe od płatności RFN. W 
latach 1967-1977 Niemcy Zachodnie zakupiły tylko 24 licencje 
radzieckie. Powiększyło się więc ujemne saldo ZSRR w obrotach 
licencyjnych z RFN (14,2 mln DM w 1975 r.). Kraj ten był od 1972 r. 
największym zachodnim partnerem handlowym Związku Radzieckiego. 
Jednakże, jeśli chodzi o import radzieckich licencji, wyprzedzały go takie 
kraje jak Japonia, Francja, USA i Włochy. Istniały duże możliwości 
zwiększenia zakupów. ZSRR oferował w tym czasie ok. 1500 licencji. 
Szczególnie o wysokim poziomie dorobku naukowego i technicznego 
dopracowano się w kluczowych gałęziach przemysłu ciężkiego, 
energetyce oraz obróbce metali i metalurgii (Nove, 1992). Wysoką 
sprawność technologiczną wykazywały rozwiązania w takich 
dziedzinach jak: technika spawalnicza, energetyka jądrowa, technika 
laserowa, kosmonautyka. Licenzintorg, centrala handlu zagranicznego 
odgrywająca główną rolę w eksporcie licencji opartych na radzieckich 
wynalazkach, oferowała ok. 300 licencji i rozwiązań ułatwiających 
wydobycie i zużycie paliw3. 

 
Tab. 1. Płatności RFN związane z wymianą licencji (w mln DM) 

Wpływy Wydatki Saldo Kraje 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 

ZSRR 
USA 
Japonia 
Włochy 
Ogółem 

1,6 
74,1 
77,8 
44,1 
434,4 

14,8 
121,2 
94,1 
67,0 
757,3 

0,2 
593,2 
3,4 
13,4 
116,2 

0,6 
937,0 
7,9 
5,3 
1792,7 

+1,4 
-519,1 
+74,4 
+33,1 
-681,8 

+14,2 
-815,8 
+86,2 
+61,7 
-1035,4 

Źródło: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, April 1976. 
 
Dla zaktywizowania wymiany osiągnięć naukowo-technicznych z 

krajami kapitalistycznymi duże znaczenie miało przystąpienie ZSRR w 
1965 r. do Konwencji o ochronie własności przemysłowej. Przełamało to 
bariery prawne w wymianie licencyjnej. Ponadto do zwiększenia handlu 
między RFN i Związkiem Radzieckim przyczyniła się utworzona w 1979 
r. spółka mieszana „Technounion” z siedzibą w Essen. Zawarto ponad 
100 porozumień importowych i eksportowych w sprawie wykorzystania 
                                                
3 Np. nowa metoda gazyfikacji węgla niskich gatunków i zalegających w bardzo 

niekorzystnych warunkach. 
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patentów i licencji kraju partnerskiego. Kontrahentami Licenzintorg były 
w głównej mierze firmy duże oraz średnie wyspecjalizowane. Licencje 
radzieckie były stosowane m.in. w Salzgitter AG, Metalgesellschaft AG, 
Messer Grieshein Kieserling, Winter und Sohn, Eberhard Rosch, 
Technochemie. Przykładowo firmie Salzgitter Industriebau GmbH 
sprzedano licencję na proces technologiczny produkcji polietylenu pod 
dużym ciśnieniem. „Polimer-50” został opracowany wspólnie z 
przedsiębiorstwem „Leuna-Werke” z NRD. Zachodnioniemiecki 
licencjobiorca GHH-Schterkrade wyposażył w radziecki system 
chłodzenia pieców hutniczych parą wodną piece w firmach Hoechst AG, 
A. Tissen-Huttenwerke, Kleeckner-Werke. 

Handel licencyjny pozwolił na 4-5 krotne zmniejszenie nakładów 
na rozwój technologii. Import licencji sprzyjał poprawie efektywności 
prac badawczych i jakości produkcji, pozwalając na zwiększenie 
eksportu artykułów przemysłowych. Obliczono, iż efekt ekonomiczny 
wykorzystania licencji zagranicznych w ciągu całego okresu 
funkcjonowania porozumienia ponad 10-krotnie przewyższył koszty ich 
zakupu.  

Poza handlem licencyjnym istniało szereg innych kanałów 
wymiany osiągnięć technologicznych. Między ZSRR a 200 
zachodnioniemieckimi zakładami i instytutami miała miejsce stała 
wymiana informacji. Państwowy Komitet ds. Nauki i Techniki zawarł z 
31 firmami RFN układy o długoterminowej współpracy w przemyśle 
chemicznym, maszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, 
węglowym i lekkim (Fiedorow, 1980). Porozumienia podpisano m.in. z 
Hoechst i BASF o wspólnym opracowaniu polimerów, z AEG Telefunken 
w dziedzinie zastosowania sterowania numerycznego w przemyśle 
obrabiarkowym, w hutnictwie i przemyśle maszynowym z Fried, Krupp, 
Otto Wolf, Mering i Lurgi. Obiecująca była współpraca w sektorze 
energetycznym. Planowano m.in. współdziałanie w uzyskiwaniu paliwa z 
węgla. Zawarto umowy o współpracy w transporcie i dystrybucji gazu z 
Deutsche BP i Gelsenberg. Akademia Nauk ZSRR i Max-Planck-Institut 
współpracowały w takich dziedzinach jak spektroskopia, kinetyka i 
mechanika szybkich reakcji, radioastronomia, biologia molekularna, 
geofizyka itd. W 1979 r. otwarto w Moskwie Centrum Techniki i 
Automatyzacji zorganizowane przez Ministerstwo Przemysłu 
Narzędziowego, produkcji środków automatyzacji i układów sterujących 
ZSRR oraz Siemensa. Była to pierwsza placówka naukowo-badawcza 
utworzona w ZSRR wspólnie z firmą zachodnią. Jej zadaniem było 
tworzenie kompleksów i systemów informacyjno-obliczeniowych, 
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opracowanie uniwersalnych systemów banków danych i kierowania 
procesami produkcyjnymi4. 

 
Kooperacja produkcyjna 

W następstwie rozwoju gospodarczego i kooperacji wewnętrznej 
rozszerzała się także międzynarodowa kooperacja produkcyjna. Była to 
specjalna forma podziału pracy między jednostkami gospodarczymi 
rożnych krajów, w której występowało współdziałanie w procesie 
produkcyjnym, w oparciu o długotrwałą zależność technologiczną. 
Długoterminowe porozumienia kooperacyjne przewidywały podział 
programów produkcyjnych, wzajemne dostawy detali i części, a także 
określały rynki zbytu. Kooperacja miała wiele cech wspólnych z innymi 
rodzajami międzynarodowego podziału pracy. Według klasyfikacji EKG 
ONZ kooperacja przemysłowa była jedną z form współpracy 
przemysłowej poza transakcjami kompensacyjnymi ze spółkami 
mieszanymi. Szereg korzyści, jakie ona przynosiła, doprowadził do jej 
rozwoju między krajami o różnych systemach społeczno-gospodarczych. 
Na porozumienia kooperacyjne przypadało już wówczas 10-15% handlu 
wschodniego RFN (Sziszkow, Nowikow, 1975). Na przeszkodzie stała 
jednak często nieznajomość partnerów oraz konieczność 
przystosowania struktur produkcyjno-organizacyjnych, 
instytucjonalnych i prawnych. Ze względu na głębokość podziału pracy 
można było wyróżnić następujące formy kooperacji: 

a) udzielenie licencji i know-how: zapłata wyrobami 
produkowanymi na podstawie tej technologii; 

b) wyposażenie obiektów: zapłata częścią produkcji; 
c) poddostawy; 
d) wspólna produkcja; 
e) spółki mieszane; 
f) wspólne projektowanie i budowa obiektów. 

Do korzyści jakie uzyskiwali partnerzy w wyniku kooperacji 
należały: 

a) zwiększenie korzyści skali; 
b) dodatkowe możliwości specjalizacji w przedsiębiorstwie; 
c) wzmocnienie jego pozycji w walce konkurencyjnej; 
d) osłabienie barier rozwoju danego przedsiębiorstwa w przypadku 

deficytu określonych czynników produkcji; 

                                                
4 Współpraca Wschód-Zachód. Powiązania naukowo-techniczne ZSRR z krajami 

kapitalistycznymi, „Ekonomiczeskaja gazieta” Nr 34/1980. 
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e) stworzenie dodatkowego źródła transferu technologii; 
f) wytworzenie kanałów handlu o określonej trwałości; 
g) lepsze poznanie rynku partnera; 
h) doskonalenie struktury obrotów handlowych poprzez wzrost 

eksportu artykułów przemysłowych; 
i) łatwiejsze wejście na rynek partnera i krajów trzecich (Kamecki 

1973). 
Długoterminowe porozumienia kooperacyjne ułatwiały krajom 

bloku wschodniego planowanie współpracy z Zachodem. Częste 
stosowanie kompensacyjnej formy rozliczeń ułatwiało zbilansowanie 
handlu zagranicznego. Eksport technologii pozwalał na szybszą 
amortyzację wydatków na prace badawcze. Podstawą kontraktów 
kooperacyjnych były stabilne ceny. Kooperacja była więc również 
niejako środkiem antyinflacyjnym. Kooperacja wymagała zwiększenia 
wydatków na produkcję w związku z innymi wymaganiami 
jakościowymi, większymi kosztami transportu, opłatami 
ubezpieczeniowymi. Z drugiej strony jednak wg obliczeń EKG ONZ 
międzynarodowe porozumienia o współpracy technicznej i wymianie 
części na podstawie kooperacji średnio o 14-20 miesięcy skracały czas 
wdrożenia produkcji nowych wyrobów, o 50-70% obniżały koszty 
opanowania produkcji oraz pozwalały osiągnąć poziom jakości 
partnera5. 

W porozumieniach o współpracy gospodarczej podpisanych 
między RFN i ZSRR w latach 70. oraz Programie Współpracy z 1980 r. 
kooperację uznano za ważną formę stosunków wzajemnych (Grabska, 
1989). W umowie z 1974 r. kooperację przewidywano przede wszystkim 
w następujących dziedzinach: energetyka jądrowa, eksploatacja złóż 
ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali kolorowych, hutnictwo 
oraz przemysł maszynowy. W ZSRR istniały obiektywne warunki 
rozwoju kooperacji z krajami kapitalistycznymi: rozwinięta produkcja 
przemysłowa, potencjał naukowo-badawczy, bogactwa mineralne, 
wykwalifikowane kadry oraz chłonny rynek wewnętrzny. Jednakże 
zaczęła ona odgrywać pewną rolę w stosunkach z RFN dopiero w latach 
70. Za przykład wspólnej produkcji mogło posłużyć zorganizowanie 
wytwarzania szlifierek automatycznych. Porozumienie w tej sprawie 
zostało zawarte 14 listopada 1974 r. między radzieckimi 
przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego reprezentowanymi przez 

                                                
5 Nowyj etap ekonomiczesko wosotrudniczestwa SSSR s kapitalisticzeskimi stranami, Izd. 

Nauka, Moskwa 1978, s. 142. 
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Minstankoprom i firmą niemiecką F. Wendt. Firma ta współdziałała w 
produkcji obrabiarek oraz ich zbycie na rynkach krajów 
kapitalistycznych. Do tradycyjnych partnerów ZSRR w opracowywaniu i 
produkcji obrabiarek należały również firmy Gildenmeister, Pittler, Karl 
Mrozek, Index. Znanym porozumieniem kooperacyjnym była także 
umowa podpisana z grupą firm RFN o ich udziale w produkcji skrzyni 
biegów dla samochodów KAMAZ. 

Na 5 lat zawarto umowę o współpracy w rozwoju technologii stali 
z Korf-Stahl AG z Baden-Baden. Przewidywano współpracę w budowie 
małych stalowni pracujących według metody redukcji bezpośredniej 
oraz na bazie złomu. Stal była wytwarzana w wysokowydajnych 
zautomatyzowanych piecach łukowych. Kooperacja rozwijała się 
również w dystrybucji urządzeń energetycznych. Przedsiębiorstwa 
radzieckie i firmy niemieckie wspólnie budowały elektrownie w Grecji, 
Argentynie i Islandii. Wspólne dostawy urządzeń energetycznych do tych 
państw osiągnęły wartość 100 mln Rbl (Pietrow, 1980). Nowe projekty 
współdziałania w produkcji i zbycie powstały w dziedzinie przemysłu 
chemicznego, wydobyciu i przetwórstwie surowców, gazyfikacji węgla 
oraz obrabiarek skrawających. 

W sumie działało ok. 120 przedsięwzięć kooperacyjnych 
realizowanych przez przedsiębiorstwa RFN i ZSRR. Ze strony RFN 
główną rolę w kooperacji odgrywały firmy duże, które miały lepsze 
rozwiązania techniczne, niższe koszty produkcji oraz trwalszą pozycję na 
rynkach. Technologie w nich stosowane pozwalały na skalę produkcji 
odpowiednią dla dużego rynku radzieckiego. W kooperacji produkcyjnej 
mogły uczestniczyć również małe i średnie przedsiębiorstwa 
wyspecjalizowane. Nie były one dotychczas wystarczająco informowane 
o możliwościach potencjalnych partnerów. Duże koncerny pokonywały 
tę trudność przez otwarcie przedstawicielstw w ZSRR. Na przełomie lat 
70. i 80. działało ich już ponad 30, akredytowanych w Moskwie przy 
Ministerstwie Handlu Zagranicznego lub Państwowym Komitecie ds. 
Nauki i Techniki, w którym funkcjonowała komórka zajmująca się 
sprawami międzynarodowej kooperacji produkcyjnej. Małe firmy 
niemieckie mogły otwierać przedstawicielstwa wspólne. Ich interesami 
w tym czasie zajmowała się komórka działająca przy ambasadzie RFN w 
Moskwie. Zadanie to spełniała również Komisja mieszana ds. współpracy 
gospodarczej.  

Rosło znaczenie spółek akcyjnych z udziałem radzieckich 
organizacji handlu zagranicznego. W latach 1973-1976 założono w RFN 
6 spółek handlowych, przez które przechodziło już 10% towarów 



 
Klimiuk, Z., 2022. Współpraca produkcyjna i naukowo-techniczna ZSRR i RFN w latach 

70. XX wieku, Przegląd Geopolityczny, 41, s. 120-140. 

 

 

- 131 - 

importowanych z ZSRR. Sprzedawały one radzieckie maszyny 
poligraficzne, napoje alkoholowe, tarcicę, biżuterię, produkty chemiczne, 
ropę i produkty naftowe oraz usługi transportowe. Były optymalnym 
kanałem dystrybucji, gdyż mogły bardziej efektywnie organizować 
sprzedaż, oferować dostawy w krótkim terminie, serwis posprzedażny, 
obsługę techniczną, przyczyniały się do lepszej znajomości rynku. Mimo 
tych postępów konieczny i możliwy był dalszy rozwój kooperacji. 

 
Wielkie projekty realizowane w ramach transakcji 
kompensacyjnych 

Porozumienia kompensacyjne zawierane przez ZSRR z firmami 
zachodnimi w latach 70. różniły się od transakcji kompensacyjnych 
znanych dotąd na świecie. Były to długoterminowe porozumienia o 
kredycie dla częściowego sfinalizowania budowy obiektów 
przemysłowych, które pozostawały całkowitą własnością ZSRR i 
obejmowały szereg oddzielnych transakcji na kredytowe dostawy 
technologii i urządzeń. Długoterminowy kredyt był spłacany dostawami 
części produkcji nowego obiektu lub uzgodnionymi wcześniej usługami. 
Trzy elementy były tu niezbędne: a) długoterminowy kredyt 
zagraniczny, b) sfinansowanie budowy nowych mocy wytwórczych lub 
modernizacji, c) spłata kredytu częścią produkcji dopiero po 
zbudowaniu obiektu. 

Uczestnikami transakcji kompensacyjnych były banki, firmy 
zagraniczne oraz przedsiębiorstwa radzieckie. Zawierane były z reguły 
na 10-15 lat. ZSRR podpisał do początku lat 80. ok. 60 tego typu 
porozumień. Wznoszonych było dzięki nim ponad 60 obiektów dla 
takich gałęzi jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, metalurgiczny, 
węglowy, gazowy, naftowy i celulozowo-papierniczy. Ta forma 
współpracy dotyczyła więc głównie przemysłów surowcowych 
(Woermann, 1986). Każdy z dużych obiektów był wznoszony przy 
współudziale firm z kilku krajów. Zapewniały one sobie tą drogą stabilne 
źródło surowców i energii. ZSRR z kolei podnosił efektywność 
gospodarowania, przyspieszał rozwój gospodarczy, w szybszym tempie 
zagospodarowywał nowe regiony Syberii, zyskiwał na czasie w budowie 
dużych kompleksów przemysłowych, rozszerzał też bazę eksportową i 
surowcową. Ok. 70-80% produkcji przedsiębiorstw wznoszonych przy 
wykorzystaniu kapitałów banków zachodnich znajdowało zbyt na rynku 
wewnętrznym. Ograniczenie dużych, jednorazowych wydatków 
dewizowych chroniło poziom życia i konsumpcji w ZSRR. Niekorzystnym 
zjawiskiem był natomiast wzrost zadłużenia kraju. 
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Dla zwiększenia korzyści Związek Radziecki dążył do 
wykorzystania w szerszym zakresie schematu kompensacji w przemyśle 
przetwórczym. Firmy kapitalistyczne nie zawsze były tym 
zainteresowane. Obawiały się utraty rynku radzieckiego dla swojej 
produkcji. Towary radzieckie stanowiłyby konkurencję dla ich towarów i 
zwiększyłyby się trudności zbytu. Transakcjom kompensacyjnym można 
więc było nadać w pewnych gałęziach charakter długoterminowej 
kooperacji produkcyjnej. Kredyt był wówczas spłacany półfabrykatami i 
detalami. Przedsiębiorcy zachodni postulowali często wprowadzenie 
kompensat globalnych, przy których nie byliby zobowiązani do 
odebrania produkcji z wznoszonego przy ich współudziale obiektu. 
Proponowali kompensatę, którą koordynowałoby MHZ ZSRR zamiast 
sytuacji, w której partnerem dla firm zachodnich był określony resort 
przemysłowy. Mimo tych zastrzeżeń rosło zainteresowanie transakcjami 
w szeregu dziedzinach poczynając od hutnictwa, budowy okrętów, 
obrabiarek, samochodów dla przemysłu chemicznego, spożywczego i 
lekkiego. Długoterminowa umowa o współpracy gospodarczej między 
RFN i ZSRR z 1978 r. przewidywała kompensaty w stosunkach 
wzajemnych, gdzie występowało obopólne zainteresowanie6. Do 
największych z realizowanych do początku lat 80. przy współudziale 
firm zachodnioniemieckich należały porozumienia typu „gaz-rury”. W 
latach 70. zawarto trzy takie porozumienia, które przewidywały dostawy 
gazu ziemnego do RFN oraz zakup na kredyt rur o dużym przekroju i 
innego sprzętu do budowy gazociągów. RFN miała otrzymać zgodnie z 
nimi do 2000 r. 275 mld m³ gazu. W 1980 r. poziom dostaw wynikający z 
tych porozumień wynosił 10 mld m³. Pierwsza umowa podpisana została 
między radzieckim zjednoczeniem naftowym Sojuzniefteksport i spółką 
akcyjną Ruhrgas. Przewidywała ona dostarczenie do RFN począwszy od 
1972 r. 52 mld m³ gazu ziemnego. W powiązaniu z nią zawarto 
porozumienie między Promsprioimport i Mannesmannem, według 
którego ZSRR otrzymał 1,2 mln t rur o przekroju 1,42 m do budowy 
rurociągu. Trzecia umowa związana z tą transakcją podpisana została 
przez radziecki Bank Handlu Zagranicznego oraz Deutsche Bank. 
Konsorcjum 15 banków RFN udzieliło ZSRR kredytu w wysokości 1,5 
mld DM na okres 10-12 lat7. 

                                                
6 Wnieszniaja polityka Sowietskogo Sojuza 1978. Sbornik dokumentow, Mieżdunarodnyje 

otnoszenija, Moskwa 1979, s. 60. 
7 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 2 II 1977 r. 
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W październiku 1974 r. podpisano kolejne, trzecie porozumienie 
w sprawie dostaw rur za radziecki gaz ziemny. Zachodnioniemieckie 
przedsiębiorstwa z Mannesmannem Roehrenwerke i Thyssen Export 
GmbH na czele zobowiązały się w latach 1975-1976 dostarczyć 920 tys. 
ton rur o wielkich przekrojach. Grupa banków RFN miała udzielić 
kredytów w wysokości 2,3 mld DM. Dostawy gazu miały rozpocząć się 1 
stycznia 1978 r. i trwać do 2000 r. (Tomala, 1979). Dostaw gazu 
dotyczyło również porozumienie z 1975 r., którego uczestnikami było 6 
państw: Iran, ZSRR, CSRS, RFN, Francja i Austria. Od 1981 r. Iran 
powinien był dostarczać rocznie 13.4 mld m sześć. gazu do ZSRR, który 
miał go wykorzystywać w południowych regionach kraju. Do Austrii, 
RFN i Francji przez terytorium Czechosłowacji aż do 2003 r. miał 
napływać gaz radziecki.  

W dniu 23 listopada 1981 r. został sfinalizowany „kontrakt 
stulecia” przewidujący budowę gazociągu o długości ponad 5 tys. km z 
zachodniosyberyjskiego złoża Urengoj do Europy Zachodniej. W 
kontrakcie uczestniczyło 7 krajów. Od połowy lat 80. przez 20-25 lat na 
rynek Europy Zachodniej płynąć miał gaz syberyjski w ilości 40 mld m 
sześć. rocznie (niezależnie od dostaw, które w latach 70. zaczęły 
napływać do RFN, Włoch i Francji). Europa Zachodnia miała pokryć 
dzięki temu ok. 25% zapotrzebowania na gaz. Pierwsza długofalowa 
umowa, która została podpisana w listopadzie 1981 r. podczas wizyty L. 
Breżniewa w Bonn, przewidywała dostawy gazu do RFN na poziomie 
10,5 mld m³ rocznie. Sygnatariuszem umowy był Ruhrgas AG. Deutsche 
Bank stojący na czele konsorcjum 20 banków udzielił 10-letnich 
kredytów przeznaczonych na zakup rur w wysokości 10 mld DM (5,2 
mld dol.) z oprocentowaniem rocznym na poziomie 7,75% (Gustafson, 
2014). Koszty budowy rurociągu szacowano na 11-15 mld dol. 
Umożliwił on większy eksport gazu ziemnego, co zrekompensowało 
ZSRR spodziewane ograniczenie sprzedaży ropy naftowej. Według 
radzieckich danych dalsze zwiększenie wydobycia ropy było zbyt 
kosztowne, uzyskanie tej samej ilości gazu było o 50-60% tańsze. Wzrost 
kosztów wydobycia surowców i paliw podniósł znaczenie transakcji 
kompensacyjnych. W latach 80. z Syberii pochodziło już 52% ropy 
naftowej i 37% gazu wydobywanego w ZSRR. W latach 1976-1980 
inwestycje w Zachodniej Syberii pochłonęły ponad 50 mld Rbl. Mimo to 
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w okresie pięciolatki 1981-85 przewidywano 1,5-krotny wzrost 
inwestycji energetycznych w stosunku do poziomu 132 mld Rbl8. 

Do największych projektów należy zaliczyć również Generalne 

porozumienie z 1974 r., na mocy którego konsorcjum firm Demag, Korf 
Stahl, Krupp, Salzgitter i Siemens współdziałało w budowie Kurskiego 
Kombinatu Elektrometalurgicznego. Było to pierwsze przedsiębiorstwo 
w ZSRR z pełnym cyklem metalurgicznym o rocznej wydajności 6 mln t 
stali. Jego koszt szacowano na 3 mld DM9. Nietypowe były w tym 
przypadku płatności za urządzenia i usługi, gdyż dokonane zostały 
gotówką. Poza tym RFN uczestniczyła w budowie licznych zakładów 
chemicznych, zakładów samochodów ciężarowych Kamaz, gazociągu 
Orenburg-zachodnia granica ZSRR. Salzgitter wspólnie z Berlin-Consult 
zbudowały lotnisko Szeremietiewo-2 pod Moskwą. 

 
Instytucjonalno-prawne ramy współpracy 

Szacuje się, iż ok. 1,8 tys. firm zachodnioniemieckich 
współpracowało z radzieckimi centralami handlu zagranicznego. Chociaż 
1,5 tys. stanowiły firmy małe i średnie, kluczową pozycję odgrywały 
przedsiębiorstwa duże. Małe firmy występowały jako poddostawcy przy 
wypełnianiu radzieckich zamówień na urządzenia10. Współpraca z nimi 
cieszyła się szczególnym poparciem RFN i ZSRR wyrażonym w 
porozumieniach międzyrządowych. Dotyczyło to zwłaszcza firm wąsko 
wyspecjalizowanych. Duży wkład w rozszerzenie współpracy wniosły 
otwierane od 1971 r. przedstawicielstwa firm i banków RFN w Moskwie. 
W ślad za koncernami Hoechst i BASF swoje przedstawicielstwa założyły 
firmy Mannesmann, Otto Wolf i inne. Przy Ministerstwie Handlu 
Zagranicznego i Komitetu ds. Nauki i Techniki ZSRR akredytowanych 
było już 31 przedstawicielstw. RFN była więc państwem, którego firmy 
miały najwięcej przedstawicielstw w ZSRR. Działało tam również ponad 
20 biur nieakredytowanych. Przy Państwowym Banku ZSRR swoje 
przedstawicielstwa otworzyły Deutsche Bank, Dresdner Bank i 
Commerzbank. Małym i średnim firmom w działalności na radzieckim 
rynku pomagało specjalne biuro rozwoju handlu utworzone przy 
ambasadzie RFN w Moskwie. 

                                                
8 Moskwa stawia teraz na gaz ziemny i energię atomową, „Biuletyn Ekonomiczny” z 22 II 

1982 r. 
9 ZSRR-RFN nowa wielka transakcja, „Rynki Zagraniczne” 140/1980 r. 
10 W dostawach linii produkcyjnych do produkcji części samochodu ciężarowego KAMAZ 

brało udział 40 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw obrabiarkowych RFN. 
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Nową formą organizacyjną współpracy były działające w RFN 
przedsiębiorstwa handlowe, w których udział miały centrale handlu 
zagranicznego ZSRR. Zajmowały się one dystrybucją radzieckiej 
produkcji na rynku zachodnioniemieckim. Ich działalność ułatwiała 
przeniknięcie na ten rynek oraz zwiększała konkurencyjność wyrobów 
radzieckich poprzez lepszy serwis posprzedażowy i dostosowanie do 
wymagań rynku miejscowego, a także krótsze terminy dostaw.  

W latach 70. działało w RFN 6 mieszanych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w których udział miały radzieckie 
przedsiębiorstwa: Neotype Techmaszexport GmbH, Russalmaz GmbH, 
Sorben Chemiehandel GmbH, Rusholz GmbH, Plodimex GmbH oraz 
Wesoka Spedition i Transport GmbH. Ponadto funkcjonowało w RFN 
radzieckie przedstawicielstwo handlowe. Uznanie zdobył Ost-West 
Handelsbank założony we Frankfurcie. 

Stabilny charakter uzyskała współpraca między ZSRR i RFN dzięki 
zawieranym kolejno porozumieniom międzyrządowym. Pierwsze 
ułatwienia w rozwoju kontaktów gospodarczych wystąpiły wraz z 
nawiązaniem w 1955 r. stosunków dyplomatycznych. W dniu 25 
kwietnia 1958 r. podpisano pierwszy Układ o Ogólnych Zasadach Handlu 
i Żeglugi Morskiej, który wszedł w życie 17 marca 1959 r. Porozumienie 
określało podstawowe warunki handlu, przewidywało udzielenie sobie 
wzajemnie KNU w handlu i żegludze11. Na skutek wąskiego charakteru 
układu rozwój wymiany handlowej napotykał nadal na liczne trudności. 
Wynikały one z braku uregulowania szeregu problemów politycznych 
między obu państwami. Dlatego też decydujące znaczenie dla rozwoju 
handlu i współpracy gospodarczej miał układ o normalizacji stosunków 
politycznych między obu państwami zawarty w Moskwie w dniu 12 
sierpnia 1970 r. (Układ Moskiewski). Otworzył on drogę dalszym 
umowom i porozumieniom tworzącym niezbędne ramy dla rozwoju 
współpracy. 

W dniu 3 kwietnia 1972 r. został podpisany długoterminowy 
układ między rządem RFN i rządem ZSRR o handlu i współpracy 
gospodarczej. RFN zobowiązała się kontynuować politykę liberalizacji i 
dążyć do zlikwidowania ograniczeń ilościowych na import radzieckich 
towarów. Konieczne ograniczenia miały zostać przedyskutowane na 
forum Komisji Mieszanej. Realizacja tych zobowiązań, chociaż częściowa, 
miała duże znaczenie dla polepszenia warunków działania na rynku RFN 

                                                
11 Por. ZSRR-RFN 20 lat porozumienia w kwestiach ogólnych handlu i żeglugi, „Radziecki 

eksport” Nr 2/1978. 
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dla radzieckich przedsiębiorstw handlu zagranicznego. W porozumieniu 
ustalono, że współpraca będzie obejmować: a) wznoszenie kompleksów 
przemysłowych, b) rozbudowę i modernizację przedsiębiorstw 
przemysłowych, c) wymianę licencji, patentów i dokumentacji 
technicznej. Układ był ważny do 31 grudnia 1974 r. W dniu 19 maja 
1973 r. podczas wizyty Sekretarza Generalnego KC KPZR L. Breżniewa w 
RFN podpisano 10-letnie Porozumienie między rządem RFN i rządem 

ZSRR o rozwoju współpracy ekonomicznej, przemysłowej i technicznej. 
Stworzyło ono przesłanki dla rozwoju tej współpracy na trwałych 
podstawach, m.in. w zakresie kooperacji przemysłowej. Zamierzenia i 
konkretne projekty współpracy określono w podpisanym 18 stycznia 
1974 r., zgodnie z układem z 1973 r., porozumieniu o wieloletnich 
perspektywach rozwoju wzajemnej współpracy ekonomicznej, 
przemysłowej i technicznej. W dniu 30 października 1974 r., podczas 
pierwszej wizyty kanclerza RFN H. Schmidta w ZSRR, zawarto 
porozumienie między rządem RFN i rządem ZSRR o dalszym rozwoju 
współpracy gospodarczej. W 10-letnim układzie strony zobowiązały się 
do wprowadzenia ułatwień dla firm działających na terenie każdej ze 
stron i pomocy w nawiązywaniu kontaktów w swoim kraju. Uwzględnić 
zamierzano interesy firm małych i średnich. Dużo uwagi poświęcono 
współpracy w dziedzinie surowców i energii oraz kooperacji 
przemysłowej, w tym zwłaszcza wspólnej produkcji. Strony poparły 
współdziałanie w realizacji wielkich projektów, przy których zapłata 
mogła nastąpić dostawami wyrobów, jeśli było to zgodne z interesami 
partnerów obu krajów. Przewidywano udzielenie kredytów długo- i 
średnioterminowych (Klimiuk, 2011). 

W dniu 6 maja 1978 r. w Bonn podczas wizyty L. Breżniewa w 
RFN podpisano Układ o rozwoju i pogłębieniu długoterminowej 
współpracy RFN i ZSRR w dziedzinie gospodarki i przemysłu. 
Porozumienie zawarto z inicjatywy RFN. Przewidziane było na okres 25 
lat, ale de jure miało charakter porozumienia 10-letniego. Po upływie 
tego okresu miało być przedłużane po uzgodnieniu każdorazowo na 
następne 5 lat. Strony powołały się na podpisany 1 sierpnia 1975 r. Akt 
Końcowy KBiW w Europie stawiając sobie za cel popieranie 
wszechstronnej współpracy. Określono jej cele, kierunki i formy. 
Wyznaczona strategia współpracy gospodarczej sięgała XXI w. Uznano ją 
za ważny element umocnienia stosunków bilateralnych. Realizacją 
porozumienia zajęła się międzyrządowa Komisja mieszana RFN i ZSRR 
do spraw współpracy ekonomicznej i naukowo-technicznej. Cele układu 
zostały skonkretyzowane w opracowanym przez komisję 



 
Klimiuk, Z., 2022. Współpraca produkcyjna i naukowo-techniczna ZSRR i RFN w latach 

70. XX wieku, Przegląd Geopolityczny, 41, s. 120-140. 

 

 

- 137 - 

długoterminowym programie głównych kierunków współpracy ZSRR-
RFN w dziedzinie gospodarki i przemysłu. 

 
Perspektywy na przyszłość 

Środki realizacji zadań postawionych przez układ z 1978 r. 
precyzował program podpisany 1 lipca 1980 r. w Moskwie. Przewidywał 
on zawarcie długoterminowych porozumień i kontraktów między 
zainteresowanymi organizacjami i przedsiębiorstwami, lepsze 
zbilansowanie obrotów, rozwój nowych form współpracy (wspólnych 
opracowań, produkcji i zbytu), większe uczestnictwo we współpracy 
przedsiębiorstw małych i średnich. Program miał charakter 
rekomendacji dla poszczególnych firm poprzez określenie dziedzin o 
korzystnych perspektywach współpracy. Omawiane były następujące 
tematy: 

a) tworzenie, rozszerzenie i modernizacja kompleksów 
przemysłowych i przedsiębiorstw; 

b) wspólne opracowanie i produkcja poszczególnych rodzajów 
urządzeń i innych wyrobów; 

c) wydobycie i przetwórstwo surowców; 
d) współpraca w dziedzinie energetyki; 
e) budownictwo; 
f) produkcja artykułów powszechnego użytku; 
g) medycyna i przemysł farmaceutyczny; 
h) rolnictwo, przemysł rybny, spożywczy i leśny; 
i) banki, ubezpieczenia, transport i inne usługi; 
j) współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami krajów 

trzecich. 
Wprowadzeniem w życie układów międzypaństwowych 

zajmowała się wspomniana wyżej komisja mieszana do spraw 
współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej utworzona już w 1972 
r. W jej skład wchodzili przedstawiciele obu rządów. Komisja kierował 
ze strony RFN minister gospodarki, a ze strony ZSRR wicepremier. W 
ramach Komisji działały stałe grupy robocze do spraw: bogactw 
naturalnych, chemii z podgrupą metanol, urządzeń i aparatury 
precyzyjnej, patentów i licencji, obrabiarek z podgrupą współpraca 
naukowo-techniczna w zakresie budowy obrabiarek itd. W Układzie z 3 
kwietnia 1972 r. stwierdzono, że Komisja będzie spotykać się co 
najmniej raz w roku na zmianę w Bonn i w Moskwie. Do zadań komisji 
określonych układem z 1972 r. należały: badanie problemów rozwoju 
handlu i współpracy gospodarczej oraz możliwości polepszenia 
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warunków tego rozwoju. Komisja miała prawo przedkładania obu 
rządom propozycji działań w kierunku dalszego rozwoju współpracy. 
Wprowadziła ułatwienia formalne dla handlu towarami pochodzącymi z 
przedsięwzięć kooperacyjnych. W posiedzeniach komisji mogły 
uczestniczyć przedstawiciele kół i organizacji gospodarczych. 
Rozwijającą się współpracę niemiecko-radziecką zakłócił rozpad ZSRR, 
ale istniejące więzi gospodarcze zostały wzmocnione po zjednoczeniu 
Niemiec i ustanowieniu Federacji Rosyjskiej. 
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Industrial, scientific and technological cooperation of the USSR  
with the Federal Republic of Germany during the 1970s  

 
The geopolitical face of Europe, and in particular its economic situation, has 

been significantly influenced over the past century by the cooperation of Europe's largest 
power, Germany, with the Soviet Union, which constitutes a raw material and 
industrial base and a huge market. The purpose of the article is to explain the scale and 
forms of this cooperation at the peak of its intensification, namely in the 1970s. The 
author considered various forms of this cooperation, from trade through production 
cooperation combined with scientific and research cooperation, taking place within the 
framework of joint long-term production and trade contracts and licensing agreements, 
which are an important form of technology transfer. The article also presents the 
institutional and legal framework of cooperation, explaining the reasons for its 
intensification and impact on economic development. These are related, among other 
things, to the complementary nature of the two economies and result from the economic 
calculus. This situation has not changed to this day, which, among other things, explains 
the behavior of the German government in relation to the war in Ukraine. 

 
Key words: West Germany, USSR, economic cooperation, trade, 
production and trade contracts, license agreements. 
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Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie   

 
 

KONCENTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW STOCZNIOWYCH  
NA PRZYKŁADZIE STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ  

I PGZ STOCZNI WOJENNEJ 
 
 
Abstrakt: 
 PGZ Stocznia Wojenna (PGZ SW) powstała w 2017 roku jako jedna ze spółek 
zintegrowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. Została ona zawiązana w celu 
przejęcia od zadłużonej i zarządzanej przez syndyka Stoczni Marynarki Wojennej 
(SMW S.A. w upadłości likwidacyjnej) – zadań mających na celu ochronę 
podstawowych interesów RP. Stocznia od 1922 roku odpowiedzialna była za 
zapewnienie produkcji, naprawy oraz serwis okrętów, systemów techniki morskiej oraz 
pozostałych elementów wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania Marynarki 
Wojennej RP. Inauguracja działalności operacyjnej PGZ SW miała miejsce 3 stycznia 
2018 roku, w dniu przejęcia majątku SMW - przedsiębiorstwa z ponad 95 letnią 
tradycją. 

Przepisy ochrony konkurencji i konsumentów regulujące kwestie koncentracji 
rynku, wymagały zgłoszenia zamiaru dokonania transakcji przejęcia SMW przez PGZ 
SW do Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Artykuł wyjaśnia 
zawiłości prawne związane z procesem przejmowania Stoczni Marynarki Wojennej 
przez PGZ SW. 

  
Słowa kluczowe: stocznie wojenne, okręty wojenne, konkurencja, 
prawo antymonopolowe, koncentracja firm. 
 
 

 

Sytuacja stoczni wojennych  
Od 2005 roku Stocznia Marynarki Wojennej stanowiła 

jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Głównym 
akcjonariuszem była Agencja Rozwoju Przemysłu (99,38%), która 
dokapitalizowała Stocznię łącznie na kwotę 120 mln zł (z czego 57 mln zł 
było uznane przez NIK za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem 
(Informacja…, 2005). W 2006 roku SMW straciła płynność finansową a w 
2009 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o 
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ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z 
wierzycielami [Sygn. akt VI GU 124/09]. Ze względu na pogarszającą się 
sytuację i brak perspektyw zawarcia układu z wierzycielami, w 2011 
roku ten sam Sąd, wydał postanowienie zmieniające sposób 
prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z 
możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację 
majątku upadłego [Sygn. akt VI GU 124/09]. 

Stocznię Marynarki Wojennej wystawiono na sprzedaż pod 
koniec 2016 roku. Cena wywoławcza wynosiła ponad 224 mln i 
stanowiła wartość netto przedmiotu sprzedaży. Przetarg był 
nieograniczony, pisemny i ofertowy. Obejmował prawo wieczystego 
użytkowania działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha, prawo 
własności budynków, budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
doku, środków trwałych takich jak maszyny i urządzenia, środków 
transportu, obiektów małej architektury, infrastruktury naziemnej i 
podziemnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach 
prawa handlowego oraz wartości niematerialnych i prawnych1. 

Próby sanacji ciągnących się latami kłopotów finansowych 
skutkowały stosowaniem rozwiązań polegających na bezpośredniej 
wyprzedaży aktywów trwałych. I tak w styczniu 2014 roku doszło do 
sprzedaży części pirsu nr III (Nabrzeże Gościnne) przez syndyka SMW do 
Zarządu Morskich Portów Gdynia za kwotę 12,7 mln zł. netto2. Z kolei w 
lutym 2020 roku PGZ SW zamieściła na stronie internetowej komunikat, 
iż „w ramach prowadzonych procesów optymalizacji i poprawy 

efektywności Stocznia zamierza zbyć lub oddać w długoterminową 

dzierżawę część tzw. terenów wschodnich leżących w obrębie Stoczni, na 

których znajdują się m.in. budynki biurowe, hale magazynowe i 

produkcyjne oraz drogi i infrastruktura energetyczna. W zależności od 

przedstawionej przez oferenta koncepcji istnieje możliwość 

zagospodarowania gruntów przylegających, jak również zalądowienie 

działek wodnych”3. Całość oferowanych gruntów to niespełna 7 ha. 
Prawo pierwokupu tych terenów ma Port Gdynia. 
                                                
1 R. Kiewlicz, Stocznia Marynarki Wojennej od stycznia 2018 w PGZ, 
https://biznes.trojmiasto.pl/Stocznia-Marynarki-Wojennej-od-stycznia-w-PGZ-
n119627.html#tri, [dostęp: 04.04.2022]. 
2 T. Urbaniak, Nabrzeże gościnne w rękach zarządu morskiego Portu Gdynia S.A., 
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nabrzeze-goscinne-w-rekach-zarzadu-morskiego-
portu-gdynia-s-a,423240, [dostęp: 05.04.2022]. 
3 W. Kakowska-Mehring, PGZ Stocznia Wojenna wyprzedaje działki, 
https://biznes.trojmiasto.pl/PGZ-Stocznia-Wojenna-sprzedaje-dzialki-z-nabrzezem-
n142382.html#tri, [dostęp: 05.04.2022]. 
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Teren Stoczni obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 32,5 
ha, przystosowany do produkcji okrętowej. Do czasu nabycia 
przedsiębiorstwa przez PGZ SW od syndyka, prowadził on działalność 
(obok innych stoczni posiadających koncesję MSWiA na obrót specjalny, 
w tym m.in. „Remontowa Shipbuilding”, SR „NAUTA”, MSR „Gryfia”), przy 
czym należy zwrócić uwagę, że w okresie, kiedy stocznia była w 
upadłości likwidacyjnej, część zdolności zostało rozproszonych (Kister, 
Smyrgała, Talarowski, 2011). Na bazie i z wykorzystaniem pracowników 
Stoczni Marynarki Wojennej powstało kilka spółek, które kooperują z 
PGZ SW. Podstawowa aktywność SMW / PGZ SW ostatnich lat 
obejmowała głównie remonty i modernizacyjnie istniejącej floty 
Marynarki Wojennej RP. Realizowano również przedsięwzięcia 
budowlane, z których za najważniejsze należy uznać kooperacje w 
ramach projektów Kormoran II i Ślązak. Wodowanie ORP „Ślązak” 
odbyło się w 2015 roku a przekazanie jednostki Marynarce Wojennej 
dopiero w 2019. W 2017 roku MON zlecił konsorcjum SMW, 
Remontowej Shipbuilding i Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu 
Centrum Techniki Morskiej S.A. budowę dwóch dodatkowych 
niszczycieli min typu „Kormoran”, przy czym to Remontowa 
Shipbuilding została liderem i głównym wykonawcą. Wodowanie 
pierwszego okrętu – prototypu – miało miejsce we wrześniu 2015 roku. 
Wprowadzenie jednostki do służby odbyło się w listopadzie 2017 roku. 
Kolejne dwie jednostki: ORP „Albatros” oraz ORP „Mewa” mają wejść do 
służby po zakończeniu prób i odbiorach4.   

W czerwcu 2015 roku MON zaprosił konsorcjum PGZ S.A. i SMW 
do negocjacji w sprawie budowy okrętów Miecznik (3 szt.) i Czapla (3 
szt.) (Pac, 2022). W marcu 2016 PGZ S.A. złożył ofertę wstępną 
zakładającą współudział jednego z 4 zagranicznych koncernów 
stoczniowych (DCNS, TKMS, Damen albo Navantia). Postępowanie 
zostało anulowane z uwagi na postulowaną przez Inspektorat 
Uzbrojenia MON zmianę składu konsorcjum, tak aby SMW nie 
realizowała budowy samodzielnie. Nowe podejście do budowy fregat dla 
Marynarki Wojennej RP zapowiedziano pierwszego dnia XXIX 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Program 
opierał się na propozycjach złożonych jako projekty wyjściowe 
przez trzech kontrahentów zagranicznych. Był to: (1) Arrowhead 140PL 

                                                
4 Wodowanie niszczyciela min ORP „Albatros” i położenie stępki pod trzeci z okrętów 
projektu Kormoran II, o nazwie ORP „Mewa” odbyło się w październiku 2019 roku w 
gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. 
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przedstawiony przez brytyjską firmę Babcock, (2) F-100PL stanowiący 
ofertę hiszpańskiej Navantii oraz (3) MEKO A-300PL niemieckiego 
TKMS. Na prezentacji przedstawiającej aktualny stan programu budowy 
fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej wskazano na trzy etapy 
realizacyjne. Pierwszy etap obejmować miał prace nad przemysłowym 
studium wykonalności. W ich ramach nastąpiło opracowanie 
przez konsorcjum PGZ-Miecznik trzech projektów koncepcyjnych wraz 
z analizami techniczno-ekonomicznymi. Etap ten zakończył się wyborem 
jednej z przedłożonych propozycji – brytyjskiej platformy Arrowhead 
140 – co miało miejsce dnia 4 marca 2022 roku, w ramach podpisanego 
pakietu umów. „Babcock International, brytyjska firma z branży lotniczej, 

obronnej i bezpieczeństwa, została wybrana jako dostawca projektu 

platformy okrętowej i partner technologiczny dla polskiego programu 

pozyskania nowych fregat w ramach Programu Miecznik. Nowe okręty 

otrzymają zintegrowany system walki TACTICOS, produkowany przez 

europejskiego potentata elektroniki wojskowej Thales”5.  Zakończeniem 
przemysłowego studium wykonalności ma być zatwierdzenie założeń 
taktyczno-technicznych dla okrętu Miecznik. Następnie ma rozpocząć się 
drugi etap programu, w ramach którego nastąpi przygotowanie 
i zatwierdzenie projektu wstępnego wraz z analizą techniczno-
ekonomiczną. W tym czasie mają także mieć miejsce inwestycje w PGZ 
SW zapewniające jej uzyskanie zdolności do budowy fregat. Ostatni, 
trzeci etap to sama budowa okrętów. „Gotowa jednostka prototypowa, 

wliczając w to szkolenie załogi, próby oraz badania kwalifikacyjnymi ma 

być według przedstawionego planu wprowadzona do służby do czerwca 

2028 roku. Po niej nastąpić ma budowa dwóch okrętów seryjnych, które do 

służby miałyby wejść odpowiednio w sierpniu 2033 i sierpniu 2034 roku. 

Także w terminie do sierpnia 2034 r. dostarczone mają być pakiety 

logistyczne oraz środki bojowe dla wszystkich trzech jednostek”6. W 
kwietniu 2022 roku w/w harmonogram zaktualizowano podając 
bardziej optymistyczne daty. I tak pierwsza jednostka ma być gotowa w 
roku 2028, następna w roku 2029, a trzecia w roku 20317. 

                                                
5 Program Miecznik: Nowe polskie fregaty z Wielkiej Brytanii, 
https://radar.rp.pl/modernizacja-sil-zbrojnych/art35809151-program-miecznik-nowe-polskie-
fregaty-z-wielkiej-brytanii, [dostęp: 10.04.2022]. 
6 P. Gurgurewicz, MSPO 2021: Harmonogram Miecznika, https://milmag.pl/mspo-2021-
harmonogram-miecznika/, [dostęp: 10.05.2022]. 
7 K. Wilewski, Poznaliśmy harmonogram budowy Mieczników, http://polska-
zbrojna.pl/home/articleshow/36994?t=Poznalismy-harmonogram-budowy-Miecznikow#, 
[dostęp: 10.05.2022]. 
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W listopadzie 2015 roku SMW podpisała z SAAB list intencyjny w 
sprawie współpracy przy ofertowaniu dla Marynarki Wojennej, w tym w 
zakresie okrętów podwodnych (program Orka). MON cały czas analizuje 
i rozpatruje trzy propozycje:  

1. francuską dotyczącą okrętu Scorpene firmy Naval Group z 
pociskami manewrującymi typu NCM firmy MBDA;  

2. niemiecką obejmującą okręt typu 212CD firmy Thyssen Krupp 
Marine Systems (TKMS), 

3. szwedzką oferującą okręt typu A26 firmy Saab Kockums. 
Postępowanie na budowę okrętów podwodnych dla Marynarki 

Wojennej RP – mimo wielu zapowiedzi oraz deklaracji – de facto nie 
wystartowało. Z kronikarskiego obowiązku należy uzupełnić, iż w tym 
czasie stocznia Remontowa Shipbuliding z powodzeniem zrealizowała 
program budowy 6 holowników dla MW RP. W ramach projektów 
realizowanych na rzecz Marynarki Wojennej RP – po przejęciu zadań 
SMW przez PGZ SW – stoczni udało się kontynuować rolę asystenta przy 
budowie niszczycieli min typu „Kormoran”, przez dwa lata (od zawarcia 
umowy do czasu jej zerwania) inicjować prace projektowe dla okrętu 
„Ratownik”, uczestniczyć w zapowiedziach realizacji programu 
„Miecznik” oraz przyjąć do napraw bieżących kilka wysłużonych 
jednostek. Zaniechanie przez MON uruchomienia programów: „Orka” 
(okręty podwodne), „Miecznik” i „Czapla” (fregaty, korwety obrony 
wybrzeża), „Delfin” (okręt rozpoznania elektronicznego), „Hydrograf” 
(okręt hydrograficzny), „Marlin” (okręt wsparcia działań połączonych), 
„Bałtyk” (okręt wsparcia logistycznego), „Magneto” (okręt 
demagnetyzacyjny), „Supply” (zbiornikowce paliwowe), „Transhol” 
(kutry transportowe), oraz barek Ekotank8, skutkuje tym, iż stocznia PGZ 
SW nie jest w pełni angażowana w realizację podstawowych projektów 
dla polskiej Marynarki Wojennej ergo nie nabywa i nie rozwija 
kompetencji niezbędnych do samodzielnej realizacji skomplikowanych 
procesów konstrukcji systemów okrętowych. Wpływa to na trudną 
sytuację finansową SMW, oraz przejmującej jej zadania od stycznia 2018 
roku PGZ SW, które odnotowują straty i są zmuszone do ratowania się 
poprzez wyprzedaż aktywów trwałych w postaci m.in. gruntów. 

 

 

                                                
8 G. Landowski, Marynarka Wojenna: będą nowe okręty, programy do poprawki, 
https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/30688-marynarka-wojenna-beda-nowe-okrety-
programy-do-poprawki, [dostęp: 10.04.2022]. 
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Rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Kontrola koncentracji przedsiębiorców – w drodze połączenia, 
przejęcia kontroli, nabycia zorganizowanej części mienia i utworzenia 
nowego przedsiębiorcy – ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich 
konsolidacji, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji na 
rynku. Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w 
jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona (w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
przedsiębiorcy). W przeciwnym wypadku – decyduje o zakazie łączenia. 
Dopuszczalne jest również zezwolenie na koncentrację pod pewnymi 
warunkami (na przykład odsprzedaż części majątku). Ustawa pozwala 
także na wydanie zgody na łączenie prowadzące do ograniczenia 
konkurencji, jeżeli przyczyni się ono do rozwoju ekonomicznego albo 
może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorców jest 
inicjowane poprzez zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji. 
Przeprowadzenie koncentracji możliwe jest dopiero po uzyskaniu 
decyzji Prezesa UOKiK, wyrażającej zgodę na tę koncentrację. Zamiar 
koncentracji podlega obowiązkowi zgłoszenia, jeżeli łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 
mld euro lub łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.) 
oraz pod warunkiem, że koncentracja nie ma wymiaru wspólnotowego. 
Kontrola koncentracji obejmuje zarówno koncentracje pomiędzy 
konkurentami, przedsiębiorcami funkcjonującymi na różnych szczeblach 
obrotu, jak również pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi 
działalność na rozłącznych rynkach. Bez znaczenia są również udziały 
rynkowe uczestników koncentracji. Obowiązek zgłoszenia Prezesowi 
UOKiK zamiaru koncentracji stosuje się zarówno do przedsiębiorców 
polskich jak i przedsiębiorców zagranicznych. 

Ustawa nie zawiera definicji legalnej koncentracji. Wskazuje 
natomiast stany faktyczne znane powszechnie pod pojęciem form 
koncentracji, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK, 
amianowicie: 

 połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorców (art. 13 ust. 2 pkt 1 
u.o.k.k.),  

 przejęcie – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 
wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – 
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bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców (art. 
13 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.),  

 utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy 
(art. 13 ust. 2 pkt 3 u.o.k.k.),  

 nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy 
(całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany 
przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP 
równowartość 10 mln euro (art. 13 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k.). 
Katalog ten jest zamknięty. Oznacza to, że obowiązkowi 

zgłoszenia Prezesowi UOKiK podlegają tylko wskazane powyżej stany 
faktyczne. Nie podlegają zatem zgłoszeniu np.: (1) tzw. quasi 
koncentracje, polegające na nabyciu lub objęciu udziałów lub akcji, które 
nie prowadzą jednak do przejęcia kontroli (np. nabycie przez 
przedsiębiorcę A mniejszościowego pakietu udziałów w spółce B 
niedającego przedsiębiorcy A możliwości wywierania decydującego 
wpływu na przedsiębiorcę B); (2) tzw. fuzje personalne, których istota 
polega na objęciu przez osobę, która pełni już funkcję członka organu 
zarządzającego albo organu kontrolnego u jednego przedsiębiorcy, takiej 
funkcji w innym przedsiębiorcy, o ile nie będą one prowadzić do 
przejęcia kontroli (np. do przejęcia kontroli doszłoby, gdyby członkowie 
zarządu jednego przedsiębiorcy powołani zostaliby do zarządu innego i 
stanowili w nim więcej niż połowę członków). 

Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w 
sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania 
zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. 
Głównym elementem tzw. testu konkurencji zawartego w art. 18 ustawy 
jest tzw. brak „istotnego ograniczenia konkurencji”. Prezes UOKiK może 
zatem wyrazić zgodę na dokonanie koncentracji zawsze wtedy, gdy 
oceni, że jej wynikiem nie będzie „istotne ograniczenie konkurencji” 
(Banasiński, Piontek, red. 2009). Tym samym zgoda na dokonanie 
koncentracji musi być wydana, gdy w ocenie Prezesa UOKiK w wyniku 
danej koncentracji konkurencja będzie wprawdzie ograniczona, ale 
ograniczenie to będzie nieistotne. Stąd należy wnioskować, iż tym 
bardziej zgodę Prezes UOKiK musi wydać, gdy w wyniku zamierzonej 
koncentracji konkurencja nie będzie ograniczona wcale. Istota kontroli 
koncentracji a priori sprawia, że Prezes UOKiK musi przeprowadzić 
porównanie warunków konkurencji przed dokonaniem koncentracji 
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(pre-mergerscenario) ze stanem konkurencji po jej dokonaniu (post-

mergerscenario) i z tego porównania wywieść wniosek, czy dojdzie do 
istotnego ograniczenia konkurencji. W celu poznania sposobu 
dokonywania oceny, i tym samym podejścia Prezesa UOKiK do oceny 
zgłaszanych koncentracji, należy zapoznać się z decyzjami przez niego 
wydawanymi, przeanalizować uzasadnienia do wyroków sądów 
zapadających na kanwie odwołań od tych decyzji, oraz przestudiować 
dokument: „Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK 

zgłaszanych koncentracji dokonywanej na podstawie art. 18, 19 i 20 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” i 
jego kolejne, aktualizowane wersje. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji zostaje 
zakończone poprzez wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, w tym 
poprzez decyzję:  

 wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku (art. 18 u.o.k.k.); 

 wyrażającą tzw. warunkową zgodę na dokonanie koncentracji, 
jeżeli po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków, 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej (art. 19 u.o.k.k.);  

 zakazującą dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja 
na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej (art. 20 ust. 1 
u.o.k.k.); 

 wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku 
dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji przez powstanie 
lub umocnienie pozycji dominującej, w przypadku gdy 
odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, w 
szczególności gdy przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego 
lub postępu technicznego albo może wywrzeć pozytywny wpływ 
na gospodarkę narodową (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)9.  
Zakaz dokonania koncentracji, o którym mowa w art. 20 ust. 

1u.o.k.k., ma charakter bezwzględny i wyraża się w komparycji decyzji: 
                                                
9 Decyzje podejmowane na mocy art. 20 ust. 1 i art. 19 oraz art. 20 ust. 2 u.o.k.k. są 
wydawane zawsze w interesie publicznym, przy czym interes publiczny leżący u podstaw 
każdej z nich nie powinien być rozumiany identycznie (Borkowski 2010; Żurawik 2013; 
Kastelik, 2004). 
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„Prezes zakazuje…”. Wydanie decyzji zakazującej dokonania koncentracji 
jest konieczne jeżeli spełnione są przesłanki zakazu, z zastrzeżeniem 
sytuacji, w której spełnione są równocześnie przesłanki odstąpienia od 
zakazu (dokonania) koncentracji, określone w art. 20 ust. 2 u.o.k.k., lub 
przesłanki zgody warunkowej. Dokonanie koncentracji bez zgody 
Prezesa UOKiK zakazanej na podstawie art. 20 ust. 1 może być podstawą 
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji nakładającej karę pieniężną. 
Dokonanie koncentracji zakazanej na podstawie art. 20 ust. 1 u.o.k.k. 
stanowi także „niewykonanie decyzji”, za które Prezes UOKiK może 
nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (art. 108 ust. 1 pkt 
1u.o.k.k). Z kolei niewykonanie decyzji o zakazie koncentracji zakazanej 
na podstawie art. 20 ust. 1u.o.k.k stanowi również „niewykonanie decyzji 
o zakazie koncentracji” (art. 21 ust. 4u.o.k.k), które może być podstawą 
decyzji nakazującej przywrócenie konkurencji w sposób określony w art. 
21 ust. 2u.o.k.k10. 

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji (o których 
mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2u.o.k.k), wygasają, jeżeli w 
terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. W 
zależności od formy powinno w tym okresie dojść zatem do połączenia 
się przedsiębiorców, przejęcia kontroli, utworzenia wspólnego 
przedsiębiorcy lub nabycia części mienia. Prezes UOKiK może, na 
wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć 
jednak ten termin o rok, jeżeli wykaże on, że nie nastąpiła zmiana 
okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne 
ograniczenie konkurencji na rynku (art. 22 ust. 2u.o.k.k). Wniosek ten 
powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności decyzji. Od decyzji Prezesa Urzędu służy odwołanie do sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu. 

 
Koncentracja Stoczni Marynarki Wojennej z PGZ Stocznią Wojenną 

Proces koncentracji Stoczni Marynarki Wojennej a PGZ Stocznią 
Wojenną formalnie rozpoczął się w dniu 28 grudnia 2016 roku, kiedy 

                                                
10 W celu przymuszenia do wykonania decyzji wydanej na podstawie art. 20 ust. 1 u.o.k.k., 
Prezes UOKiK może także nałożyć na przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Zob. 
art. 107 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 275.) (por. Król-Bogomilska 2001; Jurkowska-Gomułka, 2013). 
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między Skarbem Państwa a Polską Grupą Zbrojeniową S.A. została 
zawarta umowa wsparcia nie będącego pomocą publiczną w celu 
ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej poprzez sfinansowanie inwestycji w postaci „zwiększenia 
zdolności produkcyjnych i remontowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
S.A. oraz spółek zależnych w celu utrzymania potencjału krajowego 
przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań Modernizacji 
Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”11. Należy zauważyć 
że wsparcie dotyczyło PGZ, a zadania w tym zakresie były realizowane 
poprzez spółki zależne (Rogala-Lewicki, 2017a, 2017b). W całym 
procesie PGZ SW można uznać za spółkę celową, która została 
utworzona przez Polską Grupą Zbrojeniową w celu przeprowadzenia 
całej transakcji. W dniu 27 stycznia 2017 roku pomiędzy PGZ a PGZ SW 
została zawarta umowa pożyczki z przeznaczeniem kwoty 22 490 900 zł. 
na wpłatę wadium w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez 
syndyka masy upadłości Stoczni Marynarki Wojennej. Oferta była jedyną, 
która wpłynęła w postępowaniu przetargowym. Polska Grupa 
Zbrojeniowa zaoferowała kwotę wywoławczą w przetargu w wysokości 
22 490 900 zł., przy czym wartość taka została ustalona przez syndyka 
masy upadłości na podstawie wyceny niezależnego wykonawcy i 
zatwierdzona przez sędziego nadzorującego postępowanie 
upadłościowe. W dniu 26 maja 2017 roku spółka PGZ SW zawarła z 
syndykiem masy upadłości przedwstępną umowę sprzedaży 
przedsiębiorstwa, na mocy której spółka mogła przystąpić do 
szczegółowego audytu SMW i badania due diligence. Po zakończeniu 
procesu sprawdzeń SMW, 11 września 2017 roku, pomiędzy PGZ SW a 
syndykiem masy upadłości została podpisana warunkowa umowa 
przeniesienia własności przedsiębiorstwa SMW z zastrzeżeniem 
nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia, przez Skarb Państwa, oraz przez gminę Miasta Gdyni (formalnie 
wpłynięciu do syndyka masy upadłości i do notariusza oświadczeń o 
odstąpieniu od prawa pierwokupu). Należy wyeksponować, iż PGZ 
                                                
11 Proces – w założeniach – miał swoje oparcie prawne poprzez odwołanie się przepisów 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego 
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1663). Niestety jak wskazał raport NIK z 2019 roku brak jednolitej 
strategii działania, nagminne, wieloletnie niekiedy opóźnienia w realizacji projektów 
modernizacyjnych i prac badawczych, niedotrzymywanie terminów dostaw uzbrojenia, 
nieskutecznie zarządzanie grupą kapitałową, utrwalało niezdolność kolejnych zarządów do 
wdrożenia strategii i w konsekwencji realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił 
Zbrojnych RP. Zob. Informacja…, 2019). 
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Stocznia Wojenna stała się właścicielem majątku, masy upadłości Stoczni 
Marynarki Wojennej, a nie samej SMW. Jak podawały oficjalne 
komunikaty celem całego przedsięwzięcia było osiągnięcie zdolności do 
zapewnienia bezpieczeństwa państwa w obszarze systemów morskich12. 

 
Odstąpienie od zakazu koncentracji  

Narzędzie prawne, jakim jest „odstąpienie od zakazu” zalicza się 
do tzw. zgód nadzwyczajnych, stanowi bowiem podstawę wydania przez 
Prezesa UOKiK decyzji o odstąpieniu od wydania decyzji zakazującej 
dokonania antykonkurencyjnej koncentracji.  

Z konstrukcji art. 20 u.o.k.k. wynika, że ustawodawca traktuje 
odstąpienie od zakazu dokonania koncentracji antykonkurencyjnych 
jako sytuację wyjątkową, nadzwyczajną. Prezes UOKiK jest zatem zawsze 
zobowiązany wydać decyzję zakazującą dokonania koncentracji, z 
wyjątkiem sytuacji, w której są spełnione przesłanki odstąpienia od jej 
wydania, wskazane w ust. 2 tego artykułu. I tak, zgodnie z przepisem, 
odstąpienie od wydania decyzji zakazującej dokonania koncentracji 
możliwe jest, gdy: 

a) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego; 

b) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 
Pierwsza przesłanka – przyczynienie się do rozwoju 

ekonomicznego lub postępu  technicznego – może stanowić uzasadnienie 
odstąpienia od zakazu tylko wtedy, gdy wykracza poza korzyści 
ekonomiczne (efficiencies) i naukowo-techniczne (innovations), jakie 
bierze się pod uwagę w ekonomicznym teście konkurencji (art. 20 ust. 2 
u.o.k.k.). Druga przesłanka – możliwość wywarcia pozytywnego wpływu 
                                                
12 W wystąpieniu prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stocznia Wojenna, podczas 
posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wspólnie z Komisją Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej nr 68, z dnia 27.09.2017 roku, ówczesny prezes podkreślał, że celem 
funkcjonowania spółki Stocznia Wojenna będzie zapewnienie realizacji remontów i budów 
okrętów na rzecz Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem w 
spółce, miało być takie wzmocnienie jej zdolności, żeby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej 
była możliwość kompleksowej realizacji potrzeb remontowych i budowlanych na rzecz 
Marynarki Wojenne oraz innych zamawiających. Prowadzone były także rozmowy z 
kontrahentami zagranicznymi po to, żeby SW była włączona w łańcuch dostaw, takich 
koncernów jak: francuski Naval Group, niemiecki TKMS, szwedzki Saab, duński OMV, czy 
brytyjski Babcock. Zob. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 68, z dnia 27.09.2017 roku, Kancelaria Sejmu, Biuro 
Komisji Sejmowych, 
https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/1032BE9912ADCD03C12581AF003EC466/%24File/
0226608.pdf, [dostęp: 17.04.2022]. 
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na gospodarkę narodową lub ewentualne inne uzasadnione okoliczności 
uzasadnione (przesłanki nienazwane) – muszą być każdorazowo (w 
przypadku każdej indywidualnej koncentracji) wykazane 
(udowodnione) w zakresie, w jakim rzeczywiście służą określonemu 
interesowi publicznemu niezwiązanemu z konkurencją (non-competition 

public interest), który na taką ochronę zasługuje (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)13. 
Ważnym elementem pozostaje również kwestia ciężaru 

udowodnienia przesłanek – podstaw decyzji. W tym zakresie należy 
jednocześnie zważyć kilka racji. Po pierwsze, z ogólnych zasad prawa 
cywilnego wynika, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Po drugie, podkreślenia 
wymaga reguła odwróconego ciężaru dowodu, obowiązujących na 
gruncie europejskich przepisów konsumenckich, prowadząca do 
odstępstwa od ogólnej zasady określonej w art. 6 K.c. Po trzecie, 
wykładnia systemowa wskazuje, iż każdorazowo gdy ciężar dowodu jest 
odwrócony, ustawodawca wprost wyraża to w przepisach. I tak w 
odniesieniu do odstąpienia od zakazu konkurencji nie ma wprost 
wyrażonej normy w ustawie (brak jednoznacznego przeniesienia ciężaru 
dowodu). Stąd zarówno Prezes UOKiK, jak i Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów konsekwentnie stoją na stanowisku, że to na 
przedsiębiorcy zgłaszającym zamiar dokonania koncentracji spoczywa 
ciężar dowodowy14. 

W decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 20 ust. 2 
Prezes UOKiK musi zatem zarówno udowodnić spełnienie przesłanek 
„zakazu” oraz przesłanek „odstąpienia od zakazu”, jak i wykazać 
pozytywny rezultat ważenia (testu bilansującego) obu tych kategorii. 
Ilość wydanych dotychczas w Polsce zgód nadzwyczajnych przez 
odstąpienie przez Prezesa UOKiK od zakazu nie jest znaczna. W 
dotychczasowej praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK można odnaleźć 
zgrupowane logicznie przesłanki stanowiące podstawę dla zastosowania 
art. 20 ust. 2 u.o.k.k. I tak za najczęściej występujące podstawy należy 
uznać m.in.: 
                                                
13 Pogląd, iż to na Prezesie UOKiK spoczywa obowiązek analizy, czy w danej sprawie nie 
zachodzą przesłanki z art. 20 ust. 2 u.o.k.k. reprezentuje większość komentatorów (por. 
Modzelewska-Wąchal, 2002, s. 170; Banasiński,  Piontek (red.), 2009, s. 374). 
14 Ciężar wykazania konkretnych korzyści dla rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego lub pozytywnego wpływu na gospodarkę narodową spoczywa na powodzie. 
Dla wykazania tych okoliczności nie jest wystarczające powołanie się na zgodność z 
dokumentem rządowym definiującym politykę państwa. Zob. wyrok Wyrok SOKiK z 
4.05.2012 r., XVII AmA 41/11. Szerzej na temat sfery państwowej zob. A. Rogala-Lewicki, 
2017c). 
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1. „obiektywne korzyści gospodarcze” wynikające z „przyczyniania 
się koncentracji do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego” – polegające m.in. na modernizacji technologii, 
jakości towarów, wprowadzaniu na rynek nowych produktów15, 

2. „pozytywne efekty ekonomiczne dla budżetu i przedsiębiorców” – 
w szczególności poprzez „stworzenie silnego finansowo i 
technologicznie przedsiębiorcy państwowego16, 

3. „obrona upadającego przedsiębiorstwa” (failing company defence) 
– choć w żadnym z odstąpień od zakazu koncentracji na gruncie 
art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 2 nie zastosowano wprost obrony 
podnosząc tzw. doktrynę upadającego przedsiębiorcy, znanym z 
praktyki amerykańskiej i wspólnotowej, to jednak w 
uzasadnieniach do decyzji Prezes UOKiK posługiwał się nią jako 
argumentacją wspierającą, która wyjątkowo dopuszcza 
dokonanie koncentracji w sytuacji, w której w normalnym toku 
postępowania zakazano by jej dokonania, gdyby nie groźba 
upadłość17, 

4. „stworzenie efektywnej struktury produkcyjnej przemysłu 
obronnego”– poprzez skumulowanie zasobów kapitałowych, 
finansowych, technologicznych, produkcyjnych oraz 
marketingowo-handlowych, pozostających do dyspozycji 
poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy, i w 
konsekwencji racjonalizację zasobów i kosztów, rozszerzenie 
możliwości finansowania badań, unowocześnienie produkcji 
specjalnej i nadania jej proeksportowego charakteru, poprawę 
pozycji negocjacyjnej w ramach ponadnarodowych programach 
rozwoju i produkcji z udziałem państw UE i NATO18, 

                                                
15Argument obiektywnych korzyści dla gospodarki, w szczególności przyczynienie się do 
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego najczęściej stosowany jest jako 
wspierający. Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 5.4.2005 r., Nr RPZ-9/2005; decyzja Prezesa 
UOKiK z 17.7.2006 r., Nr RKT-48/2006; decyzja Prezesa UOKiK z 3.08.2007 r., Nr DOK-
29/2007 oraz decyzja Prezesa UOKiK22.12.2006 r., Nr DOK-163/2006. 
16 Decyzja Prezesa UOKiK z 5.11.2003 r., Nr RWA-16/2003. 
17 Choć w żadnej decyzji odstępującej od zakazu koncentracji nie zastosowano wprost tzw. 
doktryny upadającego przedsiębiorcy (znanej z praktyki amerykańskiej i wspólnotowej), to 
jednak w uzasadnieniach do decyzji Prezes UOKiK wielokrotnie posługiwał się nią jako 
argumentacją wspierającą. Zob. przykładowo decyzja Prezesa UOKiK z 5.3.2009 r., Nr 
DKK-10/2009. 
18 Tak w uzasadnieniu do decyzji w sprawie BUMAR, czyli konsolidacji przedsiębiorców 
działających na polskim rynku produkcji i obrotu wyrobów amunicyjno-rakietowo-
pancernych. Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 8.6.2002 r., Nr DDI-61/2002. Argumenty 
efektywnościowe występowały także w decyzji odstępującej od zakazu koncentracji na 



 
Rogala-Lewicki, A., 2022. Koncentracja przedsiębiorstw stoczniowych na przykładzie 

Stoczni Marynarki Wojennej i PGZ Stoczni Wojennej,  
Przegląd Geopolityczny, 41, s. 141-162. 

 
 

- 154 - 

5. „bezpieczeństwo publiczne, w tym bezpieczeństwo i obronność 
państwa”– w sytuacji gdy zamiar koncentracji obejmował 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym, prowadzącymi działalność na potrzeby 
bezpieczeństwa i obronności państwa, m.in. tzw. „produkcję 
specjalną”19, a zamierzona koncentracja miała realizować cele 
bezpieczeństwa i obronności kraju poprzez ułatwienie 
nowopowstałemu przedsiębiorcy funkcjonowanie na rynku, 
zapewnienie jego rozwoju, umożliwienie konkurowania na rynku 
materiałów wybuchowych z innymi przedsiębiorcami będącymi 
spółkami zależnymi koncernów zagranicznych, co z kolei miało 
przyczynić się do wzrostu konkurencji na krajowym rynku z 
korzyścią dla odbiorców tych materiałów20. 
W listopadzie 2017 roku, na kilka dni przed sfinalizowaniem oraz 

podpisaniem umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa, syndyk 
masy upadłości Stoczni Marynarki Wojennej zwróciła się do Stoczni 
Wojennej o przedstawienie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w zakresie dopuszczalności transakcji z 
perspektywy przeciwdziałania nadmiernej koncentracji na rynku 
stoczniowym, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji. 
Koniecznym zatem stało się zwrócenie się do Prezesa UOKiK o zajęcie 
stanowiska. Wniosek PGZ SW wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów dnia 3 listopada 2017 roku. Sprawa, której nadano 
sygnaturę DKK2-423/7/17/AI, zakończyła się decyzją nr DKK-181/2017 
z dn. 17 listopada 2017 roku, polegającą na odstąpieniu od zakazu 
koncentracji. Tym samym UOKiK zgodził się na przejęcie przez PGZ SW 
części mienia Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej. 
Jako uzasadnienie urząd wskazał, iż ówcześnie analizowana Stocznia 
Marynarki Wojennej była kontrolowana przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu i budowała statki oraz okręty. Stocznia, jak wskazano w 
decyzji, remontuje, modernizuje oraz produkuje uzbrojenie i sprzęt 

                                                                                                                         
krajowych rynkach materiałów wybuchowych, zapalników elektrycznych i zapalników 
nieelektrycznych Por. decyzja Prezesa UOKiK z 17.7.2006 r., Nr RKT-48/2006. 
19 Tak w rozumieniu nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-
rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, 
a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o 
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 86, poz. 790). 
20 Decyzja Prezesa UOKiK z 8.6.2002 r., Nr DDI-61/2002 oraz z 17.7.2006 r., Nr RKT-
48/2006. 
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wojskowy na potrzeby obronne Polski. Ponadto spółka świadczy usługi 
dla armatorów z Unii Europejskiej i jest wpisana jest na listę spółek o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a także spółek 
realizujących obrót z podmiotami zagranicznymi towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa. 

Analizując motywy decyzji Prezesa UOKiK należy podnieść, iż 
podobnie jak w przypadku innych tego typu rozstrzygnięć zapadłych w 
oparciu o przepis art. 20 ust. 2 u.o.k.k., przesłanki zastosowania tej 
instytucji prawnej, prowadzące de facto do akceptacji konkretnej 
koncentracji na rynku przedsiębiorców objętych decyzją, są 
zróżnicowane i czerpią ze wszystkich znanych orzecznictwu i doktrynie 
podstaw. 

Po pierwsze transakcja realizowana była w trybie art. 346 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli ze względu na 
interes bezpieczeństwa państwa21. Środki wyłożone na sfinalizowanie 
transakcji przybrały postać pomocy publicznej adresowanej na rzecz 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, docelowo na spółkę celową PGZ SW, która 
nabyła majątek Stoczni Marynarki Wojennej. Wsparcie zatem udzielone 
w tym trybie, czyli z przeznaczeniem na cele obronne, bezpieczeństwa 
państwa, musiało być skonsumowane tak, aby nie narażać PGZ SA na 
ryzyko uznania przez Komisję Europejską, że doszło do nieuprawnionej 
pomocy publicznej (Dzierżanowski, 2012, s. 21).  

Po drugie w przypadku konsolidacji polegającej na przejęciu 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej 
przez PGZ Stocznie Wojenną za najistotniejsze podstawy rozstrzygnięcia 
należy uznać motywy kumulatywnie odwołujące się do argumentów: (a) 
stworzenia efektywnej struktury produkcyjnej przemysłu obronnego, 
(b) bezpieczeństwa i obronności państwa. W odniesieniu do kryterium 
efektywności rozumienie podstaw materialno-prawnych 

                                                
21 Art. 346 TFUE: 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. Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany 
wprowadzone Traktatem z Lizbony (Dz.Urz. UE C 326 z26.10.2012 r., s. 47-390). 
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nadzwyczajnych zgód w tego typu sprawach zostało wyłożone w jednej z 
pierwszych decyzji Prezesa UOKiK –tzw. decyzji w sprawie BUMAR22. Co 
ciekawe Prezes UOKiK nie odwołał się bezpośrednio do argumentów 
związanych z bezpieczeństwem państwa, natomiast przyjął względy 
efektywnościowe (efficiences) jako decydujące. „Prezes UOKiK uznał 

mianowicie, że zamierzona konsolidacja doprowadzi do racjonalizacji 

zasobów i kosztów, rozszerzenia możliwości finansowania badań, 

unowocześnienia produkcji specjalnej i nadania jej proeksportowego 

charakteru, poprawie pozycji negocjacyjnej w ramach ponadnarodowych 

programach rozwoju i produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego z 

udziałem państw UE i NATO, i tym samym możliwości wywarcia 

pozytywnego wpływu na gospodarkę narodową”23. Korzyści tej 
koncentracji Prezes UOKiK widział bowiem głównie w stworzeniu 
efektywnej struktury produkcyjnej przemysłu obronnego.  

W systemie kontroli koncentracji przesłanka bezpieczeństwa 
publicznego, jako podstawa odstąpienia od zakazu koncentracji co do 
zasady wymaga przeprowadzenia testu interesu publicznego w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego. W porządku prawnym UE przewiduje się 
możliwość zaistnienia konfliktu z interesem publicznym w ochronie 
konkurencji tworząc podstawy zablokowania koncentracji przez rząd 
lub rządowe organy regulacyjne. Prawo wspólnotowe umożliwia 
interwencje na podstawie tzw. „interesów uprawnionych” (legitimate 

interests), do których explicite należy „bezpieczeństwo publiczne” (public 

security). Kategoria ta należy do trzech uprawnionych interesów 
państwa członkowskiego, opisanych w art. 21 ust. 4 rozporządzenie 

                                                
22 W decyzji w sprawie BUMAR Prezes Urzędu stwierdził, że nowopowstała grupa 
kapitałowa będzie posiadać pozycję dominującą na krajowym rynku uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego (należącym do tzw. rynku produkcji specjalnej), z wyodrębnionym segmentem 
tego rynku, tj. rynkiem produkcji i obrotu wyrobów amunicyjno-rakietowo-pancernych. 
Odwołując się do otwartego charakteru przesłanek usprawiedliwiających odstąpienie od 
zakazu dokonania koncentracji Prezes UOKiK uznał jednak, że skumulowanie zasobów 
kapitałowych, finansowych, technologicznych, produkcyjnych oraz marketingowo-
handlowych, pozostających do dyspozycji poszczególnych spółek wchodzących w skład 
grupy, doprowadzi do stworzenia efektywnej struktury produkcyjnej przemysłowego 
potencjału obronnego (PPO). Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 8.6.2002 r., Nr DDI-61/2002. 
23Z podobnych powodów argumenty efektywnościowe, jako decydujące, można także 
odnaleźć np. w decyzjach dotyczących zgłoszonych operacji koncentracyjnych, służących 
utworzeniu jednej (wspólnej) platformy cyfrowe, zgody nadzwyczajnej na połączenie dwóch 
producentów materiałów wybuchowych dla celów cywilnych – ZTS ERG-BIERUŃ oraz 
ZTS NITRON, czy na koncentracji PWPW oraz Drukarni Skarbowej (zob. Idźkowski, 
2015). 
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Rady (WE) nr 139/200424 (dawniej art. 21 ust. 3 rozporządzenia 
4064/8925) jako tzw. „interesy uznane” (recognised interests), czyli takie, 
które umożliwiają interwencję w prowadzone przez Komisję Europejską 
postępowania w sprawach koncentracji o wymiarze unijnym (Dudzik 
2010). Przy czym „bezpieczeństwo publiczne”, o którym mowa w art. 21 
rozporządzenia 139/2004 może obejmować (ale nie powinno się 
ograniczać do tego), m.in.: 

 „obronę narodową”, o której mowa w art. 346 TFUE, w 
sytuacji koncentracji o wymiarze unijnym, która mogłaby 
być sprzeczna z interesami bezpieczeństwa (essential 

interests of itssecurity) w obszarze „produkcji i handlu 
bronią, amunicją i materiałem wojennym”26; 

 „zewnętrzne bezpieczeństwo wojskowe” (external military 

security), o którym mowa w art. 296 ust. 1 lit. b/ TFUE27; 
 „bezpieczeństwo wewnętrzne” (internal security), 

rozumiane jako zachowanie prawa i porządku w kraju, 

                                                
24 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw), tekst mający znaczenie dla EOG.  
25 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw, (Dz.Urz UE L395 z 30.12.1989 r., s. 1-12), wygasł: 
30/04/2004. 
26 Pierwszym przypadkiem uwzględnienia tego interesu była koncentracja poprzedzona 
decyzja KE z 19.05.1993 r., w sprawie IV/M.332 IBM France/CGI. W wyniku tej 
koncentracji IBM przejął kontrolę nad francuską spółką publiczną Companie Generale de 
l’Informatique (CGI) produkującą software. W stosunku do dwóch spółek zależnych CGI, 
które realizowały kontrakty dla francuskiego Ministra Obrony, rząd francuski zastosował 
odpowiednie środki służące ochronie francuskich interesów uprawnionych w sferze 
bezpieczeństwa publicznego. Jak wynika choćby z noty interpretacyjnej Komisji 
Europejskiej do rozporządzenia 4064/89, od początku dopuszczano szerokie rozumienie tej 
przesłanki, bazując na systemowej wykładni rozumienia bezpieczeństwa publicznego, 
dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości. Obrona narodowa rozumiana jest jako 
bezpieczeństwo zewnętrzne, i mieści się niewątpliwie w kategorii bezpieczeństwa 
publicznego, chociaż jej nie wyczerpuje. W nocie KE stwierdza m.in. wprost, że za 
uprawniony interes państwa członkowskiego można uznać także bezpieczeństwo dostaw 
towarów i usług traktowanych jako żywotne lub istotne (vital or essential) z punktu widzenia 
ochrony zdrowia ludności danego kraju. Zob. Notes on Council Regulation (EEC) 4064/89, 
Merger control law in the European Union, Brussels-Luxembourg 1998, s. 25. 
27 Zob. wyrok ETS w sprawie 72/83 Campus Oil (Zb. Orz. 1984, s. 2727), wyrok ETS w 
sprawie C-393/92 Almelo (Zb. Orz. 1994, s. I-1994), wyrok ETS w sprawie C-174/04 KE v. 
Włochy (Zb. Orz. 2005, s. I-4933). 
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któremu – w rozumieniu art. 347 TFUE – mogą zagrażać 
„poważne zaburzenia wewnętrzne”28;  

 „bezpieczeństwo publiczne”, uznane jako interes 
uprawniony (recognised legimitate interest), stanowiący 
przesłankę wyłączenia spod reguł swobodnego przepływu 
towarów (art. 36 TFUE), przedsiębiorczości (art. 46 TFUE) 
i usług (art. 61 TFUE)29.  

W przypadku przejęcia SMW przez PGZ SW przepisy 
antymonopolowe wymagały zgłoszenia zamiaru dokonania transakcji do 
Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie 
zakończono decyzją o odstąpieniu od zakazu koncentracji nr DKK-
181/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku. Jako uzasadnienie wskazano, iż 
stocznia remontuje, modernizuje oraz produkuje uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy na potrzeby obronne Polski,  jest wpisana na listę spółek o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz realizuje obrót z 
podmiotami zagranicznymi towarami, technologiami i usługami o 
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa  i obronności państwa.  

Transakcja realizowana była w trybie art. 346 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli ze względu na interes 
bezpieczeństwa państwa, przy czym Prezes UOKiK nie odwołał się do 
argumentów związanych ze względami efektywnościowymi (efficiences) 
jako decydującymi. Środki wyłożone na sfinalizowanie transakcji 
przybrały postać pomocy publicznej z przeznaczeniem na cele obronne i 
bezpieczeństwa państwa. Kategoria bezpieczeństwa publicznego (public 

security) explicite należy do trzech uprawnionych interesów państwa 
członkowskiego, opisanych w art. 21 ust. 4 rozporządzenie Rady (WE) 
nr 139/2004, jako tzw. interesy uznane (recognised interests), przy czym 
może obejmować: obronę narodową (essential interests of its security), 
zewnętrzne bezpieczeństwo wojskowe (external military security), 
bezpieczeństwo wewnętrzne (internal security), lub bezpieczeństwo 

                                                
28 Aspekty bezpieczeństwa publicznego były rozważane m.in. w następujących w sprawach 
dot. koncentracji: Thompson CSF/Racal Electronics plc czy BAE Systems/Astrim/EADS, a 
także w decyzjach KE w sprawach: Plessey/GEC-Siemens (Dz. Urz. WE 1990 C 239/2); 
M.820 British Aerospace/Lagardère (1996); M.1258 GEC/Marconi/Alenia (1998) czy 
IV/M.877 Boeing/Mc Donell Douglas (Dz. Urz. WE 1997 L 336/16).   
29 Art. 36 TFUE, który za względy usprawiedliwiające ograniczenie swobody przepływów 
towarów uznaje, m.in. moralność publiczną, porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne. 
Art. 52 ust. 1 TFUE oraz art. 61 TFUE które dopuszczają ograniczenie swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług ze względu na porządek publiczny, 
bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne (zob. Cook, Kerse, 2000, s. 238–239; 
John,2014, s. 688; Navarro Varona, Font Galarza, Folguera Crespo, Briones  2005, s. 413). 
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publiczne (recognised legimitate interest). Transakcja przejęcia SMW i 
PGZ SW opiewała na kwotę 300 mln zł. Inauguracja działalności 
operacyjnej PGZ Stoczni Wojennej miała miejsce 3 stycznia 2018 roku. 
Wieloletnie opóźnienia w uruchomieniu przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej programu rozwoju sił morskich odbija się negatywnie na 
sytuacji ekonomicznej stoczni wojennych, które tracą kompetencje 
pozwalające na samodzielną realizację skomplikowanych konstrukcji 
systemów okrętowych, ale także przyczynia się do utraty zdolności 
bojowych Marynarki Wojennej RP. 
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Legal concentration of shipbuilding enterprises in Poland on the 
example of the Polish Navy Shipyard acquisition by PGZ Naval 

Shipyard 

 
PGZ Naval Shipyard (PGZ SW) was established in 2017 as one of the 

integrated companies in the Polish Armaments Group S.A. It was formed to takeover 
from the indebted Naval Shipyard (SMW S.A. in liquidation bankruptcy) – tasks aimed 
at protecting the basic interests of the Polish state. Since 1922, the shipyard had been 
responsible for ensuring the production, repair and servicing of ships, marine technology 
systems and other equipment necessary for the operation of the Polish Navy. PGZ SW's 
operational activities were inaugurated on January 3, 2018, the day it took over the 
assets of SMW, an enterprise with a tradition of more than 95 years. 

The anti-monopoly regulations governing market concentration, required 
notification of PGZ SW's intention to carry out the SMW acquisition to the Office for 
Competition and Consumer Protection (UOKiK). The article explains the legal 
complexities involved in the acquisition of the old Polish Naval Shipyard by PGZ. The 
process has great geopolitical significance since the strengthening of the Polish Navy's 
combat capabilities depends on its success. 

 
Key words: shipbuilding, competition, anti-monopoly procedure, 
security, defence, warships. 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA “REALIZACJA PROGRAMU 
BUDOWY POLSKICH FREGAT MIECZNIK” – GDYNIA,  

8 CZERWCA 2022 R. 
 
 

W dniu 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej 

S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu 

budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencję zorganizowano pod 

patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  

Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli:  

- Polskie Lobby Przemysłowe,  

- Rada Budowy Okrętów,  

- Remontowa Shipbuilding S.A.,  

- Stocznia Wojenna Sp. z o.o., oraz   

- OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli:  

- Akademia Marynarki Wojennej,  

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

(SIMP),  

- Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność”, i  

-  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.  

Ze względu na strategiczny charakter programu Miecznik” i  

poufne informacje przekazane przez autorów referatów, konferencja 

miała charakter zamknięty, bez udziału mediów.  

Celem programu „Miecznik”, będącego jednym z najważniejszych i 

największych programów zbrojeniowych w Polsce po 1989 roku, jest 

zbudowanie i dostarczenie do Marynarki Wojennej RP  przez polskie 

stocznie, we współpracy z  partnerem  zagranicznym BABCOCK, trzech 

wielozadaniowych fregat  najnowszej generacji o silnym uzbrojeniu do 

rażenia celów morskich, powietrznych i lądowych, charakteryzujących 

się silną obroną przeciwrakietową i przeciwlotniczą. Ma to 

fundamentalne znaczenie dla całego systemu obrony powietrznej 

państwa, a także interoperacyjności sojuszniczej.  

W oparciu o referaty wygłoszone podczas Konferencji jak i 

dyskusję panelową, sformułowane zostały wnioski dotyczące znaczenia i 

skutecznej realizacji programu „Miecznik”, które poniżej przedstawiamy. 

Dokument ten został przedłożony najwyższym decydentom cywilnym i 

wojskowym w naszym państwie. 
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Wprowadzenie 

Przedsięwzięcia modernizacyjne związane z Marynarką Wojenną 

RP stanowią istotny element Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych 

RP. Najważniejszym programem w tej dziedzinie jest niewątpliwie 

program budowy w Polsce wielozadaniowych fregat „Miecznik”. Budowa 

fregat powinna zapewnić nie tylko modernizację sił okrętowych MW, ale 

również zapewnić przeskok generacyjny w zakresie zdolności bojowych. 

Wprowadzenie nowych, zaawansowanych technologicznie jednostek 

powinno się jednocześnie wiązać z zaniechaniem procesu modernizacji 

przestarzałego uzbrojenia i jego wycofaniem. Ze względu na skalę 

przedsięwzięcia, program „Miecznik” przez powiązanie go z pozyskaniem 

najnowocześniejszych technologii, a także zaangażowanie w jego 

realizację, obok podmiotów skupionych w konsorcjum „Miecznik”, bardzo 

wielu podmiotów polskiego przemysłu obronnego, powinien zostać 

zaliczony do najważniejszych programów zbrojeniowych w Polsce po 1989 

roku. Należy podkreślić, iż w sytuacji pogłębiającego się kryzysu 

gospodarczego może on mieć, zakładając jego prawidłową realizację, 

stymulujący charakter dla polskiej gospodarki i działać na rzecz 

przezwyciężenia recesji. Warunkiem tego jest maksymalne zaangażowanie 

w jego realizację polskich podmiotów gospodarczych i naukowych, a także 

zapewnienie absorpcji przez nasz przemysł najnowszych technologii 

pozyskiwanych z zagranicy, w tym od partnera zagranicznego i 

dostawców zagranicznych  uczestniczących w programie „Miecznik”. 

Budowane fregaty mają wielkie znaczenie dla obronności Polski 

oraz interoperacyjności Sił Morskich RP z flotami Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Mają zapewnić nie tylko obronę wybrzeża i  

odstraszanie na akwenie Bałtyku, lecz także stworzyć możliwość realizacji 

interesów morskich  poprzez ochronę portów,  konwojowanie statków 

przewożących do kraju importowane towary, w tym gaz skroplony do 

Gazoportu oraz ropę naftową do Naftoportu. Fregaty, w przypadku 

konfliktu, będą odpowiedzialne także za zapewnienie bezpieczeństwa 

morskim transportom przywożącym uzbrojenie i sprzęt wojskowy sił 

sojuszniczych do Polski. Zapewnienie tych zdolności powiązane być musi z 

długofalowym planowaniem  ich operacyjnego wykorzystania w ramach 

zespołów sojuszniczych i ćwiczeń poprzez zapewnienie pełnej 

kompatybilności z procedurami i systemami NATO (bezapelacyjnie w 

zakresie łączności i dowodzenia). 

Dzięki wyposażeniu fregat opartemu na najnowszych systemach 

przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego, krótkiego i bardzo 
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krótkiego zasięgu, będą one tworzyć bardzo ważne ogniwo systemu 

obrony powietrznej Polski, uzupełniając środki obrony powietrznej na 

lądzie (systemy „Wisła” i „Narew”) i zwiększając zasięg ich oddziaływania 

nawet daleko od polskiego wybrzeża. W optymistycznym wariancie 

mogłyby nawet odpowiadać za zablokowanie części sił morskich wroga w 

bazach morskich lub ustanowienie strefy przeciwdostępowej nad częścią 

jego terytorium. Poza tym dzięki bogatemu wyposażeniu w środki 

informatyczne i walki elektronicznej fregaty wzmocnią odporność Sił 

Zbrojnych RP na oddziaływanie przeciwnika w infosferze. 

1. Budowa fregat jest poważnym wyzwaniem dla polskiego 

przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, a zarazem stanowi 

szansę na rozwój. Dlatego kluczową sprawą jest stworzenie efektywnego 

systemu zarządzania programem „Miecznik”. Potwierdza to historia 

wielkich programów zbrojeniowych realizowanych przez inne państwa. Za 

trafne należy uznać  utworzenie Konsorcjum do realizacji programu i 

powołanie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. systemu 

zarządzania tym programem na czele z Komitetem Sterującym 

Konsorcjum. W imieniu Komitetu pracę nad programem prowadzi   PMO 

(ang. Project Management Office) czyli Biuro Zarządzania Projektami, w 

skład którego wchodzą przedstawiciele członków Konsorcjum „Miecznik” 

oraz partnera strategicznego i zagranicznego dostawcy, wytypowanych do 

realizacji programu. Zważywszy na wielu interesariuszy i kooperantów 

programu oraz ich rozproszenie, ważne jest integrowanie ich celów, by 

były one maksymalnie zbieżne. Istotny jest też podział zadań, których jest 

aż 350, i ich struktura. Na poszczególnych etapach realizacji Biuro 

Zarządzania Komitetu Sterującego Konsorcjum „Miecznik” ustalało  będzie 

szczegółowe zadania. Istnieje potrzeba wykorzystania, przy budowie 

fregat, a zwłaszcza przy zarządzaniu programem ich budowy, zarządzania 

informacjami i danymi, w tym wykorzystania przy projektowaniu 

możliwości wynikających z projektowania  3D i systemu zintegrowanych 

rozwiązań typu ERP. W zarządzaniu projektem  należy wypracować model 

raportowania dla zamawiającego, którym jest Agencja Uzbrojenia, o 

stopniu realizacji harmonogramu budowy fregat oraz postępów w 

poszczególnych etapach ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

pojawiające się ryzyka. 

 Należy zapewnić ciągłość poszczególnych faz budowy fregat, która 

powinna m.in. wyrażać się niezakłóconą (gdy np. możemy mieć do 

czynienia z inercją zamawiającego, przejawiającą się np. długim okresie 

uzgodnienia dokumentacji) współpracą z przyszłym użytkownikiem, 

którego należy włączyć w proces budowy już w pierwszym etapie. 
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Szczególnie ważne jest szybkie uzgodnienie założeń taktyczno-

operacyjnych i technicznych okrętów oraz funkcjonalności Okrętowego 

Systemu Zarządzania Walką, a także jak najszybsze zbudowanie 

infrastruktury niezbędnej do budowy kadłuba i jego wyposażenia. Ważne 

jest również  przygotowanie techniczne stoczni realizujących program na  

czele ze stocznią Remontowa Shipbuilding S.A., mającej duże 

doświadczenie w  budowie okrętów i statków. W procesie realizacji 

programu potrzebne może być indeksowanie ceny kontraktowej, która na 

dzień dzisiejszy jest ceną szacunkową, przy możliwie jak największym 

trzymaniu się przyjętego budżetu. 

2. Priorytetem przy pozyskaniu wielozadaniowych fregat jest 

System Zarządzania Walką, który zagwarantuje obronę i realizację 

krytycznych funkcji okrętu, do których zaliczyć należy obronę  powietrzną, 

wykonywanie uderzeń rakietowych, zwalczanie celów nawodnych i 

lądowych oraz poszukiwanie i niszczenie okrętów podwodnych. 

Prowadzona w ramach Systemu Walki integracja jego komponentów 

powinna zapewnić maksymalną zdolność, niezawodność i suwerenność 

polskiemu użytkownikowi przy jego serwisowaniu i modernizacji. Dlatego 

przewidywany transfer technologii (tzw. TOKAT) należy dedykować 

spółkom skupionym w naszej branży stoczniowej, informatycznej oraz 

badawczo-rozwojowej. Wskazana jest  także  współpraca konsorcjum 

„Miecznik” z polskimi realizatorami programu „Narew” z uwagi na 

funkcjonalność okrętu do prowadzenia warstwowej morskiej obrony 

powietrznej. 

3. Współpraca pomiędzy użytkownikiem i przemysłem stoczniowym 

powinna  obejmować eliminację wad "wieku dziecięcego" przy kolejnych 

egzemplarzach w serii. Pożądane jest zapewnienie zdolności do 

prowadzenia szybkich napraw na poziomie I tzw. OLM przez załogę oraz 

na poziomie II tzw. ILM czyli przez  specjalistyczne komórki warsztatowe 

Sił Zbrojnych. Konieczne jest stworzenie dla fregat sprawnego systemu 

zabezpieczenia logistycznego, umożliwiającego szybkie odtwarzanie 

gotowości bojowej oraz wykorzystanie zdolności operacyjnych, 

uwzględniając autonomiczność, dzielność i zasięg działania tych jednostek. 

W związku z tym w jak najszybszym czasie należy podpisać pakiet 

logistyczny SLS  i ILS, który zapewni stałą obsługę stoczni i dostawców 

przez 30 lat użytkowania fregat. 

 System logistyki powinien być na poziomie III/DLM, a więc 

zakładowym, dającym możliwość prowadzenia usług serwisowych, 

modyfikacji i modernizacji. System ten powinien zapewniać ciągłość 

zabezpieczenia materiałowego i technicznego zarówno w rejonach 
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bazowania, jak i poza nimi. Istotnym elementem systemu jest bezpieczna 

lokalizacja i kompatybilność infrastruktury portowej z fregatami 

pozyskiwanymi w ramach tego programu.  

4. Absorbcja technologii od partnerów i dostawców zagranicznych 

w pierwszym rzędzie powinna dotyczyć technologii niezbędnych do 

eksploatacji oraz  wykonania napraw i remontów wszystkich systemów 

okrętowych. Naturalnym kandydatem do przejęcia transferu technologii z 

zakresu Zintegrowanego Systemu Walki powinna być spółka OBR CTM S.A., 

która posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji offsetów z zakresu 

Systemów Zarządzania Walką i która wdrożyła już tego typu rozwiązania 

w Marynarce Wojennej (rys. 1). Należy podkreślić, że zakres TOKAT 

powinien być opracowany przez Spółki w porozumieniu z Agencją 

Uzbrojenia oraz przedstawiony Partnerowi Zagranicznemu i z nim 

negocjowany. 

 
Ryc. 1. Doświadczenie OBR CTM S.A we wdrażaniu Systemów Zarządzania Walką 

 

 



 
STANOWISKA I SPRAWOZDANIA, Przegląd Geopolityczny, 41, 2022, s. 163-169. 

 

 

- 168 - 

5. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom standaryzacji i 

unifikacji technicznej kolejnych jednostek z serii, żeby uniknąć szkodliwej 

różnorodności poszczególnych egzemplarzy w ramach jednego programu. 

Ewentualne zmiany modernizacyjne powinny dotyczyć wszystkich 

jednostek, co pozwoli zredukować koszty eksploatacji i szkolenia. Program 

„Miecznik” powinien stanowić początek odtworzenia i rozwijania reguł 

standaryzacji technicznej w całej polskiej flocie, która w dniu dzisiejszym 

stanowi zlepek różnego rodzaju okrętów z różnorodnym wyposażeniem, co 

ma katastrofalny wpływ na koszty eksploatacji, proces szkolenia oraz 

poziom i możliwości zabezpieczenia logistycznego. Standaryzacja 

techniczna powinna być na początku ukierunkowana na systemy 

napędowe, energetykę okrętową, okrętowe maszyny i urządzenia 

pomocnicze a także systemy ogólnookrętowe, z których przynajmniej część 

powinna być produktem rodzimego przemysłu okrętowego.   

6. Pozyskiwanie załóg dla budowanych  fregat nie powinno 

odbywać się kosztem innych okrętów. Istnieje pilna potrzeba opracowania 

nowego systemu kształcenia kadr dla tego typu okrętów jakim są fregaty 

wielozadaniowe. Dotyczy to zarówno AMW w Gdyni jak również CSS MW w 

Ustce. W ramach programu „Miecznik”  proces tworzenia  przyszłych kadr 

musi być zintegrowany z potrzebami Marynarki Wojennej, które zapisała 

w Założeniach Taktyczno-Technicznych. Nowa filozofia eksploatacji okrętu 

oraz jego operacyjnego wykorzystania wymaga stałego podnoszenia 

kwalifikacji na różnego rodzaju kursach i szkoleniach specjalistycznych w 

oparciu o odpowiednio przygotowaną bazę dydaktyczną np. symulatory, 

laboratoria systemów oraz praktyki. 

Należy wcześniej - jeszcze na etapie budowy fregat – kształcić dla 

nich mechaników i techników uzbrojenia. Ich kształcenie powinno 

przebiegać ściśle we współpracy z Konsorcjum realizującym program 

„Miecznik” i partnerem zagranicznym. Istotne bowiem jest technologiczne 

przygotowanie kadry służącej na  fregatach. Uczestnicy konsorcjum 

powinni stanowić część kadry  dydaktycznej kształcącej załogi fregat. 

Proponuje się wypracowanie polityki kadrowej gwarantującej 

docelowo przygotowanie minimum czterech załóg okrętowych w celu 

zapewnienia zasobów personalnych umożliwiających prowadzenie szkoleń 

i kursów, bez konieczności obniżania ukompletowania załogi. Takie 

podejście ponadto umożliwi rotację kadry również pomiędzy okrętami i 

zapewni zdolności do służby na każdym z okrętów w serii. Weryfikacja 

kompetencji kadry powinna być prowadzona w oparciu o stosownie 

opracowane procedury oraz organizowanie uczciwych i przejrzystych 

konkursów, weryfikujących kompetencje, zdolności absorbcji wiedzy oraz 
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perspektywiczność kandydatów, przynajmniej na stanowiska oficerskie i 

kluczowe wyższe podoficerskie 

 

Ze względu na strategiczny charakter programu „Miecznik”, jego 

wielkie znaczenie dla obronności państwa i polskiej gospodarki, 

organizatorzy i uczestnicy Konferencji liczą na wsparcie i współpracę 

ponad podziałami wszystkich sił politycznych w naszym kraju w celu 

zapewnienia ciągłości w realizacji tego programu, w tym 

systematycznego jego finansowania zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

Paweł Soroka 
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„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – 
uwagi o edukacji i marksizmie 

 
 

Powyższy cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej jest 
coraz rzadziej stosowany jako motto prac naukowych dotyczących 
edukacji. I chociaż prac takich opublikowano w ostatnich trzech 
dekadach wiele, nie zapobiegły one procesowi dekadencji, jaki w tym 
czasie dokonał się w polskim systemie oświaty. To co utraciliśmy, to 
autorytet oraz system wychowania, który kształtuje u młodych ludzi 
normy moralne. W zamian dano nam możliwość zakosztowania 
przeróżnych stylów wychowawczych ze wszystkimi ich skutkami. Źródeł 
procesu dogorywania edukacji i wychowania należałoby szukać w 
marksizmie. To właśnie ta ideologia niszczy kulturę, tworząc jej 
zaprzeczenie, to ona głosiła, że rozwiąże wszelkie problemy 
społeczeństwa, to ta sama ideologia zmieniła znaczenia wielu pojęć. 
Krótko pisząc - marksizm to jest wszystko to, na co dziś patrzymy ze 
zdziwieniem, zadając sobie pytanie „dlaczego”?   

W XXI wieku obsesja wolności przesłoniła nam całkowicie 
zrozumienie tego pojęcia. Również wśród rodziców i nauczycieli 
wybrzmiewa hasło: „Dajcie dzieciom wolność”. Czym jest zatem ta 
upragniona wolność? Czy jest to ostatecznie wolność do „nic nierobienia” 
lub robienia tylko to, na co ma się ochotę? Dziś można zadać sobie 
pytanie: jak edukacja przyczyniła się do błędnej oceny rzeczywistości i 
jakie skutki niesie obecna pedagogika krytyczna? Chyba że, w wyniku 
realnej analizy, rodzice i nauczyciele podejmą decyzje, które uchronią 
dzieci przed neomarksizmem i jego skutkami. Aby dokonać takiego 
pozytywnego wyczynu „dla pokoleń”, należy rozpowszechniać wiedzę 
społeczną, czyli tę wiedzę która od podstaw i w sposób całkowicie 
szczery wyjaśnia otaczającą nas rzeczywistość. Ale najpierw należałoby 
stworzyć Alternatywny Program Wychowania Kulturowego, który byłby 
w początkowej fazie oddolną inicjatywą, działającą w prywatnych 
placówkach, w wychowaniu domowym czy instytucjach 
wychowawczych, ponieważ realnie antykultura, czyli marksizm 
zdominował system oświaty państwowej. Dlaczego więc nie ma takich 
alternatywnych placówek? Ponieważ mimo tego, że wykładowcy mają 
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możliwość realizacji indywidualnych programów nie robią tego, 
ponieważ sami są „produktem systemu antykultury”. 

Pedagogika która dziś dominuje, jest oparta na koncepcji 
krytycznej, która korzysta głównie z instrumentarium 
marksistowskiego, chociaż czerpie także z twórczości filozofów 
europejskich o nastawieniu chrześcijańsko-egzystencjalistycznym. 
Twórcą pedagogiki krytycznej jest Paulo Freire, który dążył do 
przezwyciężania społecznej niesprawiedliwości. Analizując publikacje jej 
głównych współczesnych przedstawicieli, początkowo można odnieść 
wrażenie ze jest to wspaniała wizja osiągnięcia ostatecznego pokoju na 
świecie. Dwa dzieła współczesnych pedagogów krytycznych szczególnie 
zasługują na uwagę: „Che Guevara, Paulo Freire, and the pedagogy of 

revolution” Petera McLarena, oraz ,,Zombie politics and culture in the age 

of Casino capitalism” Henry’ego A. Ginouxa. Autorzy ci nawołują nie do 
daleko idącej transformacji, ale do rewolucji przedstawionej w postaci 
pięknej wizji. Dla osób pozbawionych znajomości marksizmu wydaje się 
ona złotym środkiem na wszelkie zło na świecie i sposobem na zmianę 
jego oblicza.  

Wychowanie krytyczne to nieustanna negacja wszystkiego, 
łącznie z tym co pozytywne. Jedynym postulatem, który nigdy ma się nie 
zmienić, jest nieustającą zmiana, w której cała edukacja znajdzie się w  
stanie totalnego chaosu. Nie będzie już w nim mogło być mowy o 
rozwoju zdolności poznawczych i wszelkich dyspozycji psychicznych 
dziecka w celu przygotowania go do niezależnego funkcjonowania w 
świecie. Krytyczne wychowanie stosuje „lingwistyczną metodę 

formowania świadomości, a język którego używa, stosuje do tworzenia 

ludzkiej osobowości, wrażliwej na jej tożsamość rasową, klasową i 

seksualną. Nasz współczesny kontekst społeczny jest opresyjny i premiuje 

białych, mężczyzn i bogatych kosztem wszystkich innych ludzi. Ten 

opresyjny system społeczny odbija wyłącznie interes władzy”.  
Realizacja marksizmu i jego antykultury wymaga całkowitego 

zniszczenia systemu kultury. Robotę piewcom tak rozumianego postępu 
psują instytucje, które "wpajają" moralność, tym samym ograniczają 
wolność. Są to instytucje religijne oraz niektóre instytucje społeczne, 
głównie prywatne szkoły i przedszkola a także stowarzyszenia. 
Likwidacji wszelkiego oporu kulturowego i tożsamości społeczeństwa 
służy ideologia gender.  

Pytanie, co zatem robić? Najpierw należałoby wyjść od 
zrozumienia podstawowych pojęć: czym jest człowiek, natura, zwierzę, 
Bóg. Wyjaśnienie tych pojęć podstawowych umożliwia wiedza 



 
POLEMIKI I RECENZJE, Przegląd Geopolityczny, 41, 2022, s. 170-184. 

 

 

- 172 - 

społeczna, ale jej przekazywanie bez „naleciałości światopoglądowych” 
jest trudne. Następnie należy wyjaśnić pojęcie kultury i jej mechanizmy. 
Zrozumienie pozwoli na przejście do tematów złożonych takich jak 
marksizm i jego antykulturowe następstwa. A wszystko to po to, by 
wychowywać zdrowe psychicznie dzieci. Aby uzmysłowić sobie jak 
ważne jest to zadanie, wystarczy zapoznać się z wynikami badań 
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 

 
 
      Paulina Czajkowska 

 

 

 

Komentarz redakcyjny do powyższej polemiki: 

 Po roku 1989 mieliśmy w Polsce możliwość naprawy systemu 
oświaty. W Ministerstwie Edukacji Narodowej istniał wówczas specjalny 
zespół, który miał przygotować program reformy oświaty. Jego 
kierownikiem był dr Stanisław Sławiński, dyrektor Biura ds. Reformy 
Szkolnej. Zespół wydawał też periodyk pod tytułem „Reforma Szkolna”. 
Prace zespołu, a właściwie wielu zespołów przedmiotowych, wyglądały 
bardzo obiecująco. Nie trwało to jednak zbyt długo. Projekty 
przygotowane pod kierunkiem doktora Sławińskiego poszły do kosza, a 
zespoły rozwiązane w następstwie dymisji rządu Jana Olszewskiego w 
czerwcu 1992 roku. I od tej pory szkolnictwo w Polsce przestało być 
przedmiotem poważnych rozmów. Nadeszła rewolucja związana z 
wprowadzaniem i likwidowaniem gimnazjum, a nieszczęsne ofiary tych 
edukacyjnych eksperymentów, czyli polska młodzież, pod względem 
kompetencji i umiejętności zdążyły się upodobnić do rówieśników z 
państw zachodnich, gdzie eksperymenty oświatowe wprowadzane były 
znacznie wcześniej. Można powiedzieć, że kierujący polską oświatą w 
sposób bardzo pieczołowity wypełnili wszystkie oczekiwania KGB, o 
których pisał m.in. Jurij Bezmienow (patrz Przegląd Geopolityczny, tom 
33).  

Trzeba jeszcze dodać, że trzy ostatnie dekady to okres 
systematycznego niszczenia szkolnictwa wyższego i polskich uczelni. 
Efektem wprowadzania „nowoczesnych” norm jest na niektórych 
uczelniach uniemożliwienie stawiania studentom jakichkolwiek 
wymagań, wprowadzenie patologii zwanej „punktozą”, nie mówiąc już o 
ekscesach wynikających z dominacji zideologizowanego personelu 
neomarksistowskiego na wielu wydziałach nauk społecznych i 
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humanistycznych. W obliczu takiego „młodzieży chowania” o przyszłości 
naszej Rzeczypospolitej, także tej geopolitycznej przyszłości, chyba lepiej 
w ogóle nie myśleć. Jeśli zaś chodzi o możliwości pozytywnych działań w 
obliczu zalewającej nas postmodernistycznej „narracji”, proponujemy 
zacząć od lektury krytycznej recenzji autorstwa Macieja W. 
Kędzierskiego, zamieszczonej w niniejszym tomie. 

Zachęcamy wszystkich Czytelników do zabrania głosu i polemiki 
w powyższej sprawie. Czekamy na Państwa listy i argumenty na temat 
polityki edukacyjnej. Prosimy je nadsyłać na adres redakcji: 
redakcja@przeglad.org  

 
 
   Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 
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Łukasz Winiarski, Manifest antykomunistyczny, 3S MEDIA, 
Warszawa 2022, ss. 434, ISBN 978-83-67135-01-6 

 
 

W świadomości wielu ludzi takie wydarzenia jak rozpad ZSRR, 
upadek muru berlińskiego, czy powstanie „Solidarności”, urosły do rangi 
symbolu oznaczającego tryumf demokracji nad komunizmem. Nawet 
słynny Samuel Huntington uznał wieloletni konflikt pomiędzy wolnym 
światem a komunistami za zamknięty rozdział historii – jak się okazało - 
błędnie. Wzrost zainteresowania pracami Karola Marksa w 
społeczeństwie zachodnim jest faktem nie do zakwestionowania, 
podobnie jak przychylny, a w niektórych kręgach wręcz entuzjastyczny 
ich odbiór. Być może taki stan rzeczy jest spowodowany m.in. brakiem 
doświadczenia „demokracji ludowej” z całym dobrodziejstwem jej 
“inwentarza”. W Polsce przeciwnie, marksizm i komunizm przez wielu 
kojarzony jest negatywnie, a szereg bacznych obserwatorów życia 
społecznego dostrzega nie tyle widmo komunizmu, ile realne 
marksistowskie struktury, których celem jest walka z cywilizacją 
łacińską. Jedną z osób zaangażowanych w demaskację tej ideologii, jest 
Łukasz Winiarski, w społeczności internautów znany jako „Razprozak”.  

Recenzowana książka jest debiutem literackim Łukasza 
Winiarskiego, choć sam autor już wcześniej zdobył niemałą popularność 
za sprawą swoich wpisów na facebookowym profilu „Raz prozą, raz 

rymem – walczymy z propagandowym reżimem”, gdzie jego działalność 
śledzi ponad 150 tys. osób. Wpisy publikowane na przywołanym profilu 
w humorystyczny sposób ukazują przejawy neomarksizmu w różnych 
dziedzinach życia, łamiąc przy okazji zasady tzw. poprawności 
politycznej. Autor przyznał w jednym z wywiadów, że jego profil bywał 
już blokowany przez administratorów Facebooka. Słuszną decyzją było 
więc wydanie publikacji w formie papierowej, której nie grozi cenzura ze 
strony mediów głównego nurtu. Książka pt. „Manifest 

antykomunistyczny” liczy 434 strony, brak w niej rycin i zdjęć, jest to 
więc lektura, której przeczytanie wymaga sporo czasu. Wydzielenie 
dwunastu rozdziałów pomaga w przyswojeniu treści zawartych w 
publikacji, dodatkowo umieszczony indeks nazwisk ułatwia 
odnajdywanie interesujących czytelnika fragmentów, szczególnie bardzo 
licznych cytowań. Ich ilość świadczy o dużej liczbie przestudiowanych 
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przez autora materiałów, które w dużej mierze zostały zaczerpnięte ze 
źródeł internetowych.  

Właściwe rozdziały dzieła poprzedzone są wstępem, w którym 
Łukasz Winiarski wyjaśnia czytelnikowi, że „Manifest 

antykomunistyczny” jest książką publicystyczną, mającą na celu zapoznać 
szersze grono odbiorców z faktami dotyczącymi marksizmu. Wybór 
tematyki debiutanckiej książki był, jak sam autor przyznał, formalnością, 
ponieważ zajmuje się on od dłuższego czasu marksizmem, który uważa 
za większe zagrożenie dla współczesnego świata niż problemy 
klimatyczne, ekonomiczne czy pandemie. W tekście brak jest przypisów, 
nie można traktować tego dzieła jako publikacji naukowej ani książki 
historycznej. Łukasz Winiarski pisze wprost, że jest to: „...publicystyczny 

akt oskarżenia, w którym na ławie oskarżonych posadziłem marksizm, a 

rolę sędziów w tym procesie zostawiam czytelnikom”, (s. 10).  
Pierwszy rozdział książki to swego rodzaju wprowadzenie do 

zagadnienia marksizmu. Przedstawione zostały założenia i historia tej 
ideologii, a postać Karola Marksa jest ukazana przez pryzmat nie tylko 
jego powszechnie znanych poglądów i działalności społecznej, ale 
również życia prywatnego, z uwzględnieniem wątków obyczajowych. 
Zestawienie informacji dotyczących różnych sfer życia pozwoliło 
nakreślić swego rodzaju portret psychologiczny niemieckiego filozofa — 
inteligentnego i oczytanego, ale pełnego kompleksów, po prostu złego 
człowieka. Co do samego marksizmu autor stwierdza, że jedyną 
skuteczną drogą na wyzwolenie się z jego łańcuchów jest zdobywanie 
wiedzy, edukacja społeczeństwa, która umożliwi postawienie oporu 
wszechobecnej propagandzie. Łukasz Winiarski wysuwa poważne 
oskarżenia pod adresem Marksa oraz ideologii zrodzonej z jego myśli, 
jednak winą za to, jak wygląda współczesny świat, obarcza również inne 
środowiska. Zaliczył do nich m.in. Kościół, organizacje patriotyczne i te 
instytucje, których moralnym obowiązkiem było czuwać, aby po 
chwilowym upadku, komunizm ponownie nie odrodził się i przybrał na 
sile. Rozdział drugi koncentruje się nad zagadnieniem internacjonalizmu, 
ideą multi-kulti oraz problemem bezpaństwowców, rozumianym jako 
swego rodzaju kompleks. Autor stawia śmiałe pytanie, dlaczego idea 
komunistycznego świata, w którym patriotyzm i nacjonalizm są uważane 
za największe zagrożenie, znalazła tak duże poparcie w społeczności 
żydowskiej? Jako jedną z możliwych odpowiedzi wskazuje fakt braku 
posiadania własnego państwa przez Żydów współczesnych Marksowi, co 
w konsekwencji mogło rodzić niezdrową motywację do zburzenia 
światowego porządku. Łącząc marksizm ze społecznością żydowską, 
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autor powołuje się m.in. na autorytet Feliksa Konecznego. Poruszona 
kwestia multikulturalizmu i bezpaństwowości jest mocno związana z 
internacjonalizmem. Multikulturalizm ma osłabiać państwa narodowe, 
co toruje drogę dla rozwoju komunizmu, a kompleks bycia 
bezpaństwowcem doprowadził spadkobierców Marksa do swego 
rodzaju psychozy, napędzającej ruch marksistowski. Znaczna część 
rozdziału została poświęcona lewicowej profesor Marcie Baranowskiej, 
autorce publikacji pt. „Polska nie jest najważniejsza. Moralny aspekt 

rozważań Róży Luksemburg o państwie polskim, narodzie i naturze 

człowieka”. Jej wypowiedzi zostały poddane bardzo ostrej, ale 
uargumentowanej krytyce, a ona sama ukazana jako przykład osoby 
zajmującej ważne stanowisko, której poglądy mają stanowić bardzo duże 
zagrożenie dla młodego pokolenia Polaków. Kolejna część książki 
przybliża czytelnikowi pojęcie marksizmu kulturowego oraz sylwetki 
takich osób jak włoski komunista Antonio Gramsci, czy kontynuator jego 
myśli Herbert Marcuse. Czwarty rozdział opisuje, jakie pułapki czyhają 
na pokolenie młodych ludzi poddawanych lewicowej propagandzie. 
Autor przytacza m.in. obraz części amerykańskiego społeczeństwa, które 
popadło niemal w histerię w czasie wyborów prezydenckich, kiedy 
zwycięzcą okazał się Donald Trump. Jako inny przykład zmanipulowania 
Amerykanów przytoczona została głośna sprawa kryminalisty George'a 
Floyda. Łukasz Winiarski skierował do młodych czytelników swego 
rodzaju ostrzeżenie, w charakterystycznym dla siebie bezpośrednim i 
ostrym stylu: „Możesz nie czytać książek, nie weryfikować medialnej 

propagandy i nie interesować się historią. Możesz całą młodość 

przepieprzyć przy konsoli, dżojntach albo na imprezowaniu. Ale 

niezależnie czy interesujesz się historią i ideologią – przyjdzie dzień, kiedy 

ona zainteresują się Tobą. Gdy zamykasz oczy, problemy nie znikają – 

jedyne co się zmienia, to że przestajesz je widzieć i odbierasz sobie szanse 

na rozwiązanie ich” (s. 174). „Podwójne standardy, relatywizm moralny, 
wojna o definicje” to tytuł piątego rozdziału, którego początkowe strony 
zawierają opis celowo wywołanej dezorientacji społeczeństwa, 
osiągniętej poprzez zmiany w rozumieniu znaczeń słów i innych 
manipulacji w sferze języka. Jednym z podanych przykładów 
podwójnych standardów, jest stosunek mediów i polityków do symboli 
religijnych. Rozdział szósty został w całości poświęcony krytyce Antify. 
Autor sprzeciwia się nadużywaniu terminu faszyzm i dzieleniu 
społeczeństwa na faszystów i antyfaszystów, przy jednoczesnym 
lekceważeniu przejawów marksizmu. Kolejny rozdział odsłania przed 
czytelnikiem metody indoktrynacji i rozpowszechniania propagandy 
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marksistowskiej, obecne choćby w przemyśle filmowym i branży 
muzycznej. Autor nie pozostawił też bez komentarza sytuacji 
współczesnej oświaty, z uwzględnieniem uczelni wyższych i ich kadr 
naukowych, odpowiedzialnych za publikację absurdalnych, 
pseudonaukowych tekstów. W ósmym rozdziale Łukasz Winiarski dzieli 
się swoimi refleksjami na temat organizacji Black Lives Matter. 
Przybliżony został związek BLM z marksizmem. Wzorem poprzednich 
stron recenzowanej książki, autor przedstawił sporą ilość konkretnych 
przykładów dla zobrazowania, na czym polega omawiane zagadnienie. 
Sam ruch BLM w ocenie Winiarskiego zasługuje na przyrównanie do 
terrorystycznej sekty. Rozdziały dziewiąty i dziesiąty to niejako 
kontynuacja wątków poruszonych w poprzednich. Autor skupia się 
ponownie głównie na sytuacji w USA i podaje szereg przykładów tzw. 
rasizmu urojonego, będącego swego rodzaju narzędziem do osiągania 
celów politycznych. Stanowczy sprzeciw autora „Manifestu 

antykomunistycznego” budzi przypisywanie rasizmu jedynie białej części 
społeczeństwa, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, to właśnie biali 
są częściej obiektem ataków na tle rasowym. Tematyka jedenastego 
rozdziału jest nie mniej kontrowersyjna od wcześniejszych. Ideologia 
gender oraz społeczność LGBT została w nim ukazana w kontekście 
promowania pedofilii postępowej, oraz prowadzonej nachalnie 
propagandy wymierzonej w dzieci. Ostatni rozdział ukazuje atak 
marksistów, jaki został wymierzony w tradycyjną rodzinę, przede 
wszystkim dzięki wykorzystaniu źle pojętego feminizmu. 

Swoją debiutancką książkę Łukasz Winiarski podsumowuje 
osobnym zakończeniem, w którym przestrzega przed biernością, 
konformizmem i lenistwem, których konsekwencją może być powtórka 
tragicznej historii – na którą nasze pokolenie zasługuje w nie mniejszym 
stopniu niż poprzednie. Nie wszystko jest jednak przesądzone. Autor 
wyraża nadzieję: „Całego świata nie uratujemy (choć możemy dać mu 

dobry przykład), ale naprawdę wierzę, że mimo wszystko wciąż jeszcze 

jesteśmy w stanie ocalić przynajmniej własny naród przed kolejną 

nawałnicą niszczycielskiego neomarksizmu, który niszczy wartości, jawnie 

wypowiada wojnę rodzinie, tępi tożsamość narodową wysyła godność do 

łagrów i strzela w tył głowy cywilizacji budowanej przez tysiące lat” (s. 
425).  

Książka „Manifest antykomunistyczny” jest dziełem znacząco 
różniącym się od innych publikacji recenzowanych na łamach Przeglądu 
Geopolitycznego. Jej autor nie przeprowadził badań, których rezultatem 
są odpowiedzi na postawione pytania. Jest to w dużej mierze refleksja 
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oparta na uważnej obserwacji wielu aspektów życia społecznego. Nie 
jest obcy autorowi humorystyczny styl pisarski, łamiący wszelkie 
konwenanse współczesnej debaty. Ilość przytoczonego materiału 
obciążającego marksizm może zrobić duże wrażenie na osobie 
niemającej do tej pory styczności z tego typu publikacjami. Niektóre z 
przedstawionych argumentów mogą wydawać się szokujące, szczególnie 
jeśli dotyczą sfery obyczajowej. Również przewijające się na stronach 
książki nazwiska osób związanych z najnowszą historią Polski, 
przykładowo Wałęsy, Kiszczaka czy Michnika, z pewnością przyczynią 
się do mocnej krytyki debiutanckiego dzieła „Razprozaka”. Trudno wejść 
w polemikę z autorem tekstu, ponieważ na pierwszych stronach swojego 
dzieła precyzyjnie wyjaśnił, czym jest i czym nie jest jego książka i 
dlaczego napisana została takim, a nie innym stylem. Bez wątpienia, 
zobligowany przez Łukasza Winiarskiego do roli sędziego czytelnik, po 
zaznajomieniu się z „Manifestem” powinien wydać wyrok skazujący, i to 
w możliwie najwyższym wymiarze kary. Problem polega jednak na tym, 
że zebrany materiał dowodowy jest słabo udokumentowany, tzn. 
brakuje źródeł oraz bibliografii, co przysparza osobom chcącym zgłębić 
problematykę marksizmu dodatkowej pracy, polegającej na odszukaniu 
tych materiałów. Od teksu publicystycznego oczywiście nie można 
wymagać przestrzegania standardów, jakim sprostać muszą teksty 
naukowe. Niemniej jednak zamieszczenie bibliografii sprawiłoby, że 
recenzowana publikacja mogłaby liczyć na poważniejsze traktowanie w 
kręgach akademickich. Notabene, książka podejmująca podobne 
zagadnienia autorstwa Krzysztofa Karonia pt. „Historia antykultury”, do 
której lektury Łukasz Winiarski zachęca, również pozbawiona jest 
obszernej bibliografii. To, co może być problemem w odbiorze książek 
przez środowiska naukowe, niekoniecznie stanowi przeszkodę dla 
czytelnika-amatora. Bez wątpienia książka, jak i cała działalność Łukasza 
Winiarskiego, dotrze do większego grona odbiorców niż pisane 
naukowym żargonem publikacje. Nasuwa się jednak pytanie, czy 
zastosowany w recenzowanej książce język, miejscami wulgarny, jest 
odpowiedni, by przekazywać wiedzę na tak ważny temat? O ile nie 
można mieć zastrzeżeń w przypadku cytowań wypowiedzi 
marksistowskich orędowników, o tyle autorskie wypowiedzi Łukasza 
Winiarskiego mogłyby być pozbawione różnego rodzaju inwektyw i 
przekleństw, co z pewnością nie wpłynęłoby negatywnie na siłę 
przytaczanych argumentów, tym bardziej że operowanie słowem jest 
bardzo mocną stroną autora „Manifestu antykomunistycznego”. On sam 
przedstawia się jako narodowiec i chrześcijanin, więc identyfikuje się z 
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grupami, dla których dbałość o kulturę języka jest sprawą istotną. 
Ponadto wiele użytych na kartach książki zwrotów mogłoby zniechęcić 
do jej lektury bardziej wrażliwych czytelników. Język ulicy niech 
pozostanie środkiem wyrazu marksistowskich propagandystów, a nie 
ludzi demaskujących ich ideologię. Pomimo tego, że jeden z rozdziałów 
poświęcony jest problemowi, jakim jest chaos terminologiczny i 
związane z nim praktyki przekręcania znaczenia pojęć, autor 
wielokrotnie używa na kartach książki sformułowania lewactwo. 
Stosowanie tego terminu sugeruje, jakoby istniał jakiś osobny ruch, 
formacja różniąca się od lewicy. W rzeczywistości lewacki światopogląd 
odpowiada programowym założeniom lewicowych ugrupowań. Nie ma 
zatem sensu stosowanie tego terminu, ponieważ poza pejoratywnym 
wydźwiękiem niesie on tylko swego rodzaju usprawiedliwienie dla 
lewicowych polityków maskujących ideologiczne cele. 

„Manifest antykomunistyczny” jest książką wartą przeczytania, 
choćby ze względu na ogromną ilość przytoczonych przykładów 
oddziaływania ideologii na życie społeczne. Styl i forma przekazu 
pozostaje kwestią indywidualnej oceny czytelników, którzy w związku z 
podjętą przez Łukasza Winiarskiego tematyką, będą zapewne osobami 
reprezentującymi różne wartości i postawy. 

 
  
      Maciej W. Kędzierski 
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Piotr Śledź, Europejska współpraca zbrojeniowa, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021, s. 380, 

ISBN 978-83-66849-08-2 
 
 

Przedmiotem monografii jest charakterystyka i ocena 
dotychczasowej współpracy państw Unii Europejskiej w obszarze 
uzbrojenia. Współpraca ta została pokazana jako element  ewolucji 
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz  będących  jej 
przejawem kolejnych reform, aż do ustanowienia Stałej Współpracy 
Strukturalnej PESCO. Jednocześnie posłużyła jako czynnik jej oceny.   

Książka dotyczy problemu mającego istotne znaczenie dla   
funkcjonowania i pogłębienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i 
Obrony UE.  Tym bardziej, że dotąd zagadnieniu europejskiej współpracy 
zbrojeniowej rozpatrywanej w szerszym kontekście Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony w polskiej literaturze nie poświecono zbyt 
dużo uwagi, koncentrując się na kwestii zdolności wojskowych Unii 
Europejskiej. Problem ten pojawiał się przy okazji opracowań 
dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, zwłaszcza jej 
wymiaru instytucjonalnego, lub w opracowaniach dotyczących 
europejskiego przemysłu zbrojeniowego, nie będąc jednak odrębnym 
przedmiotem rozważań.  
  Książka  obejmuje lata  1999-2017. Jej początkiem jest 
ustanowienie Europejskiej Polityki  Bezpieczeństwa i Obrony na szczycie 
Rady Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 roku. Przyjęta  cezura 
czasowa jest trafna, ponieważ w tym okresie mieliśmy do czynienia w 
Unii Europejskiej z procesem stopniowego pogłębienia, mimo 
symptomów kryzysu w tej dziedzinie w latach 2011-2015, współpracy 
państw członkowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, w 
tym w obszarze uzbrojenia. W tym okresie współpraca ta miała 
charakter międzyrządowy. Przyczyniła się jednak do stworzenia 
proceduralno-instytucjonalnych podstaw oraz wypracowania 
określonych modeli współpracy sprzyjających uwspólnotowieniu 
działań w przyszłości. Konsekwencją tego były decyzje podjęte w 2017 
roku o ustanowieniu Stałej Współpracy Strukturalnej- PESCO. Zapewnia 
ona  większy wpływ Unii Europejskiej i jej organów -  Rady UE i Komisji 
Europejskiej na polityki zbrojeniowe państw członkowskich. 
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 Cenne jest przedstawienie w monografii rozbieżności między 
interesami najsilniejszych politycznie i militarnie państw, a interesami  
mniejszych państw członkowskich dążących do zachowania 
podmiotowości w obszarze produkcji uzbrojenia. Jej Autor koncentruje 
bowiem swoją uwagę na obszarach, w których ścierają się narodowe 
polityki zbrojeniowe. Wykazał, że duże państwa za pośrednictwem Unii 
Europejskiej realizują własne interesy strategiczne, a mniejsze państwa 
dążą przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. 
Ważnym aspektem jego rozważań jest ukazanie zależności między 
potencjałem danego państwa członkowskiego w obszarze produkcji 
zbrojeniowej i jego kulturą strategiczną, a jego zachowaniem w ramach 
europejskiej produkcji zbrojeniowej i możliwościami wpływania przez 
nie na cele i kierunki tej współpracy, w tym na jej agendę. Służyło temu 
przedstawienie potencjału przemysłów obronnych wybranych państw 
UE - trzech o największym i trzech o średnim potencjale tego przemysłu.  
Jeśli chodzi o te pierwsze, to są to Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Ich 
wybór nie budzi wątpliwości, gdyż dysponują one największym 
potencjałem militarnym i są one największymi producentami i 
eksporterami broni w Unii Europejskiej. Ponadto posiadają własne, 
ukształtowane historycznie kultury strategiczne, w niektórych punktach 
zbieżne. Jednocześnie w okresie objętych analizą są to państwa 
wywierające największy wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. 
Drugą grupę państw o średnim potencjale przemysłu obronnego 
reprezentują Polska, Czechy i Grecja. Uwzględnienie w analizie tych 
sześciu państw, w tym dwóch z Europy Środkowo-Wschodniej należy 
uznać za zasadne. Wszystkie sześć wymienionych państw należy do 
NATO i posiada duże wieloletnie doświadczenie w produkcji 
zbrojeniowej, którą traktują jako istotny instrument zapewnienia 
bezpieczeństwa narodowego i ważną część gospodarki. Wybór Polski i 
Czech spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii 
Europejskiej i NATO jest słuszny, ponieważ państwa te posiadają w tym 
regionie największe przemysły zbrojeniowe, których początki sięgają 
okresu międzywojennego. Niemniej istotne jest ich położenie, 
mianowicie znajdują się one najbliżej bezpośrednich zewnętrznych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej - Polska i Czechy leżą 
blisko Federacji Rosyjskiej. Istotne jest także położenie Grecji na 
południowo-wschodnim obszarze śródziemnomorskim. Zaawansowanie  
technologiczne i innowacyjność ich przemysłów obronnych  jest o wiele 
niższe niż w przypadku przemysłów Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 
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Poza tym struktura i potencjał tych trzech państw powoduje, iż w 
produkcji zbrojeniowej nie są one samowystarczalne i znaczną część 
uzbrojenia zmuszone są importować. Angażują się one we wspólne 
programy międzynarodowe, których przedmiotem jest drogi i 
zaawansowany technologicznie sprzęt 
 W dwóch następujących po sobie rozdziałach Autor  
przeprowadził analizę narodowych strategii bezpieczeństwa, struktury 
oraz potencjału krajowego przemysłu obronnego i jego podmiotów 
omawianych sześciu państw oraz ich polityk zbrojeniowych, a także ich 
stosunku do działań podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony. Przy czym szczególną uwagę zwrócił na te 
aspekty, w których występują rozbieżności pomiędzy interesami 
politycznymi lub ekonomicznymi tych państw.  
 Strukturę przemysłów zbrojeniowych uwzględnionych państw 
Autor monografii scharakteryzował posługując się danymi ilościowymi 
dotyczącymi eksportu uzbrojenia oraz wielkości wydatków  wojskowych 
w ich budżecie, w tym wydatków przeznaczonych na zakup uzbrojenia i  
prace badawczo-rozwojowe. Zaprezentował również największe 
koncerny oraz firmy zbrojeniowe i ich strukturę właścicielską w 
państwach objętych analizą, a także wyjaśnił naturę ich relacji z 
władzami państwowymi, które sektor zbrojeniowy traktują jako 
instrument służący kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz gospodarczej. Ponadto ukazał oddziaływanie dużych prywatnych 
koncernów zbrojeniowych - kierujących się przede wszystkim dążeniem 
do maksymalizacji zysków - na decyzje zapadające na poziomie unijnym 
oraz ich działania na rzecz instytucjonalizacji europejskiej współpracy 
zbrojeniowej, koordynacji prac badawczo-rozwojowych i ujednolicenia 
europejskiego rynku uzbrojenia. Dużo miejsca poświecił Polskiej Grupie 
Zbrojeniowej, będącej największym podmiotem w grupie państw o 
średnim potencjale przemyśle obronnym.  
 W monografii ukazany został także stopień udziału Polski we 
Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony i we współpracy 
zbrojeniowej państw UE, zwłaszcza w niektórych programach 
zbrojeniowych inicjowanych przez Europejską Agencję Obrony i  
ostatnio realizowanych w ramach PESCO. Autor wskazał na przyczyny 
ograniczonego - zważywszy na potencjał naszego przemysłu 
zbrojeniowego - uczestnictwa Polski we współpracy zbrojeniowej 
państw UE. Polska konsekwentnie bowiem dąży do tego, aby 
modernizacja techniczna jej sił zbrojnych była prowadzona przy 
możliwie największym udziale rodzimego przemysłu obronnego.  
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 Ważnym aspektem monografii jest dokonanie oceny skuteczności 
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz 
stopnia jej wspólnotowości w  odniesieniu do jej celów i założeń. Jednym 
z jej przejawów jest realizowana w pierwszej połowie  II dekady XXI 
wieku, a więc w epoce ograniczania wydatków budżetowych, koncepcja 
Pooling&Sharing - polegająca na uwspólnotowieniu części zdolności 
obronnych państw członkowskich, której to koncepcji w monografii 
słusznie poświecono dużo uwagi. Wskazał na nową jakość jaką do 
dotychczas międzyrządowej współpracy zbrojeniowej państw UE wnosi 
ustanowienie PDF-Europejskiego Funduszu Obronnego i uruchomienie 
mechanizmu Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO), które dzięki 
nowego instrumentarium stwarzają szanse na bardziej wspólnotową 
efektywną współpracę zbrojeniową państw, które w tym mechanizmie i 
funduszu biorą udział. 
  W analizie odnoszącej się do możliwości rozwoju  europejskiej 
współpracy zbrojeniowej Autor uwzględnił również kontekst wynikający 
z udziału większości państw UE w NATO, które ogranicza strategiczną 
autonomię Unii Europejskiej w dziedzinie obronności. Słusznie  
zauważył, że okolicznością utrudniającą wzajemne partnerskie relacje i 
współpracę w obszarze zbrojeń był dystans wiodącego członka NATO 
czyli Stanów Zjednoczonych do zaistnienia efektywnej Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony oraz rosnąca dominacja USA na europejskim 
rynku zbrojeniowym, przy jednoczesnym istnieniu wielu ograniczeń dla 
obecności producentów europejskich na rynku amerykańskim. Innym 
ograniczeniem było preferowanie przez Stany Zjednoczone 
międzyrządowej, zwłaszcza bilateralnej współpracy z państwami 
europejskimi w sprawach dotyczących przemysłu zbrojeniowego. Autor 
słusznie stwierdza, że  pogłębieniu współpracy zbrojeniowej nie sprzyjał 
również niewielki zakres standaryzacji uzbrojenia pomiędzy siłami 
zbrojnymi państw UE, które dysponują  wieloma różniącymi się 
systemami uzbrojenia. 
  W monografii zabrakło szerszego porównania potencjału 
przemysłów zbrojeniowych omawianych państw europejskich, 
zwłaszcza trzech najsilniejszych, z potencjałami państw posiadających 
największe - po Stanach Zjednoczonych – przemysły obronne czyli Rosji i 
Chin. Tym bardziej, że są to konkurenci firm europejskich na światowym 
rynku uzbrojenia. W książce często jest mowa o luce technologicznej 
między państwami o najsilniejszym potencjale przemysłu obronnego i 
państwami o średnim potencjale. Zabrakło jednak  wyjaśnienia przyczyn 
tego zapóźnienia technologicznego, spowodowanego w przypadku 
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Polski i Czech m.in. wieloletnim wykorzystywaniem technologii 
poradzieckich.  
 Monografia P. Śledzia wypełnia istniejącą zwłaszcza w polskiej 
literaturze lukę w zakresie podjętej problematyki. Autor przytoczył 
szereg argumentów potwierdzających, że zagadnienie europejskiej 
współpracy zbrojeniowej odzwierciedla najważniejsze zjawiska i trendy 
przekładające się na słabość Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
Unii Europejskiej. Należy podkreślić, iż umiejętnie połączył warstwę 
teoretyczną z praktyczną, odwołując się do wybranych teorii integracji i 
stosunków międzynarodowych oraz do wielu  konkretnych przykładów 
współpracy zbrojeniowej na szczeblu wspólnotowym i 
międzyrządowym.  
 Recenzowana monografia została przygotowana na solidnej 
podstawie źródłowej, w większości w oparciu o  opracowania w językach 
obcych i ich prawidłową analizę. Pożądane aby z jej treścią zapoznały się 
osoby zajmujące kierownicze stanowiska w organach państwa 
odpowiedzialnych za obronność i współpracę międzynarodową w tej 
dziedzinie oraz w polskim przemyśle zbrojeniowym. 
 
 
       Paweł Soroka 
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Noty o autorach 
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Alle radici del decisionismonovecentesco” (2018). 
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Społecznych KUL; badacz finansów międzynarodowych, bankowości, 
historii gospodarczej i polityki gospodarczej. Ekspert  Polskiego Lobby 
Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. Posiada 
także doświadczenia praktyczne wyniesione z pracy w bankach 
komercyjnych, Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie oraz 
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firmach konsultingowych. Członek Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
 

Kamil Kłyszejko, student bezpieczeństwa narodowego drugiego stopnia 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania 
naukowe obejmują historię po 1945 roku oraz geopolitykę, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, 
Chińskiej Republiki Ludowej, oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej. Uczestnik i finalista V Międzynarodowej Olimpiady 
Geopolitycznej, której finał odbędzie się w listopadzie br. w Przemyślu. 
Jego praca wygrała w I etapie V MOG w kategorii geopolitycznych prac 
polskojęzycznych. 
 

Daniel Kotkowski, absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ukończył też politologię 
oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej i współpracy 
transgranicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki 
związanej z procesami integracji europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów gospodarczych, kształtowaniem polityk Unii 
Europejskiej (w szczególności polityki spójności), a także ewolucji UE 
jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Członek Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego. 
 

Adam Rogala-Lewicki, prawnik, adwokat, doktor nauk społecznych w 
zakresie nauk o polityce, adiunkt, badacz prawnych aspektów zbrojeń i 
konfliktów zbrojnych wykładowca akademicki, absolwent programu 
Executive MBA GFKM, Business Centre Club. Absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, UKSW, Akademii Obrony Narodowej, stypendysta 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Uniwersytetu w Oslo, 
Liechtenstein Institute oraz International Management Institute w New 
Delhi. Prezes zarządu Poland India Business House, redaktor naczelny 
Forum Studiów Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego, 
założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, członek Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego. 
 

Piotr Mickiewicz, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Gdańskiego; badacz potencjału militarnego państw oraz ich aktywności 
na morzach. Współautor m.in. monografii „Rosyjska wizja 
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supermocarstwa energetycznego w XXI wieku” (Toruń 2019), „Morze 

Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji” (Poznań 2020), autor 
„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych: organizacja systemu i 

projektowanie działań” (Poznań 2020) i „Morska szachownica: 

geopolityczne znaczenie akwenów morskich” (Poznań 2022). Przez dwie 
kadencje wiceprzewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych, redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego.   
 

Marcin K. Olejnik, leśnik, geoinformatyk, doktorant Wydziału Leśnego 
UR w Krakowie, obecnie zajmujący się zawodowo międzynarodową 
polityką klimatyczną i leśną, jako główny specjalista ds. współpracy 
międzynarodowej w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa, 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Absolwent studiów podyplomowych 
- Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej 
oraz Geopolityki i Geostrategii w Wyższej Szkole Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badacz problemów 
związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz walką 
informacyjną. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
  

Paweł Soroka, profesor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu 
Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; koordynator Polskiego 
Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współredaktor 
raportów Polskiego Lobby Przemysłowego i innych publikacji 
dotyczących strat w potencjale polskiego przemysłu po roku 1989, 
bezpieczeństwa energetycznego, polskiego przemysłu obronnego, 
modernizacji Sił Zbrojnych RP i międzynarodowej współpracy 
gospodarczo-obronnej; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. 
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Zasady publikowania 
 

1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane artykuły naukowe, 
przeglądowe i polemiczne, recenzje naukowe i sprawozdania z zakresu geopolityki, 
geografii politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych 
oraz historii i filozofii nauk społecznych. 
2. Materiały nadesłane do redakcji, które są poprawne pod względem formalnym, czyli 
spełniają wymogi określone poniżej (zwłaszcza punkty 3-5), przekazywane są do 
recenzji wykonywanych zgodnie z zasadą double-blind peer review na podstawie jednolitego 
formularza. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, oryginalność, 
spójność logiczna oraz poprawność językowa. 
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 
tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG zastrzega sobie 
prawo do skracania oraz adjustacji tekstów, w tym zmiany tytułu i śródtytułów oraz 
korekt w treści tekstu, przypisów i bibliografii. 
4. Redakcja PG przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim i językach 
kongresowych. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i zestaw 
słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język 
angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze 
wnioski. 
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych 
edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą 
elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały 
do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: 

a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Cambria, interlinia 1,5; czcionka przypisów: 
10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0; wszystkie marginesy: 2,5 cm; 

b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) 
wraz z afiliacją oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony, pisany 
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do 
lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; 

c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. 
standardowej 1,25 cm; 

d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji 
tekstu; 

e) załączone do tekstu ilustracje powinny być sporządzone wyłącznie w 
kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii 
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników 
map w kolorze (na stronę internetową); 

f) przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum przez zastąpienie 
ich odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem 
nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi 
zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, 
tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi 
przykładami: 

artykuł w czasopiśmie: 
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Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, 
s. 43-58. 

rozdział w pracy zbiorowej: 
Gul-Rechlewicz, V., 2015. Migracje w Europie? szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 

Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne, Kraków, s. 55-74. 

publikacja książkowa: 
Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 

zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 

samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi 
literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 

g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 

h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op. cit., passim. 
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje 
się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie 
materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie mogą 
być utożsamiane z poglądami Redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska 
Towarzystwa. 
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub 
tradycyjną) do Redakcji „Przeglądu Geopolitycznego” jest równoznaczne z 
przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony 
dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
9. Autorzy są zobowiązani do: 

a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, w którym autorzy są 
zobligowani do potwierdzenia, że artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, nie 
narusza praw osób trzecich, jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji 
do procedowania; 

b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów; 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów; 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 

10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam w czasopiśmie. 
11. PG ukazuje się cztery razy do roku.  
12. Każdemu z Autorów przysługuje prawo do nieodpłatnego egzemplarza czasopisma 
w wersji pierwotnej (do odbioru na życzenie, egzemplarz wysyłamy pocztą po ukazaniu 
się numeru i wskazaniu adresu dostawy przez Autora). 

 
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


