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Od redakcji
Słowo wstępne
Dwudziesty pierwszy wiek dynamicznie przyspieszył tempo rozwoju przede wszystkim poprzez rozwój technologii, globalizacji i integracji europejskiej. Te trzy procesy w znaczący sposób wyznaczyły bieg rzeczy oraz wymogi
stawiane przede wszystkim przedsiębiorstwom. Znalazły się one w innym kontekście niż jeszcze kilkadziesiąt lat
wcześniej. Rozwój technologii zmienił przede wszystkim sposób organizacji pracy i zarządzania. W praktyce najnowsza technologia zaczęła zastępować biurka, papier czy przebywanie ludzi w jednej przestrzeni. Ten swoistego
rodzaju nowy kontekst wymaga również od ludzi ustanowienia nowych norm i zasad panujących w społeczeństwie, tych nieformalnych – obyczajowych, jak i formalnych – prawnych. Jest to znaczące wyzwanie, gdyż system
prawny kształtowany od lat odnosi się bezpośrednio do bieżącej sytuacji.
Innego rodzaju wyzwania dla przedsiębiorstw wynikają z nieustannie pogłębiających się procesów integracji
europejskiej. Możliwość czy konieczność wprowadzenia euro, ustanowienie nowych zasad prawnych, kreowanie
regulacji odnoszących się do funkcjonowania firm jak i pojedycznych obywateli – to wszystko generuje nieustannie
twórczy proces.
W niniejszym numerze artykuły poświęcone zostały właśnie uwikłaniu sytuacji przedsiębiorstw w nieustannie
zachodzące zmiany wynikające czy to z procesów rozwoju technologii, czy też z procesów integracji europejskiej.
Przemysław Chmielecki w artykule „Uniwersytet zdigitalizowany – studium socjologiczno-techniczne” porusza
problematykę rozwoju technologicznego w uczelniach wyższych i na tym przykładzie konstruuje analizy zmian
współczesnych organizacji. W kolejnym artykule pt. „Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy” Mikołaj Rogowski przedstawia instytucje arbitrażu w przedmiocie
nazw domen internetowych na podstawie regulaminu „Uniform Domain Resolution Policy”. Autor opiera się na
decyzjach arbitrażowych wydanych w postępowaniach administrowanych przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Z kolei Wojciech Piwowarczyk i Przemysław Moroz w artykule
pt. „Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych” analizują z pozycji teoretycznej
i praktycznej kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych dokonane przez organy osoby prawnej. Istotne jest w tym przypadku rozstrzygnięcie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
w układzie: naruszyciel/osoba prawna – podmiot, którego dobra osobiste zostały naruszone. Kolejne dwa artykuły
wpisują się w model zmian wynikających z procesów integracji europejskiej. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
w artykule pt. „Strategia bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – analiza
z uwzględnieniem polityki morskiej” zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w kontekście
polityki morskiej, a Justyna Chojnacka-Duraj w tekście pt. „Stan przygotowań polskiego systemu bankowego do
przyjęcia euro” analizuje system bankowy państwa polskiego w związku z polityką Unii Europejskiej wprowadzania jednolitej waluty na jej terytorium.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Uniwersytet zdigitalizowany – studium
socjologiczno-techniczne
The Digitized University
– a Sociological and Technical Analysis

Współcześnie zmienia się oblicze uniwersytetu, który w coraz
większym stopniu przenosi swoje funkcjonowanie do Internetu. Instytucje naukowe, wraz z pracownikami i studentami, uczestniczą
w „życiu” serwisów społecznościowych, korzystają ze zintegrowanych systemów informatycznych, kolektywnych usług sieciowych,
telekonferencji czy pracy w chmurze obliczeniowej. Wymienione
powyżej nowe technologie stanowią niewątpliwą szansę dla popularyzacji nauki, zwiększenia możliwości oddziaływania na pewne
gremia (np. ludzi młodych, dla których taka forma jest zwyczajnie
atrakcyjna). Cyfrowe rozwiązania generują także szereg zagrożeń,
z którymi współczesny uniwersytet musi się zmierzyć.
Celem pracy jest próba opisu zdigitalizowanej rzeczywistości
akademickiej ze wskazaniem możliwości i ograniczeń zastosowanych rozwiązań. Struktura pracy prezentuje kolejno: wprowadzającą refleksję wokół społeczeństwa informacyjnego, objawy digitalizacji uniwersytetu, a także możliwości i ograniczenia z tego
wynikające oraz syntetyczne podsumowanie.

Today the image of a university is changing, due to its increased activity on the Internet. Scientific institutions, their staff
and students are involved in the “life” of social networking sites.
They use integrated information systems, collective network services, teleconferencing and cloud computing. The above-mentioned new technologies are undoubtedly opportunities for popularization of science, and increasing the possibility of influence
on certain groups of people (e.g. young people for whom this
form is simply attractive). Digital solutions also generate a number of risks, which a modern university has to face.
The aim of this paper is to describe the academic digitized
reality with the possibilities and limitations of the applied solutions. The structure of the work presents: introducing of the
opinion on the information society, the symptoms of the university digitization, the possibilities and limitations arising from this
and a synthetic summary.

„Techniczne osiągnięcia nie są ani złe ani dobre same w sobie. Dopiero ich wykorzystanie, praktyczne następstwa osadzone w konkretnym kontekście mogą podlegać ocenie.”

przez akademików na blogach, czy nowe zdjęcia na Facebooku, ale także ślady pracy intelektualnej o rodowodzie
akademickim. Uniwersytet XXI wieku naszpikowany jest
multimediami i nowinkami technicznymi, które mają ułatwić pracę naukowo-badawczą nie tylko studentom, ale
także pracownikom naukowym. Istotną rolę w tej materii
pełnią serwisy społecznościowe, zintegrowane systemy informatyczne, kolektywne usługi sieciowe, telekonferencje
czy praca w chmurze obliczeniowej.
Celem niniejszego artykułu jest próba opisu zdigitalizowanej rzeczywistości akademickiej. Oczywistym jest,
że wymienione powyżej rozwiązania technologiczne stanowią szansę dla popularyzacji nauki, zwiększenia możliwości oddziaływania na pewne gremia (np. ludzi młodych,
dla których taka forma jest atrakcyjna). Czy jednakże nie
wzmacniają nękających uniwersytet problemów, jak chociażby inflacja dyplomów, spadek jakości kształcenia (przez
homogenizację treści i równanie do dołu), czy wreszcie
nadprodukcja prac (quasi-)naukowych? Powyższe pytania
problemowe zostaną poddane refleksji w trakcie rozważań.

(Habermas 1983: 59).

Wstęp
Manuel Castells zauważa, że nowa przestrzeń publiczna
– ta usieciowiona pomiędzy przestrzenią cyfrową a miejską
– stanowi obszar autonomicznej komunikacji (2013a: 23),
za pośrednictwem której ludzkie umysły wchodzą w interakcje ze środowiskiem społecznym i naturalnym (2013b:
15). Konstruowanie znaczeń w ludzkich umysłach stanowi
ważniejsze i bardziej stabilne źródło władzy niż przymus
i zastraszanie wynikające z monopolu władzy. Co więcej
sposób myślenia ludzi znacząco wpływa na kształt instytucji wraz z jej normami i wartościami (Castells 2013a:
17). Dlatego dzisiejszy uniwersytet wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom młodych pracowników i studentów zmierza
w stronę samodigitalizacji. Przykłady działań tego typu stanowić mogą nie tylko prywatne wypowiedzi zamieszczane
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W stronę społeczeństwa informacyjnego
W literaturze obecnych jest wiele rozmaitych teorii
zmiany społecznej. Jedną z nich stanowi teoria modernizacji, która ukazuje przejście od społeczeństwa niezmodernizowanego ku zmodernizowanemu, czy inaczej od
społeczeństwa tradycyjnego ku nowoczesnemu. Stosowną
egzemplifikację obrazuje cykl modernizacyjny obejmujący
poniższe etapy ewolucji ludzkich zbiorowości (Krzysztofek,
Szczepański 2002: 36):
• społeczeństwo tradycyjne (przedprzemysłowe);
• społeczeństwo na poły uprzemysłowione;
• społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne);
• społeczeństwo poprzemysłowe (ponowoczesne);
• społeczeństwo informacyjne (postmodernistyczne).
Ostatni etap, społeczeństwo informacyjne, jest wynikiem nie tylko głębokich przemian struktury społecznej,
lecz również gwałtownego rozwoju technologicznego.
Obecny uniwersytet wyraźnie hołduje koncepcji społeczeństwa informacyjnego, do którego rozwoju sam się przyczynia. W takiej wizji najwyższą wartością staje się informacja oraz zdolność jej odnajdywania, selekcji, interpretacji,
wartościowania, zastosowania czy przetwarzania (Jaskuła
2009: 183). Obecnie powyższe czynności stały się wręcz
wymogiem, gdyż jak zauważa Grzegorz Kołodko, nasycony
danymi czas antenowy, hektary papieru, jak również bezkres Internetu często wypełniony jest przez treści o znikomej wartości (Kołodko 2009: 12).
Współczesny uniwersytet rozszerza zakres zdigitalizowanych obszarów. Poniekąd przyczyn takiego przejścia
paradygmatycznego można upatrywać w wyjaśnieniu promowanym przez wczesne teorie komunikacji. Bronią one
tezy, iż środki przekazu w znacznym stopniu wpływają na
charakter społeczeństw. Takie stanowisko popierają Harold Innis oraz Marshall McLuhan, z tym, że ten ostatni
podkreśla swoisty przerost formy nad treścią, pisząc, że
„środek przekazu jest przekazem”. McLuhan zauważa, że
media elektroniczne znacząco zmieniły oblicze świata tworząc zeń „globalną wioskę”, której mieszkańcy uczestniczą
w ważnych wydarzeniach ludzkości łamiąc bariery czasowo-przestrzenne (Giddens 2008: 485). Jean Baudrillard dodaje
ponadto, że w czasach powszechnej medialnej dominacji
dochodzi do stopienia działań ludzi i obrazu medialnego
w nową rzeczywistość, którą określa mianem „hiperrzeczywistości” (Baudrillard 2005: 486-487). Baudrillard twierdzi,
że nowoczesny świat wszedł w epokę własnej symulacji,
która nie ma charakteru prostego naśladownictwa lecz
powielania, parodii czy wręcz zastąpienia samej rzeczywistości jej własnymi znakami (Baudrillard 2005: 12). Z kolei
6

John B. Thomson kładzie wyraźny nacisk na rolę szeroko
pojętych mediów w kształtowaniu nowoczesnych instytucji.
Zaprezentowana przezeń teoria postulowała trzy rodzaje
interakcji: bezpośrednią, zapośredniczoną i quasi-interakcję. Pierwsza obejmuje kontakt z pominięciem medium pośredniczącego (np. rozmowa dwóch osób twarzą w twarz),
druga odbywa się przy użyciu technik przekazu (np. list,
rozmowa telefoniczna) ostatnia zaś przypomina monolog
o jednostronnym kierunku przekazu np. audycja radiowa,
program telewizyjny (Giddens 2008: 487-488). Obserwując współczesną przestrzeń akademicką trudno nie odnieść
wrażenia, że przemiany podobnej natury mają tam miejsce.
Jednakże na czym właściwie polega tytułowa digitalizacja
uniwersytetu?

„Objawy” digitalizacji uniwersytetu
Coraz szersze grono pracowników naukowych związanych z polskimi uniwersytetami (choć nie tylko) korzysta
z serwisów społecznościowych. Największą popularnością
cieszy się przede wszystkim Facebook, który zajmuje 45%
(ogólny udział) lub 49% (platformy mobilne) przestrzeni
rynkowej (wykres 1).
Przykład stanowić mogą chociażby konta Andrzeja
Zybertowicza (https://www.facebook.com/andrzej.zybertowicz?fref=ts 2013) czy Piotra Siudy (https://www.facebook.com/piotr.siuda.7 2013), którzy na swoich tablicach
komentują bieżące wydarzenia, jak również promują własne wystąpienia. Facebook stanowi dla nich funkcjonalne
narzędzie służące nie tylko realizacji działań marketingowych, PR-owych, ale także medium umożliwiające swobodną wymianę myśli. Poza Facebookiem pracownicy naukowi
posiadają także konta na Google+ i Twitterze1. Pojawiają się
także obrazy reklamujące wydarzenia naukowe na serwisie
Flickr (www.flickr.com 2013). Ponadto pracownicy naukowi w coraz większym stopniu korzystają ze zintegrowanych
usług sieciowych, takich jak Google, który oferuje nie tylko
pocztę elektroniczną, przeglądarkę internetową, ale także
translator, kalendarz, przestrzeń do przechowywania danych i inne (rysunek 1).
W pakiecie Google znajduje się także usługa, która
zdaje się być dedykowana dla środowisk naukowych – Google Scholar2 – pozwalająca na uproszczone wyszukiwanie
Spora popularność serwisu Google+ związana jest prawdopodobnie
z popularnością poczty GMail (za sprawą wysokiej funkcjonalności). Zaś
dla Twittera przykład stanowi konto wspomnianego już Andrzeja Zybertowicza: https://twitter.com/AndZyberto [22.11.2013].
2
Notka zamieszczona na stronie http://scholar.google.pl/intl/pl/scholar/
about.html [22.11.2013] informuje, że: „Usługa Google Scholar upraszcza
wyszukiwanie tekstów naukowych. W jednym miejscu można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace
naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych
1
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Wykres 1. Udział poszczególnych serwisów społecznościowych (Janrain)

Źródło: (wykres z lewej) http://socialpress.pl/wp-content/uploads/2012/05/spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-logowanie-janrain1.
png [22.11.2013]; (wykres z prawej) http://socialpress.pl/wp-content/uploads/2012/05/spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-logowanie-mobile-janrain.png [22.11.2013].
Rysunek 1. Usługi Google

Źródło: http://www.googleappsmanagement.com/wp-content/uploads/2013/07/Google-Apps-Management-Home-Page2-e1374176051370.png [22.11.2013].

artykułów naukowych, recenzji, pierwszych wydań, sprawdzanie indeksu cytowań czy współczynnika Impact Factor.
Ponadto akademicy redagują blogi, na łamach których
wyrażają swoje krytyczne opinie w bieżących sprawach
politycznych, społecznych czy gospodarczych. Przykład
stanowi popblog Piotra Siudy, gdzie autor podnosi i krytycznie komentuje tematy związane z popkulturą, prosumpcjonizmem czy religią. Blog Siudy stanowi zarazem
stronę domową autora (www.piotrsiuda.pl 2013). Również Bogusław Śliwerski redaguje blog, na łamach którego
komentuje bieżące wydarzenia w świecie nauki (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki) (http://sliwerski-pedagog.blogspot.com 2013). W podobnym duchu utrzymany
jest Blog akademickiego nonkonformisty Józefa Wieczorka
(http://blogjw.wordpress.com 2013), czy Socjo-pomyślenia

Tomasza Szlendaka, który sam siebie określa mianem „socjologicznego wszystkożercy” zainteresowanego przemianą
obyczajów, kulturą i popkulturą, konsumpcją i trendami,
innowacjami i designem, ciałem i psyche, płcią i seksualnością, mężczyznami i kobietami, rodziną i rodzicielstwem,
młodością i starością, a nawet ewolucyjnym wyposażeniem
mentalnym człowieka (http://szlendak.blog.polityka.pl/informacje 2013). Wydarzenia polityczne i kwestie władzy
komentuje między innymi Andrzej Zybertowicz (http://
wpolityce.pl/tagi/zybertowicz 2013). Część pracowników
nauki prowadzi także własne strony internetowe3, gdzie
zamieszczają informacje o sobie, swoich publikacjach (niekiedy nawet w formie plików do pobrania) czy działaniach
naukowych.
Na portalach społecznościowych funkcjonują nie tylko konta prywatne, ale także konta instytucji naukowych
i fanpage uczelni4. Dla kandydatów stanowią one źródło
informacji o uczelni, którego forma jest o wiele bardziej
atrakcyjna, przystępna i aktualna niż oficjalna witryna
www uczelni. Z kolei dla studentów są miejscem, które
można polubić i dać przez to wyraz swojej przynależności. W sieci dostępne są rankingi, które porządkują uczelnie w oparciu o ilość „lajków” na Facebooku. Polskie
uniwersytety wypadają blado na tle najbardziej znanych
uczelni światowych. W polskich rankingach pierwsze trzy
miejsca zajmują kolejno: Uniwersytet Jagielloński (10

Przykład stanowić mogą:
http://zybertowicz.pl/ [22.11.2013];
http://www.home.umk.pl/~zalecki/kontakt.html [22.11.2013];
www.miroslaw-zelazny.pl [22.11.2013];
http://boguslawsliwerski.pl/ [22.11.2013];
4
Przykłady: Funpage i zarazem konto UW na Facebooku: https://www.
facebook.com/fanpageUW?fref=ts [22.11.2013]; funpage Głosu Uczelni
do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich. Wyszu- redagowanego na UMK w Toruniu: https://www.facebook.com/glosuczelni
kiwarka Google Scholar ułatwia znalezienie najbardziej odpowiednich [22.11.2013].
naukowych materiałów źródłowych”.
3
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762 kliknięć „Lubię to!”), Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie (10 238 kliknięć „Lubię to!”)
i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (8 713
kliknięć „Lubię to!”) (Ranking uczelni na Facebooku...
2013). Z kolei listę najbardziej popularnych uczelni na
świecie otwiera Uniwersytet Harwarda (ponad 1,9 mln
„lajków”), na drugim miejscu Louisiana State University (ponad 710 tys. „lajków”), zaś na trzecim University
of Phoenix (ponad 580 tys. „lajków”) (Horoszko 2013).
Uczelnie korzystają także ze zintegrowanych systemów
informatycznych, takich jak sieć Uniwersytecki System
Obsługi Studiów (USOS) (http://usos.edu.pl 2013), czy
sieć eduroam (http://www.eduroam.pl/index.php?page=main&lang=pl 2013). Pierwszy z wymienionych pełni
rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej
uczelni, dzięki czemu możliwe jest sprawne zarządzanie
studiami, ujednolicanie procedur uczelnianych, wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych (np. oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych), autoryzacja
studentów i pracowników czy też generowanie unikatowych numerów indeksów i dyplomów. Poza usprawnieniami w zarządzaniu uczelniami, USOS miał także na
celu redukcję liczby papierowych dokumentów. Ponadto
system połączony jest z wieloma serwisami dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Za
sprawą dostępu zdalnego USOS wspiera wiele aspektów
funkcjonowania uczelni, co sprzyja znacznemu odciążeniu pracowników administracji (por. http://usos.edu.
pl/usos-start 2013). Z kolei eduroam na terenie Polski
funkcjonuje dzięki infrastrukturze sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych (zbudowana w ramach projektu „Platon”). Eduroam jest dostępny w 63 polskich instytucjach, w 632 lokalizacjach
i w 48 miejscowościach (por. eduroam na terenie Polski,
http://www.eduroam.pl/index.php?page=main&lang=pl
2013). W akademickiej rzeczywistości digitalizacji podlegają także dziekanaty5 lub wręcz całe uczelnie6. Oczywiście, często nie oznacza to, że poza ucyfrowioną wersją
uczelnia nie istnieje. Nie mniej jednak i takie sytuacje
mają miejsce. Przykład na gruncie polskim stanowi tu
chociażby Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW), który zo-

stał powołany do życia w 2002 roku. Obecnie w swojej
ofercie dysponuje studiami licencjackimi, magisterskimi,
podyplomowymi oraz licznymi kursami online. Na witrynie PUW znajdują się informacje, że uczelnia zajmuje
się promowaniem nowoczesnych metod nauki i tworzeniem swoistego centrum kompetencyjnego w zakresie
metodyki, technologii i organizacji e-edukacji (Czym jest
PUW? 2013). Popularność zyskują także liczne kursy
e-learningowe oferowane na polskich uczelniach. Kolejnym objawem zdigitalizowanej rzeczywistości akademickiej są telekonferencje, które z jednej strony umożliwiają
pracownikom uczelni wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych, zaś z drugiej skracają czas dostępu do
innowacyjnych rozwiązań, wyników badań czy ciekawych
pomysłów dydaktycznych. Stanowią one także szansę na
samorozwój pracowników naukowych w okresie trudności finansowych uczelni, ponieważ generują znacznie
mniejsze koszty niż tradycyjne konferencje.
Kwestią pośrednio związaną z digitalizacją uniwersytetu jest wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing). Stanowi ona „model
umożliwiający wszechstronny, wygodny, sieciowy dostęp
na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów
obliczeniowych (...), które można szybko zapewniać
i udostępniać przy minimalnym wysiłku w zakresie zarządzania czy też przy minimalnej interakcji z dostawcą usługi” (NIST 2009). Cloud Computing zakłada „(…)
przeniesienie całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez komputery
klienckie” (IBM SmartCloud Enterprise 2013). W tym
modelu bezpieczeństwo danych użytkownika nie zależy
od tego, co stanie się z komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera.
Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera
z dostępem do Internetu, by zacząć korzystać z Cloud
Computingu (IBM SmartCloud Enterprise 2013). Technologia ta jest szeroko wykorzystywana przez uczelnie
w ramach realizacji kursów e-learningowych, bazowania
na ogólnouczelnianych systemach informatycznych czy
budowaniu infrastruktury bibliotek cyfrowych7 i akademickich repozytoriów naukowych8.

Przykłady ucyfrowionych dziekanatów stanowią chociażby: e-dziekanat
Akademii Górniczo-Hutniczej, https://dziekanat.agh.edu.pl/ [22.11.2013];
e-dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/ [22.11.2013]; e-dziekanat Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, https://dziekanat.uniwersytetradom.pl/
WU/ [22.11.2013] czy e-dziekanat Uniwersytetu Szczecińskiego, https://edziekanat.univ.szczecin.pl/edziekanat/index.php [22.11.2013].
6
Na terenie Polski jako całkowicie internetowa instytucja szkolnictwa
wyższego funkcjonuje Polski Uniwersytet Wirtualny, http://www.puw.pl/
[22.11.2013].

Polskie biblioteki cyfrowe zrzeszone są w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC), która na dzień 28.11.2013 roku dysponuje 1 606 603 dostępnymi publikacjami w formie zdigitalizowanej; http://fbc.pionier.net.pl/owoc
[28.11.2013]. FBC zrzesza 107 bibliotek cyfrowych, których lista dostępna jest
pod adresem: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs [28.11.2013].
8
Przykład stanowią między innymi: Repozytorium Uniwersytetu Łódźkiego,
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/ [28.11.2013]; Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, http://repozytorium.umk.pl/ [28.11.2013]; Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUR https://repozytorium.
amu.edu.pl/jspui/ [28.11.2013] i Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego
http://depotuw.ceon.pl/ [28.11.2013].
7

5
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Rysunek 2. Architektura chmury obliczeniowej

Źródło: http://www.opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/patterns/08_02_Pattern_011_15_Cloud_Computing.
png [22.11.2013].

Rysunek 2 przedstawia rozbudowaną strukturę chmury, w której centralną pozycję zajmuje Cloud Service Provider na poziomie infrastruktury (IaaS) sprzętowym (Paas)
i aplikacyjnym (SaaS). Ważne są też zespoły ludzi czuwających nad bezpieczeństwem danych i ogólnego funkcjonowania chmury obliczeniowej. W ostateczności, dane są
udostępniane użytkownikom, którzy mają do nich dostęp

za pomocą różnych platform sprzętowych. Tak więc edukacja nie musi się już odbywać na drodze kontaktu face-to-face, ale równie dobrze medium pośredniczącym może
być komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon.
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Możliwości i zagrożenia wynikające
z digitalizacji uniwersytetu
Dokonujące się na uniwersytecie przejście z technologii
„analogowej” na „cyfrową” w obrębie komunikacji przyczynia się do rozszerzania zasięgu oddziaływania treści przekazywanych w ramach tej instytucji długiego trwania. Owa
komunikacja ma obecnie charakter masowy, ponieważ przetwarza komunikaty od wielu, i do wielu może dotrzeć łącząc
ich w sieć. Jest to jednocześnie komunikacja zindywidualizowana, gdyż przekaz jest tworzony samodzielnie, samoistnie
dochodzi do określenia potencjalnych odbiorców, zaś wyszukiwanie przekazów z sieci komunikacji następuje w wyniku
osobistej selekcji. Zjawisko to można nazwać za Castellsem,
mianem masowej komunikacji zindywidualizowanej (2013a:
18-19). Ponadto w ucyfrowionej rzeczywistości akademickiej nie ma problemu z dostępnością materiałów, bowiem
są one stale widoczne dla docelowych grup użytkowników.
Mogą oni korzystać z zamieszczonych w sieci materiałów
w sposób praktycznie nieograniczony9, to znaczy bez reżimu
miejsca i czasu. Co więcej, dostęp do akademickich treści
mają także inni użytkownicy Internetu, nie tylko studenci.
Często podkreślaną cechą cyfrowych treści jest ich multimedialność, która za sprawą łączenia wielu form przekazu bodźcuje różne zmysły. Co więcej, owe treści mają często charakter interaktywny, dzięki czemu odbiorca może natychmiast
sprawdzić przekazaną informację, rozszerzyć zakres wiedzy
w interesującej go dziedzinie czy krytycznie odnieść się do
analizowanej treści. Z pewnością dla większości studentów
taka forma przekazu jest zwyczajnie bardziej atrakcyjna niż
tradycyjne metody podające. Internet posiada także i tę zaletę, że może służyć jako narzędzie podtrzymywania więzi
interpersonalnych pomiędzy osobami, które dzieli duża
odległość (Castells 2003: 150). Tym samym dematerializują
się trudności geograficzne w studiowaniu i niemożność studiowania w różnych miastach czy nawet państwach. Dodać
można, że Internet często stanowi składnik ruchów społecznych mających swe źródło w sieciowej rzeczywistości (Castells 2003: 159), które następnie przedostają się do świata
realnego przestrzeni miejskiej (Castells 2013a: 14). Przykład
stanowić może chociażby ruch ACTA. Uzupełnienie możliwości zdigitalizowanego uniwersytetu stanowi, choć zupełnie
na marginesie, większa trwałość nośników cyfrowych od
tradycyjnych.
9
Teoretycznie możliwość korzystania ze źródeł zamieszczonych w sieci
ma charakter ograniczony, a owa ograniczoność wynika z przepustowości łącza internetowego, jakości serwera czy możliwości sprzętowo-aplikacyjnych hardware’u, na którym pracuje użytkownik. Nie mniej jednak
można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że użytkownik może swobodnie korzystać z danego źródła.

10

Mimo wielu możliwości, które stwarza ucyfrowienie
uniwersytetu, kryje się za tym spora liczba potencjalnych
zagrożeń. Po pierwsze, łatwa i powszechna dostępność
materiałów generowanych przez pracowników naukowych
stwarza pokusę łamania praw autorskich i nieautoryzowanego rozprzestrzeniania tekstów w meandrach Internetu.
Popularyzacja treści akademickich powoduje w efekcie ich
spłaszczenie i ogołocenie z „metafizycznej głębi”, gdyż mają
one na celu stanowić jasny przekaz dla słuchacza. Treści
akademickie tracą tym samym swoją wielowymiarowość
dążąc do „równającej do dołu homogenizacji”. Co więcej
analizowane upowszechnienie wykładów, tekstów naukowych w przestrzeni sieciowej rodzi ryzyko powielania
treści, a w efekcie (nad)produkcji prac (quasi)naukowych.
Ponadto zdigitalizowane treści muszą być dopasowane do
odpowiednich standardów, co znacząco ogranicza twórczy
proces interpretacji przedstawianych przez wykładowcę zagadnień. Cyfrowe notatki muszą mieć postać zgodną z wymogami aplikacji, która ma je wyświetlać, co rodzi ewidentne trudności techniczne, gdyż pewne treści trudno będzie
zaprezentować zgodnie z owymi rygorami. Tym samym
twórca materiałów dydaktycznych wyraźnie zawęża możliwości swobodnego rozumienia i algorytmizuje poznanie.
W pewnym sensie też wyprzedza wnioski zanim słuchacz
sam do nich dojdzie.
Dlaczego zatem, w obliczu przedstawionych powyżej
szans i zagrożeń, współczesny uniwersytet podąża cyfrową drogą? Pewną odpowiedź daje Jürgen Habermas, który
zauważa co następujące: „Kierunek postępu technicznego
jest dziś w dużej mierze określany jeszcze przez interesy
społeczne, jakie wyłaniają się w sposób naturalny z konieczności reprodukowania życia społecznego i jako takie
nie są poddane refleksji ani konfrontowane z deklarowanym samorozumieniem politycznym grup społecznych.
Dlatego też nowe umiejętności techniczne niespodzianie
wnikają w istniejące formy praktyki życiowej” (Habermas
1983a: 367-368).

Podsumowanie
W artykule dokonano opisu kilku aspektów digitalizacji uniwersytetu wraz z krytycznym ustosunkowaniem się
wobec potencjalnych możliwości i zagrożeń. Trudno jednakże dokonać kompleksowej oceny procesu digitalizacji
uniwersytetu, ponieważ rozwiązanie to posiada zarówno
mocne argumenty popierające, jak i odrzucające. Stwierdzić można jedynie, że proces digitalizacji ma miejsce,
i przy obecnym stanie wiedzy autora, nic nie wskazuje na
to, aby miało nastąpić załamanie jego rozwoju. Kończąc
rozważania warto przypomnieć historię powstania Inter-
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netu. Narodził się on w umysłach informatyków na początku lat sześćdziesiątych, pierwsze połączenie zrealizowano
w 1969 roku, a z końcem lat siedemdziesiątych istniało już
pokaźne środowisko uczonych i programistów. Dla sfery
biznesu, ale także dla zwykłych użytkowników Internet jest
dostępny dopiero od 1995 roku. Tak więc narodziny Internetu lokują się na styku wielkiej nauki, badań wojskowych
i kultury libertariańskiej (Castells 2003: 27-28). W obliczu
czynionych w tym artykule rozważań zaskakujący jest fakt,
iż wszystkie najważniejsze technologie, które przyczyniły się
do powstania Internetu zostały opracowane w instytucjach
państwowych – dużych uniwersytetach i ośrodkach badawczych. Firmy reprezentujące środowisko komercyjne nie
wyraziły woli uczestniczenia w projekcie z uwagi na duże ryzyko i niepewne efekty (Castells 2003: 33). Zdaje się zatem,
że refleksja nad użytecznością Internetu prowadzona obecnie wśród akademików na uniwersytecie wróciła ponownie
w mury uczelni, a tym samym zatoczyła koło historii.
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Arbitraż w przedmiocie nazw domen
internetowych na podstawie Uniform Domain
Resolution Policy
The Arbitrary Proceedings in Case of Internet Domain
Names on the Basis of the Uniform Resolution Policy

Celem artykułu jest przedstawienie instytucji arbitrażu
w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie regulaminu
Uniform Domain Resolution Policy. Artykuł skupia się na analizie regulaminu oraz decyzji arbitrażowych wydanych w postępowaniach
administrowanych prowadzonych przed Centrum Mediacji i Arbitrażu
przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

With this article the author aims to introduce arbitration in
the subject of internet domain names under the Uniform Domain Resolution Policy through the analysis of the arbitration decisions, which are issued in the arbitration proceedings administered by the World Intellectual Property Organization Arbitration
and Mediation Center.

Wstęp

środkiem do prowadzenia wszelkiego typu interakcji.
Na samym początku funkcjonowania sieci komputerowej wprowadzono system adresów IP (od ang. internet
protocol), by umożliwić identyfikację poszczególnych komputerów podłączonych do sieci. W ramach tego systemu,
każdemu komputerowi, który został podłączony do Internetu przydzielano adres IP składający się z ciągu czterech
dwu- lub trzycyfrowych liczb oddzielonych od siebie kropkami. Adresy zapisane w ten sposób mają przykładowo
następującą postać: „74.125.224.72”. Poszczególne części
adresu IP odpowiadają, ujmując to najogólniej, kolejnym
coraz mniejszym sieciom, które przesyłane dane napotykają „po drodze” do danego komputera.
Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu, system adresów IP okazał się rozwiązaniem nieadekwatnym między
innymi dlatego, że użytkownicy mieli problem z zapamiętaniem długich sekwencji numerów. W celu ułatwienia poruszania się po ciągle poszerzających się zasobach Internetu
wprowadzono system domen internetowych (dalej: DNS od
ang. domain name system), w którym adresy domen zapisywane są za pomocą tzw. nazw mnemonicznych tj. przy
użyciu alfabetu, cyfr oraz znaków. Dokonując znacznego
uproszczenia można stwierdzić, że system ten tłumaczy
numery IP na nazwy.
DNS opiera się na hierarchii nazewnictwa służącej do
oznaczenia zawartości domen. Każda z nazw domen internetowych składa się z szeregu kombinacji znaków oddzielonych
od siebie kropkami (przykładowo: „www.google.pl”). Ostatnią z tych kombinacji znaków jest tzw. domena najwyższego
poziomu (dalej: TLD od ang. top level domain). TLD dzielimy

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji arbitrażu w przedmiocie nazw domen internetowych na
podstawie regulaminu Uniform Domain Resolution Policy.
Charakter prawny „prawa do nazwy domeny” jest niejasny i stanowi źródło wielu wątpliwości i kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie (Bettinger 2005;
Felchner 2008a: 23-24; Felchner 2008b: 30 i n.). Koncentrując się na przedmiocie niniejszego artykułu – arbitrażu
w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie
regulaminu Uniform Domain Resolution Policy, autor zdecydował się na wykorzystanie takich zwrotów jak: „prawo
z rejestracji domeny”, „własność domeny”, „sprzedaż domeny” etc., w celu możliwie najklarowniejszego opisania
tej instytucji.

Nazwy domen internetowych,
ich system i znaczenie
„Wraz z połączeniem ludzi siecią internetową legło
wiele barier geograficznych, świat stał się mniejszy” (CNN
2005) Sir Tim Berners-Lee, uznawany za jednego z ojców
Internetu.
Stwierdzenie, iż Internet ma kolosalny wpływ na kulturę, społeczeństwo oraz gospodarkę zakrawa współcześnie na
truizm. Kto bowiem wyobraża sobie życie w XXI wieku bez Internetu? Popularność tego środka komunikacji nie powinna
nikogo dziwić – ze względu na swój zasięg, ogromne grono
użytkowników oraz łatwość dostępu, Internet jest idealnym
12
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ze względu na ich funkcję na krajowe (przykładami takich
domen są domeny: .pl, .us, .de, dalej: ccTLD od ang. country code top level domain) oraz funkcjonalne, nazywane
również rodzajowymi (takimi domenami są przykładowo
domeny: .edu, .org, .gov, dalej: gTLD od ang. generic top
level domain). To w wymienionych powyżej domenach TLD
dokonuje się rejestracji nazw domen.
Ze względu na możliwość rejestracji, TLD można podzielić na te, w których rejestracja nazw domen nie została
w żaden sposób ograniczona, oraz na te, w których można
zarejestrować nazwę domeny jedynie wtedy, jeśli spełnione
zostaną określone kryteria. Dotyczy to takich TLD jak: .biz,
.info czy .edu. Część ccTLD również przewiduje podobne
wymagania. Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO oferuje
na swej stronie internetowej bazę danych ccTLD, w której
znajdują się nazwy poszczególnych ccTLD wraz z wymaganymi wzorami umów rejestracji domen internetowych,
informacjami dotyczącymi tego jak rozstrzygane są spory
w materii tych domen oraz adresami rejestrów poszczególnych domen (zob. www.wipo.int/amc/en/domains/
cctld_db/index.html 2013). Nazwy domen zarejestrowane w TLD, to jest znajdujące się poniżej nich w strukturze,
nazywane są domenami drugiego poziomu (taką nazwą
domeny będzie przykładowo „nazwa domeny” w „www.
nazwadomeny.org”). Po domenie drugiego stopnia mogą
występować domeny kolejnych stopni. Rejestratorzy, czyli
podmioty zajmujące się administrowaniem poszczególnych
TLD, mogą także narzucać własne obligatoryjne nazwy kolejnych stopni domen. Przykładowo w Wielkiej Brytanii po
ccTLD „.uk” musi znajdować się domena drugiego poziomu
określająca rodzaj treści znajdującej się na stronie, jaka zostanie umieszczona pod daną nazwą domeny.
Od 2012 roku możliwa jest także rejestracja indywidualnych domen internetowych gTLD (zob. http://newgtlds.
icann.org/en/ 2013). Nowe zasady pozwalają także m.in.
na rejestrację gTLD zapisanych za pomocą liter i znaków
spoza alfabetu łacińskiego tj. znaków z alfabetu chińskiego,
japońskiego, greckiego i innych. Są to zmiany doniosłe, dają
one bowiem nieporównywalnie większą swobodę wyboru
nazw niż było to możliwe dotychczas.
Wskazać należy, że niezależnie od tego, którą z TLD wybierze rejestrujący, funkcjonalne znaczenie poszczególnych zarejestrowanych nazw domen internetowych pozostaje takie samo.
Przydzielaniem domen internetowych poszczegól
nym rejestratorom zajmuje się Internetowa Korporacja ds.
Nadawania Nazw i Numerów (dalej ICANN od ang. – The
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
z siedzibą w Kalifornii. Do zadań tej organizacji należy także
między innymi ustalanie struktur domen oraz nadzór nad
funkcjonowaniem całego systemu DNS.

Cybersquatting
Ilość rejestracji nazw domen internetowych wzrasta
w zatrważającym tempie. Na początku lat 90. zarejestrowanych było jedynie kilkaset nazw domen. Pod koniec 2002
roku już 28 milionów, natomiast zgodnie z danymi z końca
2012 roku zarejestrowano już ponad 246 milionów nazw
domen (zob. Domain Industry Brief 2012).
Tak duża popularność nazw domen wynika z faktu, iż
wraz z rozrastaniem się sieci, strony internetowe stały się
jednym z najbardziej efektywnych środków służących do
docierania do potencjalnych kontrahentów. Domeny korzystające ze znaków towarowych, słynnych nazw, imion, czy
oznaczeń wywołujących u internautów silne skojarzenia,
przyciągają codziennie miliony odwiedzających. Nie powinno zatem dziwić, że wartość takich domen jak „www.casino.com” czy „www.sex.com” szacowana jest na wielomilionowe sumy (The 20 most expensive domain names 2012).
Popularność nazw domen internetowych, relatywna łatwość ich rejestracji wynikająca z oparcia jej o zasadę „kto
pierwszy ten lepszy” oraz szeroka możliwość wyboru reje
strowanych nazw domen wpłynęła na rozwój tak zwanego
„cybesquattingiu” (nazywanego również „abusive domain registarion”, „domain grabbing” lub „domain piracy”).
Mianem Cybersquatting określa się przypadki, w których
dochodzi do rejestracji nazw domen w złej wierze, z naruszeniem praw osób trzecich. Istnieje wiele podtypów cy
bersquatingu między innymi typosquating (od ang. typo
– literówka), polegający na rejestracji domen różniących
się od określonego oznaczenia jedynie jednym lub kilkoma znakami. Identyczne lub podobne do oznaczeń nazwy
domen rejestrowane są z reguły z zamiarem wykorzystania
błędów użytkowników. Cybersquating dokonywany jest
zazwyczaj w celu późniejszego odsprzedania nazw domen
lub wykorzystywania ich do przyciągania użytkowników do
innych stron internetowych.
Relatywnie wcześnie okazało się, że droga sądowa nie
jest optymalną opcją do dochodzenia praw przez uprawnionych do oznaczeń korespondujących z nazwami domen. Postępowania takie są bowiem długotrwałe, kosztowne oraz
skomplikowane. W związku z tym, poszukując alternatywy
zdecydowano się zwrócić w kierunku instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. ADR od ang. alternative
dispute resolutions).
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Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów
Dotyczących Nazwy Domenowych
(dalej UDRP od ang. Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy)
Geneza i rys historyczny
W 1998 r. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych
Ameryki wydał dokument Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses, 63 FED. REG.
31.741, 19 czerwca 1998 r., (Statement of Policy... 2012),
w którym wśród celów polityki rządu amerykańskiego dot.
Internetu wyznaczono uzyskanie wsparcia pozostałych
państw członkowskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej WIPO od ang. World Intellectual Property Organization) w celu uruchomienia procesu zmierzającego do stworzenia procedury ADR w przedmiocie nazw
domen internetowych. W tym samym roku rząd USA powołał do życia ICANN. W 1999 r. WIPO wydało raport z rekomendacjami dotyczącymi DNS pt. Final Report of the First
Internet Domain Name Process (zob. Final Report of the
First WIPO... 2014). Raport ten zalecał stworzenie procedury, która umożliwiałaby polubowne rozstrzyganie sporów
dotyczących nazw zarejestrowanych w domenach gTLD. Po
zaakceptowaniu raportu przez państwa członkowskie WIPO
został on przekazany ICANN, która to następnie przychyliła się do zawartych w raporcie rekomendacji, i w sierpniu
1999 r. przyjęła UDRP. Regulamin wszedł w życie 1 grudnia
1999 roku. W tym samym roku ICANN dokonała akredytacji pierwszego z dostawców usług arbitrażowych w omawianej materii: Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual
Property Organization Arbitration and Mediation Center,
dalej Centrum).

Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej
Centrum zostało utworzone w 1994 r. Jest ono podmiotem świadczącym usługi w dziedzinie pozasądowego
rozwiązywania sporów między podmiotami prawa prywatnego. Centrum mieści się w siedzibie WIPO w Genewie.
Jest ono podmiotem niezależnym, jedynie administracyjnie
powiązanym z WIPO. Tak jak zostało to wyżej wskazane, od
grudnia 1999 r. Centrum oferuje również usługi w przedmiocie administrowania postępowań arbitrażowych w sporach w przedmiocie nazw domen.
14

Postępowania arbitrażowe w przedmiocie nazw domen internetowych prowadzone są między innymi na
podstawie UDRP. Usługi Centrum w tej konkretnej materii
cieszą się niebagatelną popularnością, zgodnie z danymi
podanymi przez WIPO (WIPO WO/GA/41/17REV.2 2014)
od 1999 roku Centrum uczestniczyło w administrowaniu
ponad 25 887 spraw ze 169 krajów. W samym roku 2012
wniesiono aż 2 884 pozwów (zob. Total Number of Cases
per Year 2013). Sprawy te administrowane i rozstrzygane
były w 19 językach.
Do zadań Centrum należą przede wszystkim: weryfikacja czy pozew złożony przez powoda spełnia wymogi
formalne (zgodnie z definicjami znajdującymi się w pierwszym punkcie Reguł Proceduralnych jako powoda należy
rozumieć stronę wszczynającą postępowanie dotyczące
rejestracji nazwy domeny), koordynowanie sprawy z rejestratorem (koordynacja taka służy między innymi weryfikacji tego, czy pozwany jest w istocie podmiotem dysponującym zarejestrowaną nazwą domeny), informowanie
powoda o wniesieniu odpowiedzi przez pozwanego (zgodnie z definicjami znajdującymi się w pierwszym punkcie Reguł Proceduralnych jako pozwanego należy rozumieć stronę będącą dysponentem zarejestrowanej nazwy domeny
internetowej, przeciwko której wszczęto postępowanie)
oraz wszelkie inne czynności mające na celu zapewnienie
sprawnego przebiegu postępowania arbitrażowego. Samo
Centrum nie uczestniczy w merytorycznym rozpatrywaniu
spraw (zob. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 2013).

Zakres przedmiotowy oraz charakter UDRP
UDRP służy do rozstrzygania na drodze arbitrażu sporów między dysponentami nazw domen, a osobami trzecimi.
Regulamin ma zastosowanie jedynie w wąskiej kategorii sporów dotyczących nieuczciwej rejestracji nazw domen.
Z treści UDRP wyraźnie wynika, że kwestie dotyczące sporów w innej materii znajdują się poza jego zakresem przedmiotowym (zob. art. 5 UDRP). Zakres ten obejmuje przede
wszystkim nazwy domen zarejestrowanych w następujących gTLD: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .info,
.jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel
oraz .xxx. UDRP stosuje się również w sprawach w przedmiocie nazw domen zarejestrowanych w niektórych ccTLD
(obecnie jest to 65 ccTLD, http://www.wipo.int/amc/en/
domains/cctld/ 2013).
Regulamin oferuje powodom, których oznaczenia korespondują z daną nazwą domeny, możliwość dochodzenia
swych praw w przypadkach, w których stali się oni ofiarami
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cybersquattingu, jeśli uda się im łącznie wykazać następujące okoliczności (zob. art. 4(a) UDRP):
• nazwa domeny zarejestrowanej przez pozwanego jest
identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego
lub usługowego, do którego uprawniony jest powód;
• pozwany nie miał uzasadnionego interesu prawnego
do używania nazwy domeny;
• nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana
w złej wierze.
Roszczenia przysługujące powodowi na podstawie
UDRP są ograniczone jedynie do przeniesienie prawa z rejestracji do nazwy domeny lub też unieważnienia tego
prawa (zob. art. 3 UDRP). W praktyce wyjątkowo rzadko
zdarza się, by ktoś żądał tego pierwszego, zgodnie z danymi
statystycznymi podanymi na stronach Centrum, do 2013 r.
jedynie 336 z rozstrzyganych spraw zakończyło się decyzją
unieważniającą prawo z rejestracji nazwy domeny (http://
www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/outcome.jsp
2013). Konsekwencją wydania decyzji arbitrażowej na podstawie UDRP może być jedynie zobowiązanie odpowiedniego rejestratora do implementacji decyzji i przeniesienia
lub unieważnienia prawa z rejestracji nazwy domeny. Takie
rozwiązanie należy ocenić jako zasadne, ograniczenie roszczeń z jakimi można występować na podstawie regulaminu
UDRP wpływa pozytywnie na klarowność i czas wydawania
decyzji.
W odróżnieniu od typowych umów o arbitraż, poddanie się arbitrażowi na podstawie regulaminu UDRP nie jest
dobrowolne. Zasady UDRP zostały inkorporowane do standardowych umów zawieranych między rejestrującymi, a rejestratorami, w związku z czym rejestrujący nazwy domen
w wymienionych wcześniej gTLD oraz wybranych ccTLD muszą wyrazić zgodę na poddanie się arbitrażowi na jego podstawie. Należy dodać, że przedmiotem arbitrażu na podstawie tej procedury były także nazwy domen zarejestrowane
przed przyjęciem UDRP. W związku z tym, iż powszechnie
przyjętą praktyką dotyczącą umów z rejestrami domen jest
umieszczanie w nich zapisów zobowiązujących dysponentów do akceptowania zmian, również i dysponenci, którzy
wcześniej rejestrowali nazwy domen zostali zobligowani do
przejęcia zapisów na arbitraż na podstawie UDRP (zob. „afm.
com” – D2001-0558 AFMA Inc. v. Globemedia).
Jednym pozwem może być objęte parę nazw domen,
pod warunkiem, że wszystkie nazwy domen mają tego samego dysponenta (zob. art. 3(c) Reguł Proceduralnych). Arbitrzy wchodzący w skład panelów rozstrzygających mogą
na wniosek jednej ze stron zadecydować o rozpatrzeniu
paru spraw w ramach jednego postępowania w przypadkach, w których między pozwanym dysponentem domen,

a powodem istnieją inne spory, których przedmiotem są
nazwy domen (zob. art. 4 (f) oraz art. 4(d) UDRP, zob. „carsands.com” – WIPO Case No. D2001-1157 Las Vegas Sands
Inc. v. The Sands of the Caribbean; „official-fulham-tickets.
com“ i inne – Case No. D2009-0331 Fulham Football Club
(1987) Limited, Tottenham Hostpur Public Limited, West
Ham United Football Club PLC, Manchester United Limited,
The Liverpool Football Club And Athletic Grounds Limited
v. Domains by Proxy, Inc./Official Tickets Ltd.; „13cars.com.
au” i inne – WIPO Case No. DAU2008-0021 National Dial
a Word Registry Pty Ltd. and others v. 1300 Directory Pty
Ltd.; „aussiespeedoguy.com”, „speedoguy.net”, „speedosexuality.com” – WIPO Case No. D2010-0281 Speedo Holdings BV. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt,
Matthew Simmons; „sandsofthecaribbean.com” – WIPO
Case No. D2001-1057 Las Vegas Sands Inc. v. Red Group).
Krótkiego omówienia wymaga również charakter
UDRP. Przepisy UDRP należy traktować jako normy wynikające z umów, nie są to bowiem normy prawa międzynarodowego ani tym bardziej prawa krajowego (Ożegalska-Trybalska 2003: 395; Bettinger 2005: 984). Regulamin ma
charakter autonomiczny względem praw krajowych regu
lujących materię nazw domen internetowych (przykładem
mogą tu być Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie tę materię
reguluje PROTECT Act of 2003, Publ. 108-21, 117 Stat. 650:
151 uchwalony 30 kwietnia 2003 r.). Rozstrzygnięcia nie są
również decyzjami arbitrażowymi w rozumieniu Nowojorskiej Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych
Orzeczeń Arbitrażowych (Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., Dz. U. z 1962
r., nr 9), zatem sądy krajowe nie są zobowiązane do uznawania tych decyzji. Podkreślenia wymaga także fakt, że sam
regulamin UDRP wyraźnie wskazuje, że wydanie decyzji na
jego podstawie nie zamyka stronom możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej (zob. art. 4(k) UDRP).

Postępowanie przed Centrum
Postępowanie UDRP prowadzone jest na podstawie
UDRP, Reguł Proceduralnych (Rules for Uniform Domain...
2013) oraz reguł o charakterze komplementarnym względem UDRP i Reguł Proceduralnych stworzonych przez Centrum (dalej: Reguły Suplementarne, zob. Supplemental
Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
2013).
Na szczególną uwagę zasługuje otwarty katalog przepisów prawa, na podstawie którego arbitrzy mogą rozstrzygać
spory. Zgodnie z Regułami Proceduralnymi arbitrzy mogą
powoływać się na wszelkie przepisy prawne, jakie uznają
15
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za właściwe do zastosowania w danej sprawie. W zamyśle twórców takie rozwiązanie miało zapewnić możliwe
wszechstronną możliwość stosowania UDRP.
Postępowanie przed Centrum na podstawie UDRP
można podzielić na następujące etapy:
• wniesienie pozwu przez powoda;
• wniesienie odpowiedzi przez pozwanego;
• mianowanie przez Centrum panelu;
• wydanie decyzji w sprawie;
• implementacja decyzji przez właściwy rejestr domen.
UDRP oraz Reguły Proceduralne nie przewidują konkretnej formy w jakiej powinien zostać wniesiony pozew
oraz odpowiedź na niego, natomiast na podstawie Reguł
Suplementarnych powinny one zostać wniesione w formie
elektronicznej (zob. art. 3(b) Reguł Proceduralnych) zgodnie z wzorami tych dokumentów (wzór pozwu dostępny na:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/) i nie
powinny przekraczać określonego limitu objętości (zob.
art. 11 Reguł Suplementarnych WIPO). Arbitrzy wskazują
w swych decyzjach na szereg okoliczności, ze względu na
które możliwe jest przyjęcie odpowiedzi pomimo tego, że
ta została złożona w nieodpowiedniej formie lub po terminie. Do tych okoliczności należą m.in. wywołane błędem
doręczenie odpowiedzi pozwanemu i ICANN z pominięciem Centrum (zob. „tridenthotels.com” – WIPO Case No.
D2000-0263 Oberoi Hotels Pvt. Ltd. v. Arun Jose), doręczenie jej w formie pisma odręcznego (zob. „sportingbet.net”
i „sportingbets.biz” – WIPO Case No. D2006-1086 Internet
Opportunity Entertainment Limited v. Zubee.com Networks
Inc. w zw. z NAF Claim No. FA 93634 Cable News Network
LP LLLP v. Manchester Trading), czy też w formie faksu (zob.
„anypandora.com” – WIPO Case No. D2010-1353, Pandora
Jewelry LLC v. (FAST-12785240); „sportingbet.net“ – WIPO
Case No. D2006-1086 w zw. Veritas DGC Inc. v. The Collectors Source and Edward T. Arrich Jr.).
W związku z tym, że znaczna część spraw rozstrzyganych przez Centrum dotyczy sporów zaistniałych między podmiotami pochodzącymi z różnych krajów, istotną
kwestią jest język, w którym powinny zostać sporządzone
pisma i w jakim będzie prowadzone postępowanie arbitrażowe. Przyjęto regułę, zgodnie z którą zarówno pozew jak
i odpowiedź na niego powinny zostać sporządzone w tym
samym języku co umowa, na podstawie której dokonano
rejestracji nazwy domeny będącej przedmiotem sporu.
Strony mogą wspólnie podjąć decyzję dotyczącą wyboru
innego języka (zob. art. 11 Reguł Proceduralnych). Istnieje
możliwość składania załączników do pism sporządzonych
w innych językach, arbitrzy mogą jednak zażądać przetłumaczenia części lub całości tych dokumentów (zob. art.
16

11(b) Reguł Proceduralnych). Ze względu na wyjątkowe
okoliczności sprawy, niektóre składy rozstrzygające decydowały się na zmianę języka, w jakim rozstrzygany był spór
(zob. art. 11(a) Reguł Proceduralnych; zob. „50por15.com”
i „50x15.com” – WIPO Case No. D2000-0540 Gestevision
Telecinco, s.a. v. Trazos Inforgrafia S.L.; „dassault.com” –
WIPO Case No. D2003-0989 Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park; „tokyu-checkin.com” – WIPO Case No. D2008-1408 Tokyu Corporation
v. WA-Virtual Stock Ltd., Virtual Stock House Ltd., Andrew
Waggins; „vuelingair.com” – WIPO Case No. D2005-1231
Vueling Airlines, S.A. v. Ahn Dongkyun; „cn-dow.com” –
WIPO Case No. D2008-1276 The Dow Chemical Company
v. Hwang Yiyi).
Pozew powinien w szczególności zawierać wszystkie
okoliczności wskazujące na to, że spełnione zostały przesłanki z art. 4(a) UDRP (zob. art. 3 Reguł Proceduralnych).
Powód powinien w nim również sprecyzować czy życzy sobie, by decyzja była wydana przez panel jednoosobowy,
czy też panel trzyosobowy (zob. art. 3(iv) Reguł Proceduralnych).
Odpowiedź na pozew powinna zawierać w szczególności odpowiedź na zarzuty powoda (zob. art. 5 Reguł Proceduralnych), oraz powoływać fakty świadczące o tym, że
pozwany nie zarejestrował i nie wykorzystuje nazwy domeny w sposób sprzeczny z UDRP. Pozwany ma 20 dni od
chwili rozpoczęcia postępowania administracyjnego na
wniesienie odpowiedzi na pozew (zob. art. 5(a) Reguł Proceduralnych).
Zgodnie z UDRP panel może według swego uznania
wnioskować o wniesienie dalszych pism (zob. art. 13 Reguł Proceduralnych). Arbitrzy decydowali się na przyjęcie
dalszych pism pomimo braku wniosku ze strony panelu
w tym przedmiocie, jeśli w pismach tych podniesione zostały nowe istotne dla sprawy okoliczności (Bettinger 2005:
961, 363; zob. „parlezmoidamour.com” – WIPO Case No.
D2011-0161 John Galliano S.A. v. Michel Van de Morton,
Cash Telecom SA; „jerryfalwell.com” i „jerryfallwell.com”
WIPO Case No. D2002-0184 The Reverend Dr. Jerry Falwell
and The Liberty Alliance v. Gary Cohn, Prolife.net and God.
info; „nikewomen.com”, „nikeshop.net”, „nike-shop.com”
i inne – WIPO Case No. D2001-0102 Nike Inc. v. Crystal International; „i-pharmacia.com” – WIPO Case No. D20000309 Pharmacia & Upjohn Ab v. Gabriel Sipa; „goldline.
com” – WIPO Case No. D2000-1151, Goldline International
Inc. v. Gold Line).
Zgodnie z Regułami Proceduralnymi, jeśli pozwany
nie doręczy odpowiedzi na pozew w terminie, zostanie to
uznane za dobrowolne poddanie się decyzji (default) (zob.
art. 14 Reguł Proceduralnych). Panel może jednak ze wzglę-
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du na wyjątkowe okoliczności zadecydować o uwzględnieniu odpowiedzi pomimo doręczenia jej po upływie terminu (zob. art. 14(b) Reguł Proceduralnych). Przykładowo,
panele zdecydowały się na przyjęcie odpowiedzi pomimo
doręczenia jej po terminie, jeśli doręczono ją przed przystąpieniem do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (zob.
„jpmorgan.org” – WIPO Case No. D2000-0035. J.P. Morgan
& Co. Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company
of New York v. Resource Marketing), gdy arbitrzy uznali, że
nie będzie to miało wpływu na opóźnienie w wydaniu decyzji w sprawie (zob. „younggenius.com” – WIPO Case No.
D2000-0591, Young Genius Software AB. v. MWD, James
Vargas), gdy opóźnienie spowodowane było problemami
zdrowotnymi pozwanego („frigidairefilters.com” – WIPO
Case No. D2008-0827, Aktiebolaget Electrolux (AB) v. Craig
Hendrix w zw. z Forum Case No. FA 94269 Khoral Research,
Inc. v. Alexy V. Khrabrov, National Arbitration) lub też, gdy
decyzja nieuwzględniająca zarzutów podniesionych w odpowiedzi byłaby zdaniem arbitrów jawnie niesprawiedliwa
(zob. „frigidairefilters.com” – WIPO Case No. D2008-0827
Aktiebolaget Electrolux (AB) v. Craig Hendrix w zw. z Forum Case No. FA 95003 Collegetown Relocation LLC v. John
Mamminga, National Arbitration).
Co do zasady, decyzje wydawane są na podstawie okoliczności powołanych przez strony, jednakże zarówno UDRP,
jak i Reguły Proceduralne nie zabraniają uwzględniania
przez arbitrów okoliczności, które nie zostały podniesione
przez strony. Panele w swych decyzjach uwzględniały nieprzytoczone przez strony okoliczności wynikające z zawartości stron internetowych pozwanych (zob. „moanapacific.
com” WIPO Case No. D2000-0139 Moana Pacific Fisheries
Limited v. Turner New Zealand; „947thewave.com” – WIPO
Case No. D2004-0251 Infinity Broadcasting Corporation v.
Cayman Trademark Trust; „redeglobo.com” – WIPO Case
No. D2000-0353 TV Globo Ltda. v. Burak Akgul; „ferrari-fila.
com” i inne – WIPO Case No. D2003-0085 Ferrari S.P.A.,
Fila Sport SPA. v. Classic Jack; „mansafe.com” – WIPO Case
No. D2010-1255 Latchways PLC v. Martin Peoples), powodów (WHOIS od ang. who is) – protokół TCP (strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami)
służący do wysyłania zapytań do baz danych DNS w celu
określenia właściciela domeny, adresu IP i pozostałych informacji o charakterze „teleadresowym” (zob. „globopar.
com” – WIPO Case No. D2000-0606 Globo Comunicações e
Participações SA) jak i osób trzecich (zob. „redeglobo.com”
– WIPO Case No. D2000-0353 TV Globo Ltda. v. Burak Akgul; „chargergirls.com” i „chargergirls.net” – WIPO Case
No. D2000-0118 National Football League Properties Inc.
and Chargers Football Company v. One Sex Entertainment
Co., a/k/a chargergirls.net; „ifranchise.com” – WIPO Case

No. D2007-1438 The iFranchise Group v. Jay Bean/MDNH
Inc./Moniker Privacy Services). Arbitrzy przy wydawaniu
decyzji korzystali także z wyszukiwarek internetowych
(zob. „tschibo.com” – WIPO Case No. D2001-0079 Tchibo
Frisch-Röst-Kaffee GmbH v. Hans Reischl), z bazy WHOIS
(zob. „chargergirls.com” i „chargergirls.net” – WIPO Case
No. D2000-0118 National Football League Properties
Inc. and Chargers Football Company v. One Sex Entertainment Co., a/k/a chargergirls.net) oraz innych źródeł
(zob. „kpn.info” – WIPO Case No. D2008-0055, Koninklijke
KPN NV v. Konstantinos Zournas, w której to skład orzekający wskazywał, że skrót KPN nie jest jedynie skrótem
nazwy, do której uprawniony jest pozwany, ale również
i skrótem innych nazw między innymi polskiej partii konserwatywnej „Konfederacja Polski Niepodległej”). Należy
jednak zasygnalizować, że w odosobnionych przypadkach
składy orzekające przyjmowały bardziej restrykcyjne podejście, uznając za dopuszczalne uwzględnienie okoliczności niepodniesionych wcześniej przez strony jedynie, gdy
obydwie strony wyraziły na to zgodę (zob. „Drawtite.com”
– WIPO Case No. D2000-0017 Draw-Tite Inc. v. Plattsburgh
Spring Inc.). Część arbitrów zupełnie wykluczało uwzględnienie niewskazanych wcześniej okoliczności (zob. „attmsn.
com” – WIPO Case No. D2001-0830 AT&T Corp. v. Randy
Thompson; „ferrarishop.net” – WIPO Case No. D2001-1004
Ferrari S.p.A. v. Pierangelo Ferrari).
Zasadniczo panel nie przeprowadza przesłuchań świad
ków. Panel rozstrzygający w danej sprawie może, zgodnie
z własnym uznaniem, wyrazić na takie przesłuchanie zgodę,
jednak jak wynika z materiałów analizowanych przez autora
niniejszego opracowania, jak do tej pory żaden panel nie
zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia do przeprowadzenia takiego przesłuchania.
Arbitrzy rozstrzygający sprawy są niezawiśli i bezstronni
(zob. art. 7 UDRP). Panel powoływany jest po wpłynięciu
odpowiedzi lub też w przypadku jej braku po upłynięciu
20 dniowego terminu na jej złożenie. Arbitrzy wybierani
są z listy prowadzonej przez Centrum (zob. art. 6(a) Reguł
Proceduralnych) i mają obowiązek ujawnić wszelkie powiązania między nimi a stronami oraz wszelkie inne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność (zob.
art. 7 Reguł Proceduralnych). Również strony mogą wskazać
okoliczności, które mogłyby negatywnie rzutować na bezstronność danego arbitra (zob. „britanniabuildingsociety.
org” – WIPO Case No. D2001-0505 Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention). Okoliczność, że arbiter reprezentował wcześniej strony w innym postępowaniu UDRP
(zob. „ironmountainstorage.com“ – WIPO Case No. D20021688 Newman/Haas Racing v. Virtual Agents Inc.) jak i to,
że arbiter rozstrzygał wcześniej w sporach jednej ze stron
17
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zostały uznane za niewystarczające, by możliwe było ich
odwołanie (zob. „wwwabb.com”– WIPO Case No. D20020718 ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. Yvonne Bienen, Bienen Enterprises). Istnieją również sprawy, w których strony
próbowały bezskutecznie podważyć bezstronność samego
Centrum (zob. „tonsil.com” – WIPO Case No. D2000-0376
Süd-Chemie AG v. tonsil.com; „afm.com” – WIPO Case No.
D2001-0558 AFMA Inc. v. Globemedia).
Przy wyborze arbitra, Centrum uwzględnia szereg okoliczności, takich jak narodowość stron, język, w jakim prowadzone będzie postępowanie, doświadczenie arbitra, czy
też jego obecne miejsce pobytu.
Wysokość opłaty za postępowanie arbitrażowe na podstawie UDRP zależna jest od ilości nazw domen, które są
jego przedmiotem oraz od ilości arbitrów rozstrzygających
spór. Zasadą jest, że koszty ponosi powód. Jednak, jeśli to
pozwany wniesie o to, by sprawa rozstrzygana byłą przez
trzyosobowy panel, koszty postępowania są ponoszone
wspólnie przez strony (zob. art. 19 Reguł Proceduralnych;
art. 10 WIPO Supplementary Rules; zob. Cennik usług
świadczonych przez Centrum w materii nazw domen 2013).
UDRP uniemożliwia dysponentowi przeniesienie praw
z rejestracji nazwy domeny w czasie trwania postępowania
arbitrażowego oraz 15 dni po jego zakończeniu (zob. art.
8(a) UDRP). Możliwe jest jednak, iż pozwany dokona takiego przeniesienia przed tym, jak informacja o zaistnieniu
sporu dotrze do właściwego rejestru, tj. przed zablokowaniem nazwy domeny. Taki transfer w złej wierze, dokonany
„w ostatniej chwili” określany jest mianem „cyberflight”
(Bettinger 2005: 965). Zgodnie z przyjętą przez Centrum
praktyką, w sytuacjach, w których doszło do cyberflight,
w związku z tym, że dochodzi do zmiany dysponenta nazwy
domeny wyznacza się powodowi termin do naniesienia stosownych zmian w pozwie (zob. „playboyaccess.com”, „playboyworldwide.com” i „playboyvipservices.com” WIPO Case
No. D2006-1543, Playboy Enterprises International Inc. v.
Global Media Domain Trust; „tmobille.com” – WIPO Case
No. D2005-0819, Deutsche Telekom AG v. Dong Wang;
„easyjet.co“– WIPO Case No. DCO2012-0001, easyGroup
IP Licensing Limited v. wang tao; „swarovskiukstore.com”
– WIPO Case No. D2012-2270, Swarovski Aktiengesellschaft v. Zippon Hall; „bodumkaffeebereiter.com” – WIPO
Case No. D2011-1994, PI-Design AG and Bodum AG v. Wijdan, Juned K./PrivacyProtect.org; „ericbana.com“ – WIPO
Case No. D2007-1574, Mr. Eric Bana v. Amazing Systems
LLC; „cosmoprof.biz” – WIPO Case No. D2004-0830, BolognaFiere S.p.A. v. Currentbank-Promotools, SA Inc./Isidro
Sentis a/k/a Alex Bars; „viedemerde.com” – WIPO Case
No. D2012-1153, Beta et Companie v. Duan Xiang Wang/
Huang Kuan You; „lufthansa-reisemarkt.com” – WIPO Case
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No. D2009-1754, Deutsche Lufthansa AG v. Kudakwashe
Musunga/PrivacyProtect.org). Takie rozwiązanie należy
ocenić negatywnie, bowiem ma ono doniosłe konsekwencje w wielu aspektach UDRP, między innymi przy badaniu
okoliczności takich jak zła wiara. W takich sytuacjach niektórzy arbitrzy decydowali się na przypisywanie złej wiary,
która cechowała wcześniejszego dysponenta późniejszemu
dysponentowi.

Decyzje wydawane przez panel
Jak już wskazano, na podstawie UDRP możliwe jest wydanie jedynie trzech typów decyzji:
• decyzja przyznająca rację powodowi, wskutek której
następuje przeniesienie prawa z rejestracji nazwy domeny;
• decyzja przyznająca rację powodowi, wskutek której
następuje unieważnienie prawa z rejestracji nazwy
domeny;
• decyzja nieuwzględniająca zarzutów powoda.
Panel nie może decydować o zwrocie kosztów związanych z postępowaniem (zob. „creo-scitex.com” – WIPO
Case No. D2000-1490, Creo Products Inc. v. Website In Development). Decyzje panelu dotyczą jedynie prawa z rejestracji nazwy domeny. Arbitrzy mogą także podejmując decyzję o oddaleniu pozwu uznać, iż ten został złożony w złej
wierze (zob. art. 15 lit. e UDRP).
W przypadku, gdy w danej sprawie prowadzone jest
postępowanie przed jednym z sądów, panel może zadecydować o zawieszeniu, umorzeniu (zob. „tadano.com” –
WIPO Case No. D2012-2408, Tadano Ltd. v. Whois Privacy
Services Pty Ltd./Stanley Pace) lub kontynuowaniu postępowania arbitrażowego (zob. art. 18 lit. b Reguł Proceduralnych). W praktyce panele prawie zawsze decydują się
na kontynuowanie arbitrażu pomimo powzięcia informacji
o wszczęciu postępowania sądowego (zob. „billbronsky.
com” i inne – WIPO Case No. D2010-1835, William J. Bronsky, Coraline Bronsky Panis, OBA v. Mr. Matthew Barsauckas and Mrs. Jane Anne Barsauckas aka McKernan, Click It
Online Limited dba Clickituk.com, billbronsky, billbronsky-oba, coralinebronskypanis.com; „cariberealcancun.com”
i inne – WIPO Case No. D2009-0958, BD Real Hoteles, SA
de CV v. Media Insights aka Media Insight ; „xenova.com”
– WIPO Case No. D2004-0678, Xenova Limited v. Epinox
Technology Solutions Private Limited).
Jeśli strony zawarły porozumienie w przedmiocie spornej nazwy domeny, lub też, gdy dalsze prowadzenie postępowania jest bezcelowe lub niemożliwe, panel umarza
postępowanie (zob. art. 17(a) Reguł Proceduralnych; zob.
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„gelbesbranchenbuch.com” – WIPO Case No. D2010-0955,
DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH v. Registrant
(2828625) Laura Mouck/Moniker Privacy Services; „tadano.
com” – WIPO Case No. D2012-2408, Tadano Ltd. v. Whois
Privacy Services Pty Ltd./Stanley Pace).
Treść podjętej przez arbitrów decyzji przekazywana
jest odpowiedniemu rejestratorowi domen w ciągu 3 dni
od jej podjęcia, w celu jej implementacji. Rejestrator taki
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować strony sporu,
w jakim terminie zostanie ona wykonana (zob. art. 16 lit.
a Reguł Proceduralnych).
Wykonanie decyzji panelu może zostać zawieszone (zob.
art. 4 lit. k UDRP). Zgodnie z UDRP rejestrator zobowiązany jest wykonać decyzję, chyba, że w terminie 10 dni od jej
otrzymania wpłyną do niego dokumenty potwierdzające
wniesienie pozwu w przedmiocie nazwy domeny przez jedną
ze stron arbitrażu. W takim przypadku rejestrator nie może
podejmować żadnych działań w przedmiocie nazwy domeny,
aż do rozstrzygnięcia sporu (zob. art. 3 lit. b pkt xiii Reguł
Proceduralnych). Sądem właściwym do rozstrzygania sporów
w tym przedmiocie jest zgodnie z procedurą sąd właściwy
dla siedziby rejestratora lub też adresu rejestratora w rejestrze WHOIS na moment wniesienia skargi do Centrum.
Co do zasady UDRP nie przewiduje możliwości odwoływania się od decyzji wydanej przez panel, ponieważ jak zostało już wcześniej wskazane, strony nieusatysfakcjonowane
treścią decyzji mają prawo wystąpienia do właściwego sądu
w celu dochodzenia swych praw. Uwzględniając wyjątkowe
okoliczności, powołując się na zasady common-law (zob.
„creo-scitex.com” – WIPO Case No. D2000-1490, Creo Products Inc. v. Website In Development w zw. z Appeal in Ladd
v. Marshall 1954 3 All ER 745, 748 oraz New Zealand Court
of Appeal in Dragicevich v. Martinovich 1969 NZLR 306, 308),
niektóre panele decydowały się na ponowne rozpatrzenie
sporów, w których przedmiocie na podstawie UDRP wydane
zostały już decyzje. Między innymi arbitrzy zgadzali się na
ponowne rozpatrzenie spraw w przypadkach, gdy w skutek
oszustwa wcześniejsza decyzja została oparta na niezgodnych z prawdą okolicznościach (zob. „maruti.com” – WIPO
Case No. D2003-0073, Maruti Udyog Ltd. v. maruti.com),
gdy później wykryto okoliczności faktyczne, które mogłyby
mieć wpływ na wynik sprawy (zob. „realspanking.com” –
WIPO Case No. D2007-1082, Alpine Entertainment Group
Inc. v. Walter Alvarez; „shawrugsonline.com” – WIPO Case
No. D2007-1856, Shaw Industries Group Inc. and Columbia
Insurance Company v. Rugs of the World Inc.) oraz gdy wcześniejsza decyzja została uznana za znacząco niesprawiedliwą
(od ang. Substantial injustice; zob. „creo-scitex.com” – WIPO
Case No. D2000-1490, Creo Products Inc. v. Website In Development w zw. z Appeal in Ladd v. Marshall).

Znaczenie wcześniejszych decyzji
Treść decyzji jest powszechnie dostępna (zob. art.
16(b) Reguł Proceduralnych). Zarówno Centrum, jak
i ICANN publikują je na swych stronach internetowych
(strona WIPO zob. http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions.html 2013). W wyjątkowych sytuacjach,
panel rozstrzygający w danej sprawie może zadecydować
o utajnieniu części decyzji (zob. rt. 4 (j) UDRP; zob. „tvssfr.
com” – WIPO Case No. D2004-0386 Société Française du
Radiotéléphone-SFR v. Karen; „boerhinger.com” – WIPO
Case No. D2012-0890 Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG v. Name Redacted; „csa-international.
net” – WIPO Case No. D2000-0071 CSA International
a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon
and Care Tech Industries Inc.).
Decyzje wydawane na podstawie UDRP mają charakter indywidualny oraz konkretny, są one zatem wiążące jedynie dla stron sporu (zob. „tata-amex.com” – WIPO Case
No. D2001-0974, Tata Sons Limited v. Hasmukh Solanki).
W celu zapewnienia przejrzystości wydawanych decyzji,
zwyczajowo przyjęło się, iż panele zwracają szczególną
uwagę na rozstrzygnięcia, które zostały wydane w sprawach o podobnych stanach faktycznych, w których arbitraż administrowany był przez Centrum, jak i innych dostawców usług związanych z administrowaniem arbitrażu.
W praktyce zarówno w pozwach, jak i w odpowiedziach
powszechnie cytowane są wcześniejsze decyzje (zob.
„xenicalla.com” – WIPO Case No. D2007-1629, F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises; „800-flowers.
com” – WIPO Case No. D2005-0061 Fresh Intellectual
Properties Inc. v. 800Network.com Inc.). Składy orzekające powołują się na wcześniejsze decyzje w swych orzeczeniach, argumentując to między innymi chęcią pełniejszego
uzasadnienia decyzji (zob. „generic-viagra-cialis-cheap-best-price.info” – WIPO Case No. D2006-1155, Lilly ICOS
LLC v. Christina Poe; „lemeridien.com” – WIPO case No.
D2000-0405, Societe des Hotels Meridien Sa v. United
States of Moronica). Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ, jaki mają tradycje systemów common-law,
na podstawie których orzeczenia mają wagę precedensu. Panele w sporach administrowanych przez Centrum
mają również w zwyczaju powoływać się na kompilację
poglądów panelów znajdującą się na stronie Centrum
(zob. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions 2013; zob. „lionsden.com” – WIPO Case
No. D2010-2011, Mile Inc. v. Michael Burg; „arena.com”
– WIPO Case No. D2008-1768, Descente Ltd. and Arena Distribution SA v. Portsnportals Enterprises Limited).
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W związku z wyjątkową wagą, jaką w rozstrzyganiu spraw
na podstawie UDRP mają wcześniejsze decyzje, następna
część raportu zostanie poświęcona analizie orzecznictwa
w sprawach administrowanych przez Centrum.
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Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej
za naruszenie dóbr osobistych
Civil Liability of the Legal Person
in Case of Personality Rights Infringement

Artykuł porusza kwestię związaną z odpowiedzialnością za
naruszenie dóbr osobistych dokonane przez organy osoby prawnej oraz rozstrzyga zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w układzie: naruszyciel/osoba prawna – podmiot, którego
dobra osobiste zostały naruszone.
Analiza dokonywana jest nie tylko z perspektywy naukowej,
ale także z perspektywy praktyka, co pozwala na uwzględnienie
szeregu aspektów umykających w toku wykładni art. 23 oraz 24
KC. W szczególności wskazać należy zatem na konieczność prowadzenia analizy naruszenia dokonanego przez osobę prawną
z perspektywy organu – osoby fizycznej działającej za i imieniem
osoby prawnej – oraz konieczność rozróżnienia ról gospodarczych,
w których występuje owa osoba fizyczna. W warstwie restytucji
dóbr osobistych, artykuł akcentuje kwestię związaną z zakresem
owej restytucji oraz wskazuje na niemożność dokonania restytucji
zarówno przez osobę prawną, jak i jej organ (osobę fizyczną działającą za i imieniem osoby prawnej).

Wstęp
W judykaturze i piśmiennictwie bezsporne jest, iż osoba prawna działając we własnym imieniu wykorzystuje do
tego swoje statutowe (bądź ustawowe) organy. Esencja
tej konstrukcji polega na przyznaniu takiemu podmiotowi
pełnej zdolności do czynności prawnych, przez co „stanowi
ona sobą nową kategorię prawną niebędącą prostą sumą
tworzących ją składników” (Koczanowski 1996). A zatem,
co jest zgodne z teorią realnego bytu osoby prawnej, osoba prawna służy urzeczywistnianiu ograniczonych w swojej
treści i prawnie uregulowanych celów. Wszystkie działania
podejmowane przez osobę fizyczną (piastun) w związku
z celami danej osoby prawnej podejmowane są w jej imieniu i na jej rzecz (organ).
Odrębną i nierozstrzygniętą kwestią jest kształtowanie
się odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osoby
trzeciej dokonane przez osobą prawną. Nie ma jednoznacznej normy, która rozgraniczałaby sferę, za którą odpowiada
albo sama osoba prawna albo osoba lub osoby sprawujące funkcję organu (piastuni). W doktrynie zostało przyjęte stanowisko kompromisowe. „Ze względu na trudności

The article raises an issue of civil liability of corporate organs
of legal entities’ for an infringement of personality rights, and defines the scope of responsibility of the particular entities in the relationship: an infringer/a legal entity – an entity whose personality
rights have been violated.
The scope of the analysis includes not only a scientific perspective, but also a perspective of a practitioner, which allows for including of number of aspects under the Articles 23 and 24 of the Polish
Civil Code. The analysis of the personality rights violation should include in particular, the analysis of the infringement done by a corporate organ of the legal entity – a natural person acting for and in the
name of the legal entity – and the need to distinguish the economic
roles, which are exercised by the natural person. As for the restitution of the personality rights, the article emphasizes the issues related to the scope of this restitution and points out that it is impossible
to make it by both entities: a legal person and its corporate organ
(a natural person acting for and in the name of the legal entity).
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w rozgraniczeniu zachowań osoby pełniącej funkcje organu osoby prawnej (lub podmiotu bez osobowości prawnej)
zaliczanych na konto tego podmiotu od zachowań, które
przypisane mu być nie mogą, należałoby dopuścić możliwość wyboru przez osobę, której dobro osobiste zostało
zagrożone lub naruszane pozwanego: albo osoby fizycznej
pełniącej funkcję organu albo osoby prawnej (lub podmiotu bez osobowości prawnej), której naruszenie może być
przypisane” (Pazdan 2007: 1155). Rozwiązanie takie nie jest
jednak zadowalające, a to ze względu na rozumienie istoty
osoby prawnej oraz katalog przyznanych praw i nałożonych
obowiązków, a także samą strukturę tej osoby.
Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich
dokonane przez organy osoby prawnej jest immanentnie
powiązane z osobą prawną, a nie osobą fizyczną sprawującą funkcję organu osoby prawnej. Teza ta stoi w opozycji do
wyroku Sadu Najwyższego, w którym stwierdzono, iż „okoliczność, że osoba reprezentująca przedsiębiorstwo lub inną
jednostkę organizacyjną działa – naruszając cudze dobro
osobiste – w takim charakterze, nie zwalnia tej osoby od
odpowiedzialności wobec pokrzywdzonego przewidzianej
w art. 24 §1 KC. W takim wypadku stroną pozwaną w pro21
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cesie o ochronę dobra osobistego może być zarówno wymieniona osoba, jak i jednostka, którą ona reprezentowała.
Jednakże nakazane każdemu z tych podmiotów czynności
zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego muszą być nieraz różne; w szczególności nie można
nakazać osobie, która reprezentowała jednostkę, aby ona
usunęła z akt osobowych obrażające pokrzywdzonego pismo, gdyż ona osobiście takiej możliwości nie ma” (wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1980 roku, sygn. akt
IV CR 475/80).
Wyraźnie zaakcentować jednak należy, iż Sąd Najwyższy stwierdził, że nie istnieje w takim przypadku przepis
odpowiadający regulacji art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141
z późn. zm.), pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności
pracownika za szkodę. Sąd Najwyższy nie zauważył jednak,
że nie ma też przepisu, który jednoznacznie oddzielałby
odpowiedzialność organu i osoby prawnej. Sąd Najwyższy
w przedmiotowym orzeczeniu nie dokonał także analizy
ekonomicznej, która stanowi jeden z istotniejszych elementów realizujących funkcję restytucyjną ochrony dóbr
osobistych. Teza, w swoim rozwinięciu będąca refleksem
obserwacji praktyki oraz stale rozwijającej się doktryny
i orzecznictwa, uwzględnia zatem nie tylko wymienione
powyżej okoliczności, ale przede wszystkim odwołuje się
do nowych, nieistniejących na dzień przedmiotowego orzeczenia (tj. 1980 rok), realiów społeczno-ekonomicznych gospodarki wolnorynkowej.

Charakterystyka dóbr prawnych.
Osoba prawna jako naruszyciel dóbr osobistych
Zgodnie z art. 24 KC, dobra osobiste są chronione przed
naruszeniem lub zagrożeniem wywołanym przez osobę
trzecią (Pietrzykowski 2012). Naruszenie to musi być bezprawne, tzn. działanie osoby naruszającej nie pozostaje
w zgodzie z prawem (nie jest prawdziwe), a ponadto nie
istnieje lex specialis bądź inne okoliczności wyłączające bezprawność działania (Wasilewski 2012; Sokołowski 2012).
Nie musi być to jednak działanie zawinione. Ponadto Kodeks cywilny wprowadza domniemanie bezprawności naruszenia, co w konsekwencji przerzuca ciężar dowodzenia zaistnienia okoliczności wyłączającej bezprawność na osobę,
która dobro osobiste naruszyła (Szpunar 1979: 18; także:
Wasilewski 2012; Sokołowski 2012).
Dobro osobiste może naruszyć zarówno osoba fizyczna,
jak i prawna. Ustawa nie rozróżnia konsekwencji cywilno-prawnych wynikających z takiego naruszenia przez wyżej
wymienione podmioty. Samoistna podstawa odpowiedzialności, jaką w przypadku art. 24 KC jest bezprawność
22

wyłącza przedmiotowość sporu, co do zdolności zawinienia
przez osobę prawną.
Należy jednak nadmienić, iż art. 416 KC odnoszący się
do szkody majątkowej stanowi, że za winy osób wchodzących w jej organy odpowiada osoba prawna (wina anonimowa, Olejniczak 2010). Rozpatrując tę kwestię w szerszej
perspektywie rozumienia samego pojęcia szkody, przyjmując jej dwoisty majątkowo/niemajątkowy charakter, a także
przesłanki zawinienia w rozumieniu prawa cywilnego, można podjąć próbę stworzenia koncepcji odpowiedzialności
osób prawnych na zasadzie winy (nie stanowi to jednak
przedmiotu niniejszej publikacji będącej jedynie wycinkiem
całości zagadnienia odpowiedzialności za naruszenie dóbr
osobistych dokonane przez osoby prawne).
Ponadto regulacja art. 416 KC depersonalizując winę
i przenosząc odpowiedzialność z organu na samą osobę
prawną hipotetycznie pozwala na zastosowanie rozumowania per analogiem w stosunku do art. 24 KC. W takim
wypadku każde bezprawne zachowanie organu, znajdujące
się w granicach jego zadań i kompetencji, automatycznie
powinno skutkować odpowiedzialnością po stronie osoby
prawnej. Co istotne, kontynuując analogie z art. 416 KC,
nie ma znaczenia czy naruszenia dokonał organ jako całość, czy tylko poszczególni jego członkowie. Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 5 listopada 2010 r. stwierdził, że: „Oparcie
odpowiedzialności osoby prawnej w art. 416 KC, na winie
jej organu nie oznacza aby szkoda była następstwem zawinionego zachowania wszystkich członków kolegialnego
organu, a wystarczające jest zawinione zachowanie jednej
z tych osób, jeśli tylko działała ona w wykonywaniu funkcji
tego organu” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 listopada
2010 roku, sygn. akt I CSK 12/10). W konsekwencji uznać
należy, iż ustalenie osób odpowiedzialnych za działania osoby prawnej nie ma znaczenia gdyż, przy tzw. „winie bezimiennej” lub „organizacyjnej” można poprzestać na samym
ustaleniu bezprawności czynu wywołującego szkodę.
Istotną rolę przy ocenie, czy dane dobro osobiste zostało rzeczywiście naruszone odgrywa powszechnie akceptowana w doktrynie (Szpunar 1979: 106) powoływana,
jako podstawa orzeczeń przez sądy teoria obiektywnego
naruszenia, która jest przeciwieństwem uprzednio obowiązującej teorii subiektywnej (przykładowo: wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNC
1976/11/251; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca
1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997/6-7/93). Ta ostania łączy
ochronę z subiektywnym przekonaniem strony o naruszeniu jej dobra osobistego, bez badania innych, występujących w sprawie okoliczności. Według niej liczy się wyłącznie
krzywda odczuwana przez osobę żądającą ochrony swych
dóbr osobistych.
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Natomiast dominująca obecnie teoria obiektywnego
pojmowania naruszenia dóbr osobistych, bada kwestię
naruszenia w szerszej perspektywie. Zgodnie z nią, bierze
się pod uwagę, nie tylko wewnętrzne odczucia osoby pokrzywdzonej. Sąd kieruje się zatem także tym, czy jest ono
sprzeczne z szeroko rozumianym porządkiem prawnym, to
jest normami lub regułami postępowania wynikającymi
z zasad współżycia społecznego (Pazdan 2007: 1153). Najistotniejszą przesłanką takiego podejścia jest reakcja racjonalnego obserwatora na dane naruszenie. Ten sposób
pojmowania ochrony dóbr osobistych potwierdził także
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 11 marca 1997 (sygn. akt
III CKN 33/97, OSNC 1997/6-7/93), w którym stwierdzono, iż „Ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, jakim jest stan uczuć, godność osobista i nietykalność
cielesna (art. 24 §1 KC), nie może być dokonana według
miary indywidualnej wrażliwości zainteresowanego (ocena subiektywna)”. Zwolnienie się od odpowiedzialności za
naruszenie dóbr osobistych nastąpić może zatem wyłącznie w przypadku, gdy dane wypowiedzi nie są bezprawne.
Jednoznacznie stwierdzić bowiem należy, iż z art. 24 KC
„(…) wynika, że aby uzyskać ochronę należy wykazać, że
doszło do naruszenia lub zagrożenia konkretnego dobra
osobistego. Jeżeli powód wykaże tę okoliczność, to wówczas pozwany może uwolnić się od odpowiedzialności,
jeżeli udowodni, że jego działanie nie było bezprawne”
(wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 lipca 2013
roku, sygn. akt I ACa 243/13).
W jednym z najsłynniejszych orzeczeń dotyczących
ochrony dóbr osobistych Sąd Najwyższy jasno przedstawił,
iż konieczna jest także ocena dokonana przez racjonalnego obserwatora czy naruszenie czci jest wystarczająco
zindywidualizowane. „(…) chodzi przy tym o rozumienie
obiektywnie uzasadnione. Istotna jest więc odpowiedź na
pytanie, czy przeciętny odbiorca – osoba zwykła, rozsądna i racjonalnie oceniająca, nieobciążona uprzedzeniami,
nieskłonna do wyrażania ekstremalnych sądów – mógłby,
kierując się powszechnym znaczeniem użytych słów oraz
na podstawie okoliczności towarzyszących wypowiedzi
i innych znanych mu faktów, powziąć uzasadnione przypuszczenie, że wypowiedź dotyczy konkretnej znanej mu
osoby. Samo subiektywne odczucie osoby, że wypowiedź
jej dotyczy, nie stanowi okoliczności doniosłej z punktu
widzenia identyfikacji, a więc dla stwierdzenia naruszenia
czci” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r.
sygn. akt I CSK 118/06).
Ponownie Kodeks cywilny nie różnicuje tu rodzaju wywołanych odczuć psychicznych ze względu na osobę naruszyciela. Również sama postać osoby prawnej, pozwala na
bardziej obiektywny odbiór wypowiedzi takiego podmiotu

przez obserwatora (przy założeniu, że zgodnie z zasadą
społeczną, przejętą z czasem przez prawo, od przedsiębiorcy/osoby prawnej wymaga się profesjonalizmu i wyższej staranności). Ponadto wydaje się, że wyższy stopień
dysonansu społecznego wywołuje naruszenie dokonane
przez osobę prawną. Szczególnie widoczne jest to w procesach, w których po jednej stronie występuje jednostka
a po drugiej Skarb Państwa lub duża spółka akcyjna.
Rozstrzygając natomiast kwestie stosowanej koncepcji
w kontekście osób prawnych, wskazać należy na wyrok
sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012
roku, zgodnie z którym, „(…) o ile w przypadku osób fizycznych można analizować czy trzeba brać pod uwagę
subiektywne czy obiektywne kryteria naruszenia dóbr, to
w przypadku osób prawnych decydujące, ale zarazem jedyne znaczenie mają obiektywne kryteria naruszenia dóbr
osobistych. Osoby prawne nie mogą odczuwać, tak jak ludzie, wyrządzonej im krzywdy i, co trzeba mocno zaakcentować, wykluczone jest uwzględnianie w tym względzie
ujemnych odczuć osób tworzących substrat osobowy osoby prawnej. Świadomość własnej wartości czy szacunek
dla samego siebie wymaga zdolności do subiektywnego
postrzegania swojego istnienia. Takie odczucia w zasadzie nie mogą znaleźć zastosowania w przypadku osoby
prawnej. Ochrona dóbr osób prawnych obejmuje w zasadzie dobra związane z jej funkcjonowaniem i zapewniające jej niezakłócone działanie, a w szczególności takie
jak jej nazwa, znak towarowy, opinia handlowa. Ponadto
ochrona dóbr osobistych osób prawnych zależy jedynie
od obiektywnie stwierdzonego faktu naruszenia jej dóbr
osobistych działaniem bezprawnym” (I ACa 1199/11).
Orzeczenie to, odnoszące się wprost do naruszenia dóbr
osobistych osoby prawnej pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z naruszeniem dóbr osobistych dokonywanym przez
osobę prawną. Wyraźnie podkreślić bowiem należy, iż
w przypadku osób prawnych nie jest możliwe oczekiwanie, aby usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych
– przeprosiny bądź sprostowanie – wiązało się także z powstaniem stanu, w którym u podmiotu dokonującego restytucji doszło do powstania jakiegokolwiek dyskomfortu skorelowanego z restytucją. Ów dyskomfort, będący
w wielu przypadkach faktyczną motywacją poszukiwania
ochrony dóbr osobistych, jako niemożliwy do osiągnięcia.
W konsekwencji, subiektywna koncepcja naruszenia dóbr
osobistych nie pozostaje i pozostawać nie może w zakresie rozważanego zagadnienia.
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Charakterystyka działalności i struktury
osoby prawnej
Osoba, której prawa osobiste zostały naruszone może
żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego
skutków, jak również wypłaty zadośćuczynienia lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Środki te zmierzają do przywrócenia stanu poprzedniego,
tj. stanu sprzed naruszenia dóbr osobistych. Istotna jest
też ich rola prewencyjna. Ponadto zadośćuczynienie pełni
funkcję kompensacyjną (Pazdan 2007: 1166), która wyraża się w obowiązku wynagrodzenia wyrządzonej szkody.
Wszystkie te żądania mogą zostać spełnione przez osobę
prawną. Istotny, dla orzekających sądów i powoda, jest element ekonomiczny, w szczególności, jeżeli pozwanym jest
duży przedsiębiorca. Stwarza to sposobność do transparentnego i pełnego usunięcia skutków naruszenia, jak
i pozwala zasądzić wyższe zadośćuczynienie. Artykuł 24 KC
nie wymaga też po stronie naruszającej elementu skruchy,
który były dla sztucznie stworzonego podmiotu nieosiągalny. Najistotniejszym elementem rozpoznawanym przez sąd
jest bezprawność, która jest obiektywna tzn. niezależna od
odczuć osoby naruszonej, jak i naruszyciela. Wypowiedzi
orzecznictwa są w tej kwestii jednoznaczne. Przykładowo
w wyroku z 28 grudnia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie
stwierdził, że: „Przesłanką warunkującą zarówno roszczenia
zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, jak i roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia jest
ustalenie, że dobro osobiste zostało naruszone działaniem
bezprawnym. Rozpoznając sprawę w przedmiocie ochrony
dóbr osobistych sąd powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero
w przypadku pozytywnej odpowiedzi ustalić, czy działanie
pozwanego było bezprawne” (sygn. akt III APa 14/12).
Czynności wykonywane przez organy powinny być oceniane pod kontem paradygmatu podporządkowania. Kryterium to jest realizowane w każdym wypadku, w którym
dana jednostka wypełniała wolę (rozumianą jako plan działania, strategię) osoby prawnej, jak też poprzez wchodzenie
jednostki w prawnie ustaloną rolę w określonej strukturze.
Łączy się to z przyznaniem kompetencji, jak i obowiązków.
Ważnym kryterium jest też funkcjonalność. Dochodzi
tu do szczególnej wymiany – organ nie spełnia swojej funkcji bez aparatu osoby prawnej, a ta nie istnieje bez działających w jej obrębie organów. Organ nie posiada osobowości
prawnej, i nigdy nie działa na swoją rzecz czy też w swoim
własnym imieniu. Wszystkie czynności podejmowane przez
niego wywołują skutki po stronie osoby prawnej. Przykładowo, nieprawidłowe decyzje finansowe zarządu spółki
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prawa handlowego mogą prowadzić do jej upadłości i likwidacji. Podobne skutki nie występują po stronie członków zarządu, mimo iż upadłość została spowodowana ich
nieudolnym działaniem.
Kolejnym elementem wyróżniającym osobę prawną
jest aparat, którym ta posługuje się dla realizacji swoich
zadań. Przykładowo, w przypadku dużych przedsiębiorców
można wyróżnić m.in. dział administracyjny, prawny czy też
odpowiedzialny za wizerunek i kontakty z mediami. Konglomerat połączonych organów i stanowisk z jednej strony
decentralizuje, a tym samym osłabia kontrolę decyzyjną
osoby prawnej, a z drugiej pozwala jej na zdecydowanie
szerszą i profesjonalną działalność. Funkcjonowanie osoby
prawnej jest efektem pracy wielu jednostek. Daje to możliwość wypracowania stanowiska, które najbardziej odpowiada celom założonym przez taki podmiot. Ze względu na
teleologiczną istotę osoby prawnej, jej organy zobowiązane
są współpracować na rzecz jej szeroko rozumianego dobra,
a ta jest zobowiązana do sprawowania nad nimi kontroli.
Jak było już podkreślane, osoba prawna działa poprzez
swoje organy. Jednocześnie, przy stwierdzeniu, iż osoba
prawna jest tworem, któremu można przypisać (prawnie)
większość cech i przymiotów, które przypisać można także osobie fizycznej, stwierdzić należy, iż nie istnieją żadne
przeciwwskazania, by przypisać jej odpowiedzialność w zakresie doboru osób sprawujących funkcję organów.
Odpowiedzialność ta będzie powiązana z możliwością reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. Wyznacznikiem
tego, czy organ, tj. osoba sprawująca funkcję organu może naruszyć dobra osobiste, powiązana jest bowiem z możliwością
dokonywania działań skutecznych zewnętrznie – poza strukturą osoby prawnej. Przykładowo, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność taką przypisać
będzie jej można w przypadku wypowiedzi, naruszających dobra osobiste, dokonanych przez zarząd. Trudno bowiem twierdzić, jakoby np. rada nadzorcza, nie posiadająca co do zasady
żadnych kompetencji zewnętrznych, a jedynie wewnętrzne
– ograniczone do innych organów spółki – mogła naruszyć –
działając za i imieniem spółki – dobra osobiste. W przypadku
podjęcia jednak przez radę nadzorczą działań naruszających
dobra osobiste, odpowiadać będą jej członkowie, jako osoby
fizyczne, nie spółka, rada nadzorcza nie może bowiem podejmować działań ukierunkowanych „na zewnątrz”, a tym samym
działania członków rady nadzorczej będą działaniami osób fizycznych, nie zaś organu.
W świetle powyższego uznać należy, iż odpowiedzialność
za naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną uzależniona jest od tego, czy komunikat pochodzi od organu umocowanego do reprezentacji, tj. działania za i imieniem osoby
prawnej na zewnątrz.
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Działanie za i imieniem osoby prawnej
Immanentnym elementem osoby prawnej są zatem
osoby fizyczne, które jako organy osoby prawnej (piastuni)
działają za i imieniem spółki – podejmują decyzje dotyczące
osoby prawnej. Ta kwestia ma olbrzymi wpływ na odpowiedzialność w zakresie naruszenia dóbr osobistych przez
osobę fizyczną.
Zgodnie z art. 38 KC osoba prawna działa przez swoje
organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na
niej statucie. Piśmiennictwo stoi na stanowisku, iż zachowanie jednostek, mających kompetencje do podejmowania
działań za osobę prawną, wyrażające wolę, traktuje się jak
oświadczenie woli osoby prawnej. To samo odnosi się do
wady oświadczenia woli, jak i do oceny jej dobrej lub złej
wiary (Pietrzykowski 2012: 141).
W powyższym kontekście podnieść należy, iż zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 roku
„(…) dobra osobiste osoby prawnej nie mogą być łączone
jedynie z organami tej osoby, ponieważ nie wypełniają one
substratu osobowego osoby prawnej. Dóbr osobistych
osoby prawnej nie należy łączyć z poszczególnymi osobami
fizycznymi tworzącymi substrat osobowy osoby prawnej.
Istotą osoby prawnej jest bowiem to, że jest ona odrębnym
podmiotem prawa, wobec czego naruszenie dobra osobistego osoby prawnej dotyka całości substratu osobowego,
a nie niektórych tylko wchodzących w jego skład osób fizycznych” (sygn. akt II CSK 392/06).
Na pozór wydawać by się mogło, iż wyżej wymienione
orzeczenie nie odnosi się do kwestii odpowiedzialności za
naruszenie dóbr osobistych w analizowanym w niniejszej
pracy kontekście. Z orzeczenia tego wyprowadzić można
jednak bardzo istotne wnioski odnoszące się do rozważanego układu naruszenia i odpowiedzialności, a mianowicie
to, iż osoba prawna nie może być utożsamiana z substratem osobowym, jako całością, oraz jako jednostką (osobą
fizyczną) działającą za spółkę. To natomiast prowadzi do
wniosku, iż dokonując wypowiedzi ocennych, które mogą
naruszać lub naruszają dobra osobiste musi nastąpić rozdzielenie osoby prawnej i osób działających za i jej imieniem od osoby fizycznej sprawującej funkcję organów osoby prawnej (piastun).

Uszczuplenie w majątku – roszczenie
publikacyjne związane z naruszeniem
dóbr osobistych
W ramach roszczeń naruszenia dóbr osobistych wyróżnić
można, zgodnie z art. 24 KC, trzy środki ochrony o charakterze niemajątkowym – powództwo o ustalenie, roszczenie
o zaniechanie oraz roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Niniejszy punkt odnosić się będzie do trzeciego środka
ochrony, a to z uwagi na jego odmienność w zakresie skutków w majątku osoby naruszającej dobra osobiste. Podkreślić bowiem należy, iż mimo faktu, że jest to środek ochrony
o charakterze niemajątkowym mającym na celu restytucję
naruszonych dóbr oraz satysfakcję z uzyskanych przeprosin
o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, co do zasady ma charakter majątkowy.
Powyższe wynika z analizy układu odnoszącego się do
kosztów, które będą związane z dokonaniem np. sprostowania i przeprosin. Początkiem układu jest stwierdzenie, iż
doszło do naruszenia dóbr osobistych i zaistniała konieczność dokonania sprostowania i przeprosin w środkach masowego przekazu. Istotą roszczenia o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych – jak już było stwierdzone – jest
restytucja naruszonych dóbr, która może nastąpić w przypadku odebrania przez taką samą lub zbliżoną ilość osób
komunikatu naruszającego dobra osobiste i komunikatu
następczego (przeprosin).
W dobie bardzo szybkiego obiegu informacji oraz wielości środków masowego przekazu te same wypowiedzi
jednostki pojawiają się w różnych mediach, co w wydatny
sposób zwiększa zbiór osób, do których dotarł komunikat
naruszający dobra osobiste. To natomiast – przy uwzględnieniu, iż przeprosiny, tj. immanentny element roszczenia
o usunięcie skutków naruszenia – mają nastąpić na koszt
osoby, która naruszyła dobra osobiste – wpływa na wzrost
kosztów restytucji dóbr osobistych. W skrajnych przypadkach prowadzić to może do konieczności publikowania
oświadczeń w najpoczytniejszych gazetach lub w najdroższym czasie antenowym stacji telewizyjnych. Nie sposób zatem jest twierdzić, jakoby roszczenie o usunięcie skutków
naruszenia dóbr osobistych nie było roszczeniem o charakterze majątkowym. Nie prowadzi ono do „przysporzenia”
majątkowego po stronie osoby, której dobra osobiste zostały naruszone, jednak prowadzi do „uszczuplenia” w majątku osoby, która dobra osobiste naruszyła. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku naruszenia dóbr
osobistych, które następuje za pośrednictwem środków
masowego przekazu, w szczególności zaś za pośrednictwem
telewizji publicznej. Raz jeszcze należy bowiem podkreślić,
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iż restytucja dóbr osobistych następuje „na koszt” podmiotu dokonującego tej restytucji.
W kontekście powyższego, stwierdzenie, iż jednostka
działająca za osobę prawną, miałby odpowiadać osobiście lub
razem ze spółką za naruszenie dóbr osobistych jest niedopuszczalne. W przypadku wyłącznej odpowiedzialności osoby sprawującej funkcję organu osoby prawej ma to podłoże w uszczupleniu w jego majątku. Działając bowiem za i imieniem spółki
odpowiadałby z majątku osobistego. W przypadku odpowiedzialności osoby sprawującej funkcję organu osoby prawej
oraz osoby prawnej – poza uszczupleniem majątkowym – prowadziłoby to do niedopuszczalnej w państwie prawa konkluzji, iż za jedno działanie (jedno naruszenie) dochodziłoby do
podwójnej „penalizacji” dotyczącej dwóch podmiotów przy de
facto jednym czynie. W dalszym przełożeniu, restytucja dóbr
osobistych sprowadzona mogłaby zatem zostać do powstania
sytuacji, w której podmiot „poszkodowany”, tj. podmiot, którego dobra osobiste zostały naruszone, byłby beneficjentem
dwóch działań zmierzających do restytucji. Prowadziłoby to
zatem nie tyle do wywołania skutków sprzed naruszenia, ale
do skutków dalej idących (a zatem, do skutków wykraczających ponad dążenie do restytucji dóbr osobistych).

Podsumowanie
W związku z wielokrotnymi orzeczeniami Sądu Najwyższego przyznającymi osobie prawnej szeroki zakres podmiotowości (sygn. akt II CSK 111/08; sygn. akt CSK 790/10) oraz
samą jej istotę wypracowaną przez doktrynę trzeba stwierdzić, że osoba prawna ponosi samodzielną odpowiedzialność
za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez jej organy. Za taką tezą przemawiają też przesłanki prakseologiczne
i ekonomiczne. Organy osoby prawnej nie mają ani zdolności
sądowej ani tym bardziej zdolności do czynności prawnych.
Osoby wykonujące czynności organu działają tylko w ramach
wyznaczonych kompetencji. Powództwo skierowane przeciwko osobie prawnej pozwala też na najpełniejszą restytucję i rekompensatę wynikającą z naruszenia dóbr osobistych. Dlatego
przyjęcie stanowiska, iż jedynie osoba prawna jest odpowiedzialna za naruszenia jej organów jest najwłaściwsze.
Ponadto na kanwie podanego powyżej orzeczenia Sądu
Najwyższego (sygn. akt I CSK 118/06) należy zwrócić uwagę, że osoba prawna, której dobra osobiste zostaną naruszone, będzie występować w procesie we własnym imieniu.
Nie można przyjąć, że organ lub pracownik, który poczułby
się urażony przez wypowiedź naruszyciela mógłby wystąpić
z odpowiednim powództwem. Jest to sytuacja analogiczna,
aczkolwiek lustrzana, do przedstawionej w artykule; osoba
prawna a nie jej organ lub pracownik będzie naruszycielem
danego dobra osobistego.
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Strategia bezpieczeństwa Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego
i Unii Europejskiej – analiza z uwzględnieniem
polityki morskiej
The Security Strategy of NATO and EU
– the Analysis Including Marine Policy

Proliferacja broni masowego rażenia jest potencjalnie dużym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej. Aktualnie następuje
nowy okres zwiększenia wyścigu zbrojeń, również na Bliskim
Wschodzie. Kluczowym niebezpieczeństwem mogą być ataki
przy użyciu materiałów radiologicznych, a także zastosowanie
technologii rakietowych. Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw w UE jest wykorzystanie broni masowego rażenia
przez grupy terrorystyczne. Na bezpieczeństwo NATO i UE wpływają bezpośrednio i pośrednio konflikty zbrojne na świecie. UE za
szczególnie ważne uznaje m.in. opracowanie europejskiej strategii
w tematyce badań naukowych środowiska morskiego, zorganizowanie europejskiej sieci centrów doskonałości badań morskich.
Celem NATO jest zapobieganie narastaniu nieporozumień między
państwami z przeciwległych brzegów Morza Śródziemnego oraz
umacnianie poczucia bezpieczeństwa wszystkich państw regionu.

The proliferation of weapons of mass destruction is potentially a threat to the security of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union. Currently, followed by
a new period of increasing arms race, also in the Middle East.
A significant danger may be attacks using radiological materials,
and the use of missile technology. A major threat to the security
of states in the EU is the use of weapons of mass destruction by
terrorist groups. On the security of NATO and the EU directly and
indirectly affected by armed conflicts in the world. The EU recognizes the particular importance include development of a European strategy for research of the marine environment, organize
a European network of centers of excellence in marine research.
The purpose of NATO is to prevent the accumulation of misunderstandings between the opposite shores of the Mediterranean
Sea and the strengthening of the sense of security of all states in
the region.

Wstęp

przekonaniu rozwój nauk biologicznych może powiększyć
w niedługim czasie potencjał broni biologicznej. Kluczowym
niebezpieczeństwem mogą być także ataki przy użyciu materiałów radiologicznych, a także zastosowanie technologii
rakietowych (Jehl 2004). Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw w UE jest wykorzystanie broni masowego
rażenia przez grupy terrorystyczne. Na bezpieczeństwo NATO
i UE wpływają bezpośrednio i pośrednio konflikty regionalne – zarówno te odległe (Kaszmir, Półwysep Koreański, Region Wielkich Jezior), jak i bliskie, w szczególności na Bliskim
Wschodzie (Nation 2004: 59). Konflikty te naruszają stabilność regionalną, niszczą infrastrukturę, tworzą zagrożenie
dla praw mniejszości oraz praw człowieka, mogą skutkować
rozwojem terroryzmu oraz upadkiem państw. Niewłaściwy
system rządów (słabe instytucje państwowe, korupcja, nadużycie władzy) oraz konflikty wewnętrzne dezorganizują politykę państw i nierzadko prowadzą do upadku państwowości

Od końca II wojny światowej, a w szczególności po zakończeniu zimnej wojny, w Europie Zachodniej istnieją de
facto dwie sprzeczne tendencje. Jedną z nich jest chęć poszerzania integracji z Unią Europejską (UE) i innymi organizacjami regionalnymi, podczas gdy druga posiada charakter
odśrodkowy i sprowadza się do dążenia narodów wchodzących w skład państw wielonarodowościowych do uniezależnienia się i odzyskania lub uzyskania niepodległości (Zięba
2005: 115). Przyjęcie przez UE w 2003 r. strategii bezpieczeństwa stało się istotnym krokiem w kierunku konsolidacji polityki zewnętrznej UE. Proliferacja broni masowego rażenia
jest potencjalnie dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i UE. Co
istotne, następuje nowy i niebezpieczny okres zwiększenia
wyścigu zbrojeń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. W moim
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(np. Somalia, Liberia, Afganistan). Załamaniu państwa także
mogą towarzyszyć takie zagrożenia, jak terroryzm i zorganizowana przestępczość. Niewątpliwie upadek państw osłabia
ład światowy i wzmaga niestabilność regionalną. UE oraz
NATO aktywnie przeciwdziałają zagrożeniom. Jako przykłady
mogą służyć m.in. reakcja na atak terrorystyczny w USA 11
września 2001 r., wieloletnie wysiłki antyproliferacyjne, czy
też pomoc w opanowywaniu konfliktów regionalnych (Afganistan, Bałkany, Kongo).
Niewątpliwie strategicznym priorytetem dla Europy
jest de facto rozwiązanie konfliktu arabsko-izraelskiego. Bez
rozwiązania tej problematycznej kwestii są małe szanse na
uporanie się z innymi trudnościami w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego państw. Z kolei interesy UE
wymagają skuteczniejszej kooperacji z partnerami śródziemnomorskimi w ramach procesu lizbońskiego. Rozważając implikacje polityczne dla Europy należy stwierdzić, że UE
dokonała w ostatnich latach niemałego postępu w zakresie
polityki zewnętrznej i reagowania kryzysowego. UE posiada
bowiem mechanizmy, które mogą być efektywnie wykorzystane w ochronie bezpieczeństwa państw, co wykazała
na Bałkanach i w innych miejscach. Co istotne, Europa jest
nadrzędnym celem dla przestępczości zorganizowanej. To zagrożenie wewnętrzne ma również istotny wymiar zewnętrzny: kluczowa część aktywności grup przestępczych stanowi
transgraniczny bezprawny przerzut narkotyków, emigrantów,
kobiet i broni. Takie działania kryminalne łączą się z reguły ze
słabościami państw upadających (np. produkcja narkotyków)
i wpływają na konflikty w innych częściach świata. Terroryzm
ma wpływ na obniżenie praworządności wśród społeczeństwa. Trzeba zaznaczyć, że grupy etniczne mające poczucie
wewnętrznej wspólnoty i chcące zachować niezależność etniczną i kulturową, niemogące w drodze pokojowych negocjacji uzyskać suwerenności, zaczynają tworzyć organizacje
terrorystyczne, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa
zarówno określonego państwa, jak i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dla niektórych państw akty terroru są formą
zwrócenia na siebie uwagi światowej opinii publicznej (Antczak 2008: 9). Trafnie stwierdza R. Kapuściński, że „nie jest
prawdą, że istnieje bezpośredni związek między biedą a przemocą, jakieś automatyczne przełożenie, jest natomiast faktem, że upokorzenie i krzywda, poczucie niesprawiedliwości
i drugorzędności tworzą atmosferę, która rozwija i umacnia
agresywne, odwetowe zachowania, rodzi potrzebę rewindykacji i zemsty” (Kapuściński 2007: 160).
W kontekście prowadzonych rozważań należy stwierdzić,
że ważną rolę w funkcjonowaniu NATO odgrywa sojuszniczy system planowania w dziedzinie obronnej, obejmujący
wspólne planowanie operacyjne i kolektywne planowanie
sił zbrojnych. Planowanie sił zbrojnych NATO oparte jest na
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koncepcji strategicznej i wydawanych co dwa lata tzw. wytycznych ministerialnych. Warto dodać, że planowanie operacyjne prowadzone jest przez zintegrowane dowództwa
sojusznicze i składa się na nie opracowywanie ocen wywiadowczych i dokonywanie analiz obronnych, tzn. przeglądów
narodowych. Sojusznicza strategia bezpieczeństwa NATO
opiera się na generalnej wizji sposobu realizacji misji NATO,
która ujęta jest w Traktacie Waszyngtońskim. Obecnie obowiązująca strategia bezpieczeństwa NATO przyjęta została na
szczycie NATO w Waszyngtonie w 1999 r. (http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm 2014). Jest ona
oficjalnym dokumentem precyzującym cele i zadania NATO
oraz określającym wytyczne najwyższego szczebla sojuszniczego co do politycznych i wojskowych środków prowadzących do ich osiągnięcia. Koncepcja strategii bezpieczeństwa
w NATO przyjmuje jako podstawę sojuszniczego działania
wartości demokracji, praw człowieka i praworządności oraz
wyraża zobowiązanie sojuszników nie tylko do wspólnej
obrony w razie agresji, ale także do udziału w zapewnieniu
pokoju i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim. Za
fundamentalną zasadę funkcjonowania NATO uznaje wspólne zobowiązanie i wzajemne współdziałanie suwerennych
państw we wsparciu nierozdzielności bezpieczeństwa wszystkich jego członków.
Strategia bezpieczeństwa NATO definiuje podstawowe
zadania bezpieczeństwa, wskazując zarówno na zadania
związane z kolektywną obroną członków NATO, jak i z umocnieniem bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze
euroatlantyckim (opanowywanie partnerstwa i kryzysów).
Strategia bezpieczeństwa NATO podkreśla szerokie podejście Sojuszu Północnoatlantyckiego do problematyki bezpieczeństwa, z uwzględnieniem jego wymiaru politycznego,
ekonomicznego, socjalnego, środowiskowego i obronnego
(Kuźniar 2005: 65). Aktualnie NATO zamierza koncentrować
swoje wysiłki na rzecz ochrony pokoju oraz wzmocnienia
stabilności i bezpieczeństwa na następujących kierunkach
działania takich jak: zachowanie jedności transatlantyckiej –
jako wyrazu niepodzielności bezpieczeństwa Europy i Ameryki Północnej; utrzymanie zdolności militarnych niezbędnych
dla odstraszania i obrony oraz wykonywania innych zadań
stabilizacyjnych i kryzysowych (zapobieganie konfliktom,
współpraca partnerska i opanowywanie kryzysów); rozwijanie w ramach NATO Europejskiej Tożsamości w dziedzinie
Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI)1 – jako czynnika wzmacniającego wkład sojuszników europejskich w realizację zadań
NATO w sferze bezpieczeństwa i obrony; rozszerzanie aktywności w dziedzinie zapobiegania konfliktom i opanowywania
Termin ESDI pojawiał się już wcześniej, między innymi w Deklaracji po
spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w styczniu 1994 r. W dokumencie
berlińskim po raz pierwszy wspomniana jest ESDI w ramach NATO.
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kryzysów – jako efektywnego sposobu wspólnego, z innymi
podmiotami międzynarodowymi, przeciwstawiania się nowym zagrożeniom; kontynuowanie dialogu – jako środka
promowania stabilności i bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim; utrzymywanie ciągłej otwartości NATO na
nowych członków – co powinno służyć politycznym i strategicznym interesom Sojuszu oraz wzmocnić stabilność
i bezpieczeństwo w Europie. Natomiast UE w ujęciu traktatu
lizbońskiego jest wyraźnie innym bytem, niż pozostałe organizacje międzynarodowe (np. NATO, ONZ czy OBWE). UE
ma własną osobowość prawną z kompetencjami przekazanymi jej przez państwa członkowskie. Jest ona samodzielnym podmiotem o zakresie działania (kompetencji) takim,
jaki wydzielą jej państwa narodowe wchodzące w jej skład.
Właśnie w wyniku przekazania tych kompetencji UE staje się
samoistnym podmiotem międzynarodowym, który funkcjonuje równolegle z narodowymi państwami członkowskimi.
Dotyczy to również części kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
Wraz z rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony (EPBiO)2 stosunki transatlantyckie nabrały nowego
wymiaru. NATO przestało być jedynym forum dyskusji o bezpieczeństwie świata zachodniego i pierwszorzędnym mechanizmem jego zapewnienia. Wyrazem wsparcia NATO i USA
dla tych dążeń, było utworzenie ESDI 3. Należy podkreślić, że
poparcie NATO (czyli de facto USA) dla rozwoju EPBiO zostało
udzielone przy założeniu ścisłej współpracy transatlantyckiej.
Jednakże aktualny stan stosunków NATO-UE nie jest dobry.
Pogorszenie nastąpiło w 2003 r. i było związane z atakiem
Stanów Zjednoczonych na Irak. Stosunki te pozostają napięte
na arenie międzynarodowej. Przykłady udanej współpracy
między tymi organizacjami (operacje CONCORDIA4, ALTHEA5 czy kooperacja w ramach pomocy Unii Afrykańskiej
w Darfurze6), a także tradycje transatlantyckiej kooperacji,
European Security and Defense Policy (ESDP) jest elementem Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (CFSP – Common Foreign and
Security Policy), jednego z najważniejszych filarów Unii. WPZiB została
utworzona w Traktacie z Maastricht (podpisany w lutym 1992 r.).
3
W ramach porozumienia na szczycie Rady Północnoatlantyckiej w Berlinie w 1996 r.
4
Prowadzona między 31 marca a 15 grudnia 2003 r. w Macedonii. UE
przejęła tę misję z rąk NATO, rozmieszczając na terenie Macedonii 300
żołnierzy, którzy pomagali obserwatorom UE i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w realizacji porozumień Ohrid Framework Agreement, dotyczącego problemów z mniejszością albańską
w Macedonii.
5
Prowadzona przez UE od 2 grudnia 2004 r. do chwili obecnej w Bośni
i Hercegowinie. Misja ta jest kontynuacją działań NATO. Na podstawie
decyzji podjętej w czasie szczytu Sojuszu w Stambule (28 czerwca 2004
r.) siły SFOR (NATO’s Stabilisation Force – Siły Stabilizacyjne NATO), które
działały na rzecz utrzymania pokoju w dawnej republice jugosłowiańskiej,
zostały do końca 2004 r. wycofane. UE wysłała do Bośni kontyngent złożony z 7 tys. żołnierzy, który monitoruje wprowadzanie w życie postanowień
pokojowych z Dayton.
6
Poproszone o pomoc przez Unię Afrykańską (AU) obie organizacje zapewniły odpowiednio: transport powietrzny dla sił AU oraz szkolenia
2

nie mogą przesłonić faktu, że istnieją rozbieżności, które są
przyczyną do zastanowienia się nad przyszłością stosunków
pomiędzy UE i NATO. Globalizacja i narastające w jej obliczu
współzależności powodują bowiem, że państwa nie mogą
pozostać obojętne na jakikolwiek reżim bezpieczeństwa
stworzony przez inne podmioty. Aneksja Krymu przez Rosję
w marcu 2014 r. naruszyła zasady normatywne, które stanowią fundament istnienia społeczności międzynarodowej.
Pierwszy raz od momentu zakończenia zimnej wojny granice
w Europie zostały zmienione przy użyciu siły. Konflikt zbrojny
rosyjsko-ukraiński na obszarze Ukrainy spowodował wzrost
poczucia zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej, ale
też wzmocnił więzi transatlantyckie i odnowił dynamikę kooperacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.
Zablokowanie porozumienia stowarzyszeniowego Ukrainy z
UE było głównym celem polityki rosyjskiej. Rosja nie akceptuje dążenia Ukraińców do stworzenia na Ukrainie nowoczesnego ładu prawnego opartego na sprawdzonych rozwiązaniach europejskich. Rosja oczekuje, że Ukraina pozostanie
państwem posowieckim (Kołodziej 2005: 35).
Biorąc pod uwagę Europejską Strategię Bezpieczeństwa
(The European Security Strategy, ESS), warto wspomnieć
o dokumencie z 2008 r. dotyczącym wdrażania ESS, który stanowi swego rodzaju uzupełnienie strategii z 2003 r. (Report
on the Implementation of the European Security Strategy...
2008). Oprócz identyfikacji nowych zagrożeń, sprawozdanie,
w większym stopniu niż sama strategia, określa podmiotowe
i przedmiotowe cele strategiczne UE. Podkreśla także znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa w budowaniu stabilności
zarówno w Europie, jak i na świecie. Trzeba podkreślić, że
Europejska Strategia Bezpieczeństwa ma stanowić kluczowe narzędzie prowadzenia polityki w aspekcie formalnego
zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, powinna zawierać
szereg elementów poczynając od określenia wartości i interesów, poprzez wyznaczenie długoterminowych celów, aż
po określenie podstawowych kategorii oraz instrumentów,
które należy stosować (Bailes 2004: 14).
Warto podkreślić w kontekście prowadzonych rozważań, że instytucją zwalczającą terroryzm w UE jest Europejski Urząd Policji (European Police Office – Europol),
który rozpoczął swoją działalność 1 października 1998 r.,
chociaż konwencję o jego utworzeniu podpisano już w 1995
r. (Dz. U. WE nr C 316 z 27.11.1995 r. 1995: 1). W artykule
2.1 Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000
r. 2000: 19) zapisano, że jednym z jej celów jest doskonalenie i wzmacnianie efektywności działania oraz wsparcie
instytucji odpowiedzialnych w państwach UE za zapobieganie i walkę z terroryzmem. W tym samym artykule nakłada
(NATO) i wsparcie planistyczno-logistyczne (UE).
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się na Europol obowiązek zajmowania się przestępstwami,
jakie zostały lub mogą zostać popełnione w trakcie działań
terrorystycznych wobec wolności osobistej, życia lub majątku. Istotnym krokiem na drodze walki z terroryzmem było
podpisanie 7 lutego 1992 r. w Maastricht – Traktatu o Unii
Europejskiej (TUE) (Dz. Urz. UE 2008 C 115). W Traktacie tym
– zwalczanie terroryzmu zostało włączone do zadań realizowanych w ramach tzw. „trzeciego filaru” – spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Po raz pierwszy problem
ten omawiano na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere
w 1999 r. i Santa Maria da Feira w 2000 r. Dla analizy środowiska bezpieczeństwa podstawą jest analiza wyzwań, zagrożeń i szans. Europejska Strategia Bezpieczeństwa identyfikuje
te zagrożenia (terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia, konflikty regionalne, państwa upadłe oraz przestępczość zorganizowana) (Secure Europe in a Better World...
2003: 3-5). Niewątpliwie Bliski Wschód, Afryka oraz Azja
Południowa i Wschodnia to regiony o kluczowym znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa Europy. Destabilizacja na
Bliskim Wschodzie (wzrost zorganizowanej przestępczości
oraz terroryzmu międzynarodowego, rosnący radykalizm
państw islamskich) i zbyt duża samodzielność, uwolnienie
się Chin od decyzji Zachodu postrzegane są jako największe
zagrożenia dla UE.
Jak widać z powyższego przeglądu, różnorodność koncepcji na temat strategii bezpieczeństwa NATO i UE, jest stosunkowo duża. W związku z tym, w niniejszym opracowaniu
zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące m.in.
odmiennego podejścia do rozwiązywania problemów międzynarodowych – nadrzędnych celów strategii NATO i UE;
konfliktów na świecie z możliwym udziałem UE; polityki
morskiej NATO i UE w aspekcie międzynarodowego bezpieczeństwa morskiego.

Odmienne podejście do rozwiązywania
problemów międzynarodowych
– nadrzędne cele strategii NATO i UE
Państwa UE podkreślają, że NATO pozostaje podstawą
obrony kolektywnej jego członków (przy utrzymywaniu
swej kluczowej roli w opanowywaniu kryzysów), a ESDP
rozwijane będzie bez uszczerbku dla zobowiązań państw
członkowskich w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Istotnym krokiem w rozwoju ESDP stało się ustalenie
w 1999 r. w Helsinkach tzw. „wiodącego celu” (Headline
Goal) dla państw członkowskich w zakresie ich zdolności wojskowych do prowadzenia operacji kryzysowych.
Zakładał on osiągnięcie przez UE w 2003 r. zdolności do
szybkiego, w ciągu 60 dni, rozwinięcia i następnie ciągłego
działania co najmniej przez rok zgrupowania wojskowego
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w sile do 60 000 żołnierzy w operacjach tzw. typu „petersberskiego” – misje i operacje kryzysowe (Kagan 2002). Ich
przeznaczeniem byłoby reagowanie pod kierownictwem
UE na kryzysy, na które nie reagowałoby militarnie NATO
jako całość. Nie oznacza to tworzenia armii europejskiej,
ani też dublowania struktur NATO. Równolegle z tymi siłami UE postanowiła zorganizować stałe struktury polityczne
i wojskowe, w tym Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa,
Komitet Wojskowy i Sztab Wojskowy. Ich przeznaczeniem
jest zapewnienie politycznego kierowania i strategicznego
ukierunkowywania operacji wojskowych UE w sytuacjach
kryzysowych. W ramach swojej funkcji prewencyjno-stabilizacyjnej NATO będzie musiało przede wszystkim na bieżąco
współdziałać ze swoimi partnerami (zwłaszcza Rosją, Ukrainą i innymi organizacjami międzynarodowymi) w neutralizowaniu potencjalnych źródeł zagrożeń oraz budowaniu
pokoju i stabilności na przestrzeni euroatlantyckiej. Strategia reagowania kryzysowego – jako szczególnie istotna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina współczesnej strategii
bezpieczeństwa – obejmować powinna zarówno bierne,
jak i aktywne działania wspierające wysiłki na rzecz rozwiązywania konfliktów w otoczeniu NATO, w tym w razie
konieczności zaprowadzenia pokoju przy użyciu siły, przy
jednoczesnym osłanianiu się przed pośrednimi skutkami
kryzysu. Miejsce szczególne muszą w niej zajmować kwestie reagowania na zagrożenia ze strony terroryzmu międzynarodowego. Istotną częścią strategii bezpieczeństwa
NATO są wytyczne dla sił zbrojnych, dotyczące ich budowy, utrzymywania oraz planowania ich użycia (Balcerowicz
2006: 45).
Wielkość, gotowość i rozmieszczenie sił zbrojnych
NATO powinny odzwierciedlać wymagania zarówno obrony kolektywnej, jak i operacji reagowania kryzysowego,
prowadzonych poza terytorium NATO. Akcentowany jest
problem interoperacyjności (czyli zdolności do wspólnego działania sił zbrojnych różnych państw) oraz wymagań
co do możliwości działania we współczesnych warunkach
(czyli tzw. zdolności operacyjnych) – takich jak: skuteczność zwalczania przeciwnika, mobilność, odporność na
oddziaływanie przeciwnika i wytrwałość, czyli zdolność do
długotrwałego działania w różnych warunkach. Ustanawia
się przy tym trzy kategorie gotowości sił zbrojnych: siły najwyższej gotowości, zdolne do podjęcia działań natychmiast
stosownie do potrzeb; siły obniżonej gotowości, przeznaczone do rotacji zaangażowanych już sił lub wzmocnienia
poszczególnych regionów; siły mobilizowane i tworzone od
nowa, przewidziane do prowadzenia obrony w razie wojny na dużą skalę (Biscop 2004: 36). Koncepcja strategiczna
NATO, odwołując się do celów NATO i ustanawiając zestaw
fundamentalnych zadań bezpieczeństwa, ukierunkowuje
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prowadzenie polityki bezpieczeństwa i obrony NATO, kształtuje jego koncepcje operacyjne, strukturę sił konwencjonalnych i nuklearnych oraz wszelkie przedsięwzięcia w zakresie
wspólnej obrony.
Koncepcja strategiczna NATO akcentuje jednocześnie
rolę i znaczenie obecności amerykańskiej broni jądrowej
w Europie w utrzymaniu skuteczności zasady nuklearnego
odstraszania. W kontekście odstraszania wypowiada się
także na temat wymogów co do potencjału i charakterystyki sił nuklearnych. Podstawowym wymogiem działania
sił militarnych jest zachowanie stosownie do stanu bezpieczeństwa i sytuacji międzynarodowej, potencjału nuklearnego (w tym jego liczebności) na możliwie najniższym
poziomie, ale gwarantującym zachowanie wiarygodnej
skuteczności odstraszania. Postulat zmniejszania i dostosowywania liczebności sił jądrowych do sytuacji w zakresie
bezpieczeństwa jest elementem szerszej polityki NATO –
popierania procesu kontroli zbrojeń, w tym redukcji arsenałów nuklearnych, co nie oznacza dopuszczenia możliwości
zmniejszenia skuteczności samego odstraszania. Koncepcja
strategiczna NATO definiuje także funkcje sił nuklearnych.
Siły strategiczne stanowią najwyższą gwarancję bezpieczeństwa NATO. Jednakże amerykańskie siły substrategiczne,
stacjonujące w Europie i przewidziane do użycia w ramach
NATO, oprócz spełniania funkcji odstraszania – zapewniają i umacniają więź transatlantycką w sferze politycznej
i wojskowej, są wyrazem zasady solidarności, wspólnego
zaangażowania sojuszników w przeciwdziałanie konfliktom
zbrojnym (Kagan 2003: 78).
Pewne ustalenia, w tym zakresie, przyjęto we wspólnej
deklaracji UE i NATO z 16 grudnia 2002 r. (Huntington 1997:
29). Potwierdzając swe strategiczne partnerstwo obydwie
organizacje deklarują, że relacje między nimi będą oparte na
następujących zasadach: 1) partnerstwo: zapewniając, że działania obydwu organizacji w dziedzinie reagowania kryzysowego wzajemnie się wzmacniają, przy uznaniu, że UE i NATO są
różnej natury organizacjami; 2) efektywne wzajemne konsultacje, dialog, współpraca i otwartość; 3) równość i wzajemne
uznanie autonomii podejmowania decyzji oraz interesów UE
i NATO; 4) poszanowanie interesów państw członkowskich
UE i NATO; 5) poszanowanie dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych, leżących u podstaw Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu Waszyngtońskiego, dla zapewnienia jednego z koniecznych warunków stabilnego euroatlantyckiego środowiska
bezpieczeństwa, opartego na zobowiązaniach do pokojowego
rozwiązywania sporów, i w którym żaden kraj nie byłby w stanie zastraszać lub zniewalać jakiegokolwiek innego poprzez
groźbę lub użycie siły, a także opartego na poszanowaniu praw
i obowiązków traktatowych, jak również powstrzymywaniu się
od działań jednostronnych; spójny, przejrzysty i wzajemnie

wzmacniający się rozwój wspólnych dla obydwu organizacji
wymagań wobec zdolności wojskowych.
Należy zaznaczyć, że w UE ścierają się różne koncepcje
rozwoju europejskiej zdolności obronnej. Jedna z koncepcji
przewiduje ścisłą współpracę z NATO i wzmacnianie potencjału militarnego w sposób komplementarny do NATO, co
oznacza między innymi unikanie dublowania struktur dowódczych. Wizję taką prezentują np. Wielka Brytania, Polska oraz państwa bałtyckie. Odmienną koncepcję promują
Francja, Belgia i do pewnego stopnia Niemcy. Uważają one,
że UE powinna stworzyć swoje niezależne, niejako konkurencyjne siły zbrojne, z autonomicznym dowództwem
europejskim. Stosunek państw UE wobec tego, jak mają
funkcjonować europejskie siły zbrojne i ich odniesienie do
NATO, pokrywa się w zasadzie z ich opinią na temat Stanów
Zjednoczonych i ich polityki międzynarodowej. Kraje, które
trwają w sojuszu z USA, są za ścisłą współpracą z NATO,
a państwa, które polityki amerykańskiej nie akceptują, dążą
do niezależności UE w stosunku do NATO. Ta rozbieżność
jest jedną z przyczyn, dla których członkowie UE nie potrafią opracować spójnej wizji rozwoju Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony.
Istnieją również inne problemy, które mają wpływ na
stosunki między NATO a UE. Kluczową kwestią jest casus
Turcji i Grecji. Oba te kraje należą do NATO, a jednocześnie
Turcja od wielu lat stara się o akcesję do UE, w której Grecja
jest od 1981 r. Państwa te od dawna pozostają w dużym
konflikcie na tle nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Problem ten,
pomimo wielu lat negocjacji i zabiegów dyplomatycznych,
nadal pozostaje nierozwiązany. Oba te państwa w sposób
instrumentalny wykorzystują obie organizacje dla własnych
interesów, co nie służy stosunkom między NATO a UE.
W mojej ocenie cele, jakie zostały zapisane w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z pewnością powinny
w niedługim czasie ulec rewizji. Wynika to z postępującej
dynamiki w stosunkach międzynarodowych i konieczności adaptacji do nowych wyzwań oraz zagrożeń z powodu
zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.
Europejska Strategia Bezpieczeństwa nie definiuje także
dostatecznie precyzyjnie możliwych obszarów działań UE.
Stopniowa instytucjonalizacja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz budowanie własnych zdolności obronnych
jest istotnym elementem poszerzania zakresu działania
UE w tym zakresie (Kamiński 2008: 40). Posiedzenie Rady
UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2005 r. oraz Rady Europejskiej w dniach 15-16 grudnia 2005 r. Przyjęto wówczas
dokument programowy tj. „Strategię UE wobec terroryzmu”. Najistotniejszymi sporami wewnątrz UE, które mogą
31

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2/2014

w dalszej perspektywie prowadzić do rozłamu państwowości bądź tworzenia federacji czy też konfederacji to sprawa
belgijska – spór pomiędzy Flamandami i Walonami, Irlandia
Północna: Irlandzka Armia Republikańska (IRA) – terrorystyczna organizacja irlandzka walcząca w imię religii katolickiej o zjednoczenie Republiki Irlandii i Irlandii Północnej
oraz Kraj Basków (głównie w Hiszpanii, a w znacznie mniejszej mierze we Francji), organizacja Kraj Basków i Wolność
(ETA) – terrorystyczna organizacja nacjonalistyczna walcząca o zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkiwanych przez
Basków (na terytorium Hiszpanii i Francji) oraz utworzenie
suwerennego państwa, a także konflikt cypryjski, który ma
odmienny charakter. Inne lokalne spory i konflikty, niekiedy
pomimo wieloletniej historii, nie stwarzają realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy, warto jednak wymienić
przynajmniej niektóre z nich (Jasiński, Narojek, Rakowski
2006: 14):
• Albania (niepokoje wewnętrzne, a także spór z Grecją
o Epir Północny);
• Grecja – Turcja (spór o delimitację wód terytorialnych).
Wydaje się, że obecnie, aby utrzymać rolę liczącego się
gracza na arenie międzynarodowej, UE powinna prowadzić
spójną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Bez tego jej
rola na świecie powoli będzie marginalizowana, a odbudowanie prerogatyw mocarstwowości być może nierealne.
Moim zdaniem oczywiste wydaje się, że takiego stanu rzeczy nie będą popierać Stany Zjednoczone do czasu, kiedy
będą w stanie samodzielnie grać pierwszoplanową rolę
na świecie. UE postrzegana jest pod tym względem jako
konkurencja, a powstające potęgi gospodarcze i polityczne
(Chiny, Indie) będą odgrywały coraz większą rolę na świecie i również będą dążyły do wzmocnienia swojej pozycji
na drodze zacieśniania współpracy, budowania zależności międzynarodowych i instytucjonalizowania ich (Koziej
2006: 44).

Polityka morska UE i NATO
w aspekcie międzynarodowego
bezpieczeństwa morskiego
Wyrazem dążeń państw europejskich do minimalizacji zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa było podpisanie
w 2004 r., Deklaracji o zwalczaniu terroryzmu (Declaration
on combating terrorism 2004) oraz powołanie Europejskiego
Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu. We wskazanej deklaracji określone zostały następujące kwestie: 1) inicjatywa
stworzenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w zakresie zwalczania terroryzmu; 2) strategiczne cele planu działań Unii Europejskiej odnośnie zwalczania terroryzmu; 3)
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wymiana informacji wywiadowczych. Istotnym działaniem
państw europejskich ograniczającym napływ nielegalnych
emigrantów było przyjęcie Traktatu z Schengen i Porozumienia Wykonawczego do Traktatu z Schengen. Z kolei sprawny
i zintegrowany system zarządzania ruchem granicznym jest
elementem systemu kontroli granic w UE. Rośnie pozycja UE
w rozwoju wielu branż światowego przemysłu morskiego
i gospodarczego wykorzystania mórz (Makowski 2000: 40).
Dla przykładu, Morze Północne jest czwartym, największym
światowym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego na
świecie po Rosji, Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.
Morza otaczające Europę odgrywają kluczową rolę w rozwoju europejskiego sektora energetycznego jako drogi transportu dużej części ropy naftowej i gazu ziemnego. Wzrastające znaczenie transportu skroplonego gazu przyczynia się
do budowy nowych, wyspecjalizowanych terminali. UE jest
jednym z największych światowych potentatów, jeżeli chodzi
o połów i przetwórstwo ryb morskich. Wprawdzie w ostatnich latach poważnie zmalała liczba jednostek połowowych
w państwach unijnych, jednakże przemysł ten nadal zatrudnia ponad 500 tysięcy pracowników (Januszkiewicz 2012).
Szybko rozwija się też przemysł hodowli ryb (akwakultura),
który stopniowo będzie pokrywał wzrost popytu na ryby. Istniejące zagrożenie wybrzeży morskich, spowodowane coraz
bardziej zatłoczonymi wodami przybrzeżnymi, istotna rola
oceanów w systemie klimatycznym oraz pogarszanie się stanu środowiska morskiego wymagają od Europy większej koncentracji na problematyce związanej z morzami i oceanami.
Komisja Europejska dostrzegła znaczenie tych problemów i rozpoczęła działania w tym kierunku. Szczególnie
istotne dla polityki bezpieczeństwa w UE wydają się następujące postanowienia Traktatu z Lizbony (Dz. U. z 2009 r. nr
203, poz. 1569): 1) ustanowienie Wysokiego przedstawiciela
Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; 2) ustanowienie klauzuli
wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 tego Traktatu); 3) ustanowienie nowych rodzajów misji/zadań petersburskich; 4)
ustanowienie możliwości kooperacji państw członkowskich
w ramach stałej współpracy strukturalnej; 5) ustanowienie
możliwości wpływu Parlamentu Europejskiego na Wspólną
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) – art. 37 tego
Traktatu; 6) ustanowienie odpowiedzialności Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa za kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysowego
(art. 38 tego Traktatu); 7) ustanowienie klauzuli solidarności, m.in. na wypadek ataku terrorystycznego (art. 222 tego
Traktatu).
W kontekście prowadzonych rozważań trzeba stwierdzić, że istotą NATO jest wspólne i równoprawne działanie
państw członkowskich w celu zagwarantowania bezpieczeń-
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stwa na drodze użycia środków politycznych i militarnych,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. NATO
opiera swoją działalność na wyznawaniu wspólnych wartości m.in. praw człowieka, praworządności i demokracji.
Główną zasadą funkcjonowania NATO jest kooperacja suwerennych państw. Poza tym NATO jest stowarzyszeniem wolnych państw zespolonych wolą kolektywnego działania na
rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Decyzje w NATO
podejmowane są na zasadzie jednomyślności. Podstawą
prawną i traktatową NATO jest Traktat Północnoatlantycki
oparty na art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, mówiącym
o niezbywalnym prawie każdego państwa do samodzielnej
i zbiorowej obrony (Pierzyński 2004: 30). NATO jest organizacją międzyrządową państw zachowujących pełną suwerenność i niepodległość. Organizacja stanowi forum konsultacji
wszelkich problemów bezpieczeństwa jej członków. NATO
jest ogniwem trwale łączącym bezpieczeństwo państw europejskich z bezpieczeństwem USA i Kanady. W NATO można
wyróżnić trzy rodzaje instytucji: polityczne organy kierowania, organy wojskowe i organy administracyjne. Podstawowymi politycznymi instytucjami kierowania w NATO są Rada
Północnoatlantycka (NAC), Komitet Planowania Obronnego
(DPC) oraz Grupa Planowania Nuklearnego (NPG). Wskazane
organy konsultacyjne i decyzyjne współpracują z organami
roboczymi (m.in. komitetów). Rada Północnoatlantycka jest
de facto jedynym traktatowym organem kierowniczym Sojuszu. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw
członkowskich. Państwa te dysponują takim samym prawem
głosu. W Radzie Północnoatlantyckiej decyzje zapadają na
zasadzie konsensusu. Komitet Planowania Obronnego składa
się również ze stałych przedstawicieli, ale co najmniej dwa
razy do roku spotyka się na szczeblu ministrów obrony. Komitet Planowania Obronnego ustala wytyczne dla wojskowych
władz NATO. Natomiast Grupa Planowania Nuklearnego
składa się z ministrów obrony i zajmuje się sprawami strategii i polityki nuklearnej Sojuszu, w tym m.in. składem i strukturą sił nuklearnych, zasadami ich użycia, ich rozmieszczaniem i bezpieczeństwem. Właściwe funkcjonowanie NATO
w niemałym stopniu zależy od sprawnego działania struktur
administracyjnych i sztabowych zabezpieczających pracę
organów konsultacyjnych i decyzyjnych. Składają się one
w sumie na Kwaterę Główną w Brukseli, która jest polityczną
siedzibą władz Sojuszu. Najwyższym urzędnikiem NATO jest
Sekretarz Generalny. Odpowiada on za kierowanie procesami konsultacji i podejmowania decyzji. Sekretarz Generalny
reprezentuje Sojusz na zewnątrz w stosunkach z innymi organizacjami międzynarodowymi. Kieruje całością prac Sekretariatu Międzynarodowego. Wykonawstwo sojuszniczych
zadań w sferze militarnej zapewnia zintegrowana struktura
wojskowa NATO. Stanowią ją wszystkie środki udostępnione

przez państwa do wspólnej dyspozycji. Składają się na nią
dowództwa sojusznicze oraz wydzielone do ich dyspozycji
siły zbrojne. Aktualnie dzielą się one na siły reagowania (natychmiastowego i szybkiego), główne siły obronne oraz siły
wzmocnienia. Nadrzędną zasadą funkcjonowania NATO są
konsultacje, wymiana poglądów w różnych sprawach obronnych i politycznych (Koziej: 2004).
Znaczenie NATO w obszarze zwalczania terroryzmu na
morzach, piractwa, nielegalnej emigracji zostało zaznaczone
podczas szczytu w Pradze w 2002 r. Na szczycie tym została
wprowadzona wojskowa strategia przeciwdziałania terroryzmowi mająca się przejawiać w działalności zwalczającej
przede wszystkim zagrożenia asymetryczne. Do działań NATO
w płaszczyźnie przeciwdziałania tym zagrożeniom można zaliczyć m.in. Plan Działań Partnerstwa przeciw Terroryzmowi,
Proliferation Security Initiative. Istotnym działaniem NATO
na rzecz bezpieczeństwa morskiego jest komponent morski
sojuszu. Siły morskie państw NATO realizując zadania ochrony morskich granic, podstawowy wysiłek operacyjny skupiają
na pracy, która umożliwia i zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa portów, wybrzeży, instalacji przybrzeżnych, platform wiertniczych oraz przybrzeżnych szlaków żeglugowych.
Przykładem działań sił morskich NATO w ramach zwalczania
pozaprawnej działalności na morzu jest Operacja Active Endeavour (Kuźmicki, Pierzyński 2005: 45). Operacja ta wiąże
się z udziałem Centrum Żeglugowego NATO (NATO Shipping
Centre – NSC) w walce z międzynarodowym terroryzmem
na obszarach morskich m.in. patrolowaniem stałych szlaków żeglugowych w rejonie Morza Śródziemnego zwłaszcza
Cieśniny Gibraltar, Bosfor, Dardanele. Działalność operacyjną NATO podzielić można na trzy obszary funkcjonowania:
działania główne na obszarze Morza Śródziemnego, działania
przeciwminowe prowadzone przez Drugą Stałą Grupę Przeciwminową Sił Odpowiedzi NATO na Morzu Śródziemnym,
operacje eskortowe w Cieśninie Gibraltarskiej związane z zapewnieniem bezpiecznego przepływu statków. Patrolowanie
Morza Śródziemnego związane jest z gromadzeniem informacji na temat żeglugi morskiej w tym obszarze.

Podsumowanie
Analiza zaprezentowanych materiałów potwierdza prima facie, że na jej tle można przedstawić kilka ogólniejszych
konkluzji. Część z nich stanowi potwierdzenie expressis verbis
tez zamieszczonych we wstępnej części niniejszego opracowania.
Po pierwsze, jedną z najważniejszych kwestii będzie
wskazanie spójnej strategii rozwoju UE i NATO. Jeżeli w UE
zwycięży koncepcja komplementarnego wobec NATO rozwoju EPBiO, stosunki między tymi organizacjami będą się
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polepszać. Wydaje się to prawdopodobne. Europa nie jest
obecnie w stanie uniezależnić się od NATO i USA w kwestiach
bezpieczeństwa i obrony, zarówno ze względu na słabość polityczną jak i na brak środków, aby niezależne struktury rozwinąć. Duża część państw europejskich jest temu przeciwna.
Rozwój programu tarczy antyrakietowej i zaangażowanie się
w ten projekt Wielkiej Brytanii, Danii, a także przypuszczalnie Polski i Czech świadczy o tym, że pozycja USA w Europie
w dziedzinie obronności jest nadal silna.
Po drugie, przyszłość stosunków transatlantyckich będzie zależeć w dużej mierze od tego, w jakim stopniu uda się
UE rozwinąć WPZiB. Im silniejsza UE, tym mniej zależna od
Stanów Zjednoczonych. Działania wsparte przez sojuszników
są znacznie skuteczniejsze. W ostatnich latach UE wypracowała szereg różnych mechanizmów, z których każdy ma swą
własną strukturę i sens. Istotnym wyzwaniem jest zapewnienie wykorzystania tych instrumentów, w tym m.in. europejskich programów pomocowych, Europejskiego Funduszu
Rozwoju oraz zdolności wojskowych i cywilnych poszczególnych państw członkowskich.
Po trzecie, wysiłki dyplomatyczne, polityka rozwojowa,
handlu i ochrony środowiska powinny być realizowane według tego samego programu w UE. W czasie kryzysu jedność
kierowania jest niezastąpiona. Lepsza koordynacja działań
zewnętrznych z aktywnością w zakresie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości ma istotne znaczenie w walce zarówno z terroryzmem, jak i ze zorganizowaną przestępczością.
Po czwarte, zastanawia pominięcie w strategii UE
w traktacie lizbońskim m.in. kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, które wszakże na progu XXI wieku staje się coraz
istotniejszą dziedziną bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa międzynarodowego. W ocenie dokumentu brukselskiego należy podkreślić wyraźnie zauważalną tendencję do
zbliżenia się w sprawach bezpieczeństwa do obowiązującej
już strategii amerykańskiej. Elementem krytycznym stosunków NATO-UE jest militarna przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych. Państwa europejskie wciąż zbyt mało
środków przeznaczają na obronność, co sprawia, że dystans
zamiast się zmniejszać, raczej się powiększa.
Po piąte, Komisja Europejska UE chce prowadzić zintegrowaną politykę morską, która będzie opierała się na
założeniu, że wszystkie zagadnienia związane z oceanami
i morzami Europy są wzajemnie powiązane oraz że działania polityczne dotyczące morza należy prowadzić w sposób
skoordynowany. UE za szczególnie ważne uznaje następujące projekty: opracowanie europejskiej strategii w tematyce
badań naukowych środowiska morskiego, zorganizowanie
europejskiej sieci centrów doskonałości badań morskich,
opracowanie mapy drogowej na potrzeby morskiego planowania przestrzennego w państwach członkowskich UE.
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Z kolei NATO bierze udział w akcjach służących zwalczaniu
zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa żeglugi na drodze m.in.
ścisłej współpracy granicznej przeciw terroryzmowi, nadzoru
nad przepływem osobowym i towarowym.
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Stan przygotowań polskiego systemu
bankowego do przyjęcia euro
The State of Preparations of the Polish
Banking System for EURO Adoption

Przedmiotem analizy w artykule jest ocena stanu przygotowań polskiego systemu bankowego do przyjęcia euro. Wprowadzenie euro jako prawnego środka płatniczego w Polsce wymaga
przeprowadzenia szeregu działań dostosowujących zarówno Narodowy Bank Polski, jak i cały nasz system bankowy do standardów
unijnych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez dostosowanie
zasad i instrumentów polityki pieniężnej, dostosowanie przepisów prawnych dotyczących bankowości do obowiązującego acquis
communautaire (dorobku prawnego UE), czy też dostosowanie
statystyki monetarnej i finansowej oraz bilansu płatniczego i polskiego systemu płatniczego do standardów ESBC. Duże znaczenie
przypisuje się także dostosowaniu nadzoru bankowego w Polsce
do regulacji wspólnotowych i standardów międzynarodowych.
Przeprowadzone badanie za pomocą kwestionariusza ankiety
wśród osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej tą problematyką wskazują, że prace nad harmonizacją przebiegają dość
dobrze i sprawnie przybliżają nas do członkostwa w Unii Gospodarczo-Walutowej. Proces ten jednak nie jest jeszcze zakończony,
zarówno w odniesieniu do NBP, jak i całego sektora bankowego.

Wstęp
Proces integracji ze strukturami unijnymi rozpoczął się
w grudniu 1991 roku podpisaniem Układu Europejskiego,
ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą
Polską, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Integracja ze Wspólnotami, a następnie Unią
Europejską była, od zmiany ustroju w 1989 roku, jednym
z najważniejszych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Jednakowoż taki cel wymagał przeprowadzenia szeregu zmian ustrojowych, gospodarczych i prawnych. Nie były
one oczywiście możliwe do wprowadzenia natychmiast
– tym bardziej, że sama Europa w tym czasie również się
zmieniała, a ze zmianami szły nowe wymagania dla krajów
ubiegających się o członkostwo, nowe wyzwania i nowe
możliwości. Proces integracji przebiegał więc stopniowo,
był rozłożony na wiele lat i obejmował, a właściwie obejmuje – gdyż proces ten nie jest jeszcze ukończony – trzy
główne fazy.

The analysis in the paper is to assess the preparations of
the Polish banking system to adopt the euro. Introduction of
the euro as a legal tender in Poland requires a series of measures to adapt to both the National Polish Bank, as well as our
entire banking system to the EU standards. This task is carried
out, among others, by adjusting the rules and instruments of
monetary policy, adjusting the legal framework for banking
regulations to the existing acquis communautaire (the acquis),
or adjust the monetary and financial statistics and balance of
payments and the payment system to the polish ESCB standards. A great importance is also attributed to the adjustment
of banking supervision in Poland to EU regulations and international standards. Study conducted using a questionnaire
survey among those involved in this work that issues indicate
that work on the harmonization of the run quite well and efficiently bring us closer to EU membership Monetary Economically. Processes, this process is not yet complete, both in relation to the NBP, and the entire banking sector.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Justyna Chojnacka-Duraj, Uniwersytet Łódzki

Za datę zakończenia pierwszego etapu przygotowań
harmonizujących (fazy przed członkowskiej), należy przyjąć
rok 2002, czyli wyznaczoną datę tzw. technicznej gotowości
Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Obecne działania należą do fazy drugiej – fazy członkowstwa w Unii Europejskiej i prowadzą – w założeniu – wprost do fazy trzeciej,
czyli fazy członkowstwa w Unii Gospodarczo – Walutowej.
To przede wszystkim ten ostatni etap obejmuje polski system bankowy, przygotowując go na prowadzenie
w kraju do obrotu wspólnej europejskiej waluty euro.
Z tego względu proces integracyjny nakłada obowiązek zapewnienia stabilności i integralności całego systemu finansowego w Polsce oraz dostosowania go do wymogów obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych
(ESBC). Czołową rolę odgrywa tu Narodowy Bank Polski
(NBP) jako centralny bank RP.
Program adaptacyjny NBP został zawarty w dokumencie Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji
europejskiej, który określił konieczność zmian w zakresie:
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1. Dostosowania zasad i instrumentów polityki pieniężnej NBP do wymogów ESBC: rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe;
2. Dostosowania polskiego prawa bankowego do wymogów Unii Europejskiej:
ͳͳ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(znowelizowana ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 roku
o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw);
ͳͳ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym
Banku Polskim.
Inne akty prawne o istotnym znaczeniu dla polskiego
prawa bankowego, podlegające dostosowaniu do regulacji
wspólnotowych, to:
• ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym;
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
• ustawa z dnia 14 czerwca 1996 roku o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej;
• ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających;
• ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu;
• ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim;
• ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe;
3. Dostosowania nadzoru bankowego w Polsce do
wymogów Unii Europejskiej – nadzór bankowy w polskim
systemie bankowym, podobnie jak w pozostałych krajach
Unii Europejskiej, bazuje na realizacji zasad efektywnego
nadzoru bankowego, które zostały określone przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Jednak, aby przystąpić
do Unii Europejskiej, trzeba utworzyć, w polskim systemie
bankowym, niezależną od banku centralnego jednostkę
nadzorującą;
4. Dostosowania statystyki monetarnej i finansowej
oraz bilansu płatniczego do wymogów Unii Europejskiej –
czynności adaptacyjne obejmują: skonsolidowany bilans
sektora monetarnych instytucji finansowych, listę monetarnych instytucji finansowych, statystykę stóp procentowych
oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W zakresie
statystyki bilansu płatniczego Narodowy Bank Polski odpo36

wiada za spełnienie wymogów sprawozdawczych określonych przez Unię Europejską. NBP dąży do osiągnięcia pełnej
zbieżności terminów i zawartości przesyłanych danych;
5. Dostosowania systemu płatniczego do wymogów
Unii Europejskiej – Polska jest zobowiązana do zmian systemu płatniczego w zakresie regulacji prawnych oraz do
przyjęcia zaleceń i rekomendacji, które umożliwią funkcjonowanie krajowych systemów rozliczeniowych w systemie
TARGET, dzięki któremu można realizować zlecenia w czasie
rzeczywistym.
Następujące w tym zakresie, po roku 1991, działania
wykazały jednoznacznie, iż jedną z charakterystycznych
cech współczesnych tych czasów stały się liczne dostosowania polskiego systemu bankowego do standardów Unii
Europejskiej, spowodowane akceptacją idei wprowadzenia
waluty euro w Polsce. Dostosowania wyróżniają się – co naturalne – częstotliwością, tempem oraz złożonością wprowadzanych zmian.
Rozpatrując wpływ dostosowań polskiego systemu
bankowego jesteśmy świadomi, że liczne zmiany i często
kosztowne inicjatywy wpływają na sytuację i życie codzienne ogromnych rzeszy społeczeństwa, na funkcjonowanie
przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych,
a także instytucji państwowych i samorządowych. Jednakowoż, jak zauważono w analizie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prowadzanej przez zespół dr Małgorzaty
Znoykowicz-Wierzbickiej (Znoykowicz-Wierzbicka 2010):
„W pierwszych dekadach integracji europejskiej społeczne aspekty tego procesu były słabo eksplorowane przez
świat nauki. Na ogół przyjmowano, że znikome zainteresowanie opinii publicznej tematyką wspólnotową wynika
z istnienia porozumienia społecznego w tej materii między elitami politycznymi, a opinią publiczną”. Analizując
jednak wyniki i doświadczenia kilkuletniego wprowadzania zmian do systemu bankowego należy stwierdzić, że
Polska stosunkowo łatwo radzi sobie z tworzeniem warunków niezbędnych do przyjęcia euro. Ostatnie wydarzenia związane z kryzysem gospodarczym w strefie euro
wymusiły jednakże tymczasowe, częściowe wstrzymanie prac nad tym zagadnieniem. Zgodnie z komunikatem
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i jednocześnie Pełnomocnika Rządu do spraw wprowadzenia
euro przez Rzeczpospolitą Polską Jacka Dominika: „Biorąc
pod uwagę skalę zmian w strefie euro za celowe uznano
wstrzymanie dalszego procesowania przez organy Rady
Ministrów, lecz nie przez Pełnomocnika i jego Zespoły,
nad Narodowym Planem Wprowadzenia Euro w wersji
z 2011 roku. Bowiem w efekcie reform instytucjonalnych
w Unii Europejskiej dokument ten wymaga znaczących uzupełnień. Wobec tego do końca 2012 roku Zespoły Robocze
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i Grupy Zadaniowe zakończą prace nad odpowiednimi raportami opisującymi harmonogram działań, które muszą
zostać zrealizowane po wyznaczeniu daty przyjęcia przez
Polskę euro. W przyszłym roku Zespół Roboczy ds. Dostosowań Prawnych, Zespół Roboczy ds. Makroekonomicznych
oraz Grupa Zadaniowa ds. Stabilności Finansowej będą kontynuowały swoją pracę, celem przeanalizowania implikacji
ww. zmian w strefie euro”.
Uczestnictwo w trzecim etapie Unii Gospodarczej
i Walutowej (przyjęciu euro) wymaga od Polski spełnienia nie tylko kryteriów ekonomicznych konwergencji, ale
i prawnych. To oznacza zapewnienie zgodności prawa krajowego z normami ustanowionymi nie tylko w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską, ale także Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Ma to zapewnić przyjęcie
instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie
euro jako prawnego środka płatniczego oraz do obiegu gotówkowego.
Jednym z podstawowych zadań Narodowego Banku
Polskiego w procesie integracyjnym jest obowiązek zapewnienia stabilności i integralności całego systemu finansowego w Polsce oraz dostosowania go do wymogów
obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Rola Narodowego Banku Polskiego jest kluczowa
dla procesu dostosowania polskiego systemu bankowego
i całego sektora finansowego do wymogów, które należy
spełnić dla przyjęcia wspólnej waluty europejskiej. Jest
ona określana między innymi faktem, iż ESBC nie posiada
osobowości prawnej. Z uwagi na ten fakt, zadania, które
zostały na System nałożone przepisami, realizowane są
przez EBC lub przez Narodowe Banki Centralne (NBC). Zasadniczy ciężar wypełnienia zarówno zadań głównych, jak
i wspomagających spoczywa jednak na EBC, który przy wykonaniu niektórych z nich wspomagany jest przez NBC.
Dużo wiadomo już o stronie organizacyjno-technicznej
przeprowadzania dostosowań. Ciągle jednak zbyt rzadko
rozpatruje się problem zmian w odniesieniu do bezpośredniego ich podmiotu jakim jest Narodowy Bank Polski. To
Narodowy Bank Polski swoim nastawieniem i działaniem
wdraża plany zmian. Poprzez uczestnictwo i zaangażowanie
NBP dochodzi do realizacji zaprojektowanych przez ESBC
zmian. NBP staje się kluczem do sukcesu dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż już obecnie Narodowy Bank Polski należy do ESBC. Jak słusznie zauważa
dr Magdalena Proczek (Proczek 2009): „Europejski System
Banków Centralnych (ESBC) składa się z EBC oraz narodowych (krajowych) banków centralnych (NBC/KBC) wszystkich 27 członków Unii Europejskiej. Banki centralne państw

członkowskich nienależących do Eurosystemu są członkami
ESBC, mającymi specjalny status”. Polska należy do krajów
objętych tzw. „derogacją”, czyli czasowym wyłączeniem
obowiązywania prawa wspólnotowego dotyczącego jednolitej polityki pieniężnej i kursowej dla tych krajów Unii,
które, choć obecnie nie są członkami strefy euro, to mają
obowiązek zostać nimi w przyszłości. Oznacza to zachowanie suwerenności w aspekcie polityki monetarnej, na
którą składa się emitowanie własnej waluty oraz zachowanie uprawnień sprzed integracji do prowadzenia polityki
pieniężnej i kursowej. Negatywną konsekwencją objęcia
derogacją jest jednak wyłącznie Narodowego Banku Polskiego ze współdecydowania w ramach ESBC z procesów
decyzyjnych w sprawach unijnej polityki monetarnej, we
wszystkich jej aspektach. Jak zostało już wspomniane, derogacja jest stanem z założenia przejściowym, uchylanym
po spełnieniu przez dane państwo członkowskie kryteriów,
w następstwie których następuje inkorporacja do strefy euro. „Państwo takie ma obowiązek dążenia do osiągnięcia konwergencji gospodarczej i prawnej jako warunków umożliwiających przyjęcie euro. Derogacja ma
charakter tymczasowy. Rada Unii Europejskiej co dwa
lata dokonuje przeglądu sytuacji na podstawie raportów
EBC i Komisji Europejskiej. Jeśli Rada (obradująca w składzie ECOFIN – ministrów gospodarki i finansów oraz szefów państw lub rządów) stwierdzi, że dane państwo
członkowskie spełnia kryteria zbieżności gospodarczej
i prawnej, derogacja jest uchylana i dany kraj przyjmuje
Euro” (Proczek 2009). Ogólną podstawę prawną do takiego działania wyznacza art. 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowi iż: „Komisja
Europejska i Europejski Instytut Walutowy składają Radzie sprawozdania w sprawie postępów dokonywanych
przez państwa członkowskie w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie urzeczywistniania Unii Gospodarczej
i Walutowej (…)” szczegółową zaś – art. 122 TWE. Jest
to także zgodne ze zobowiązaniami przyjętymi przez
Polskę w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej
w roku 2004. „Polska, po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego, jest zobligowana do tworzenia warunków niezbędnych do przyjęcia euro. Przystępując do Unii Europejskiej
Polska wkroczyła już zatem de facto na drogę wiodącą do
zastąpienia złotego wspólną europejską walutą. Oznacza
to zobowiązanie przyjęcia euro, choć moment, w którym
miałoby to nastąpić, nie został określony. Dzięki temu, że
sprawa daty wprowadzenia euro pozostała w Traktacie
Akcesyjnym kwestią otwartą, polska władza gospodarcza
dysponuje zdolnością kształtowania scenariusza oraz tempa postępu w tym kierunku, ze wszystkimi związanymi
z tym szansami i zagrożeniami”.
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Uzmysłowienie sobie zjawisk przedstawionych w powyższych rozważaniach przyczyniło się do zrodzenia motywu wyboru problematyki badań, a więc chęci zbadania
i opisania zjawiska, jakim jest stan przygotowań polskiego
systemu bankowego do przyjęcia euro. Ze względu na brak
wcześniejszych badań z tego obszaru, badanie miało raczej
pionierski, eksploracyjny charakter, niż umożliwiało weryfikowanie sformułowanych hipotez. Główny zatem cel był
raczej poznawaczy, który umożliwiałby dalsze szczegółowe
ukierunkowanie poszukiwań badawczych w tym zakresie.

Cel i problem badawczy

w oparciu o analizę pozycji bibliograficznych z zakresu metod i technik badań społecznych.
W kwestionariuszu ankiety umieszczono informacje:
kto prowadzi badanie, czego ono dotyczy, do jakich celów
posłużą ich wyniki. Zapewniono o anonimowości ankiety
oraz poproszono o pełne, szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Respondenci zostali także poinformowani o tym, jak
należy wypełnić ankietę.
W przygotowanej przeze mnie ankiecie znajdowały się
pytania obejmujące zakres dotyczących zmian w polskim
systemie bankowym. Ankieta składa się z 8. pytań. Przy 6.
z nich umieściłam kilka wariantów odpowiedzi. Wypełnienie ankiety polegało na tym, aby przy wybranej odpowiedzi
zakreślić znakiem „X” znajdującą się obok niej kratkę. Przy
2. pytaniach, w przypadku wybrania opcji: Jeśli tak, to
za pomocą jakich instrumentów/Jeśli nie, to dla których
uczestników rynku nie jest korzystne istniała możliwość
opisania własnej, niewymienionej wśród odpowiedzi opcji.
Metryczka zawierała 3 pytania dotyczące wiedzy na temat: dostosowania systemu bankowego do wprowadzenia
euro, nastawienia do przystąpienia Polski do strefy euro
oraz opis stanowiska osoby wypełniającej ankietę.
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej dostępnej przez okres dwóch miesięcy, czyli od
1 stycznia do końca lutego, na stronie www.webankieta.pl.
Ankieta, w której respondentami byli zarówno pracownicy sektora bankowego, jak i pracownicy naukowi,
pozwala ocenić obecną sytuację rozwoju zmian w systemie
bankowym, zarówno oczami teoretyków, jak i praktyków.

Głównym celem moich badań jest ocena dotychczasowych osiągnięć NBP związanych z wypełnieniem stawianych przez ESBC wymogów dotyczących wprowadzenia
waluty euro.
Przyjęta została hipoteza badawcza: polski system bankowy nie jest jeszcze w pełni przygotowany do wprowadzenia euro. Hipotezami szczegółowymi były:
• narodowy Bank Polski nie wdrożył jeszcze wszystkich norm wypracowanych przez EBC, mających
fundamentalne znaczenie dla sprawnego włączenia
się i następnie efektywnego funkcjonowania Banku
Centralnego w ramach wspólnej polityki pieniężnej;
• polskie ustawodawstwo finansowe nie zostało jeszcze w wystarczającym stopniu zharmonizowane
z regulacjami EBC, w tym nie zostały wniesione odpowiednie zmiany do Konstytucji RP i ustawy o NBP;
• instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku
Polskiego nie zostały jeszcze wystarczająco zharmoWyniki badań
nizowane z instrumentami Eurosystemu (rezerwa
Wykres 1. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem Narodowy Bank
obowiązkowa, operacje kredytowo-depozytowe,
Polski jest przygotowany do wprowadzenia euro w Polsce?
operacje otwartego rynku);
3,66%
• narodowy Bank Polski nie dostosował jeszcze w wy2,44%
starczającym stopniu infrastruktury systemu płatni9,76%
czego do zaleceń i rekomendacji ESBC.

Narzędzie badań
Do opisania badań wybrano technikę standaryzowaną opartą na pośrednim komunikowaniu się z badanymi
(a więc wymianie informacji za pośrednictwem wypowiedzi pisemnych), jaką jest technika ankietowania. Przyjęcie
techniki ankietowania skutkowało koniecznością skonstruowania narzędzia, jakim jest w tym przypadku kwestionariusz ankiety.
Użyty w badaniu kwestionariusz ankiety opracowany
został po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu obejmującą problematykę polskiego systemu bankowego, a także
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bardzo dobry

7,32%

dobry

47,56%
29,27%

umiarkowany
zły
bardzo zły
nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki wskazują, że zarówno – w opinii teoretyków
jak i praktyków – Narodowy Bank Polski jest dobrze przygotowany do wdrożenia zmian (47,56% badanych), co jest
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wnioskiem optymistycznym, ale nie dającym podstaw do pienia do strefy euro, o tyle jest co najwyżej na „ostatniej
entuzjazmu, bowiem jako bardzo dobry stan ten oceniło prostej”, czyli ma przed sobą jeszcze szereg działań usprawzaledwie 3,66% ankietowanych. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, niających tworzony system, zarówno w obrębie samego
że 29,27% ankietowanych jest zdania, że Narodowy Bank NBP, jak i w odniesieniu do całej struktury bankowej.
Polski jest przygotowany do wprowadzenia euro w Polsce
Wykres 3. Jakie Pani/Pana zdaniem będą konsekwencje
w stopniu umiarkowanym, może to budzić słuszne wątpliwprowadzenia euro dla polskiego systemu bankowego?
wości, czy na chwilę obecną gotowi jesteśmy na wdrożenie
6,02% 2,41%
zmian walutowych. Warto zaznaczyć, że stosunkowo niewielki odsetek, bo tylko 2,44% oceniło ten poziom przygotowań jako bardzo zły, zaś dodatkowo 7,32% jako zły.
zdecydowanie pozytywne
Oczywiście, ogólny charakter pytania nie uprawnia do wy- 0,00%
12,05%
raczej pozytywne
0,00%
ciągania jednoznacznych wniosków, stanowi jednak sygnał,
zdecydowanie negatywne
że sporo jeszcze pozostało na tym polu do zrobienia. Aby
ani pozytywne
56,63%
jednak móc wskazać, które obszary przygotowań powinny
22,89%
ani negatywne
zostać dopracowane, warto odnieść się do odpowiedzi na
zdecydowanie negatywne
kolejne pytania ankiety.
nie wiem/
trudno powiedzieć

Wykres 2. Jak Pani/Pan ocenia dotychczasowe działania Narodowego Banku Polskiego związane z przygotowaniem polskiego
sektora bankowego do wprowadzenia euro?
3,61%

1,20%

8,43%
bardzo dobrze

8,43%

dobrze
umiarkowanie

44,58%
33,73%

źle
bardzo źle
nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Interesujących danych w tym zakresie dostarczają
między innymi odpowiedzi w kwestiach dotyczących dotychczasowych działań Narodowego Banku Polskiego,
związanych z przygotowaniem polskiego sektora bankowego do wprowadzenia euro. Te wyniki są niemal zbieżne
z uzyskanymi w punkcie omówionym powyżej. Tu również
stan przygotowań został oceniony jako dobry przez 44,58%
badanych; w poprzednim punkcie było to 47,56%. Podobnie również niewielki procent ocenił je jako bardzo dobre
– 3,61% w porównaniu z 3,66% w punkcie poprzednim.
Niemal analogiczne były także pozostałe wyniki: ocena
umiarkowana – 33,73% ankietowanych w porównaniu
z 29,27%, ocena zła – 8,43% w porównaniu z 7,32% oraz
bardzo zła – 1,2% wobec 2,44%. Potwierdzające się opinie
badanych uprawniają do sformułowania wniosku, że o ile
Narodowy Bank Polski wdrożył już szereg zaleceń i rekomendacji wspólnotowych w zakresie warunków przystą-

Źródło: opracowanie własne.

Podobne opinie zostały sformułowane w związku
z konsekwencjami wprowadzenia euro dla polskiego systemu bankowego. Za zdecydowanie pozytywne uznało je tylko 2,41% badanych, zaś zdecydowana większość – 56,63%
– doszła do wniosku, że będą one „raczej pozytywne”. Ten
wynik także w znacznym stopniu jest tożsamy z kierunkiem
odpowiedzi udzielanych w omawianych powyżej pytaniach.
Zauważę jednak, że spora część badanych – aż 12,05%
uznała wspomniane konsekwencje za zdecydowanie negatywne. W mojej ocenie, może to potwierdzać wniosek, że
mimo pozytywnego stosunku do unii walutowej zdecydowanej większości świata finansowego, jego przedstawiciele dostrzegają też słabe punkty polskich przygotowań oraz
potrzebę zintensyfikowania prac w tym zakresie.
Wykres 4. Jak ocenia Pani/Pan stopień harmonizacji polskiego prawa finansowego z regulacjami EBC?
2,50%

3,75%

18,75%

bardzo dobrze
dobrze

41,25%

6,25%

umiarkowanie
źle
bardzo źle

27,50%

nie wiem/
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza dalszych wyników badań dostarcza danych
niejako rozwijających i zarazem potwierdzających sformułowane powyżej wnioski. Jedna z postawionych hipotez
szczegółowych stanowiła, iż polskie ustawodawstwo finansowe nie zostało jeszcze w wystarczającym stopniu zharmonizowane z regulacjami EBC. Na podstawie uzyskanych
wyników uznać można, iż potrzebę przeprowadzenia dalszych działań w obrębie legislacji dostrzega zdecydowana
większość badanych – dobre i umiarkowane dostosowanie
przepisów ocenia łącznie 68,75% osób biorących udział
w ankiecie. Potwierdza to formułowane przeze mnie przekonanie, iż prace w tym zakresie są konsekwentnie prowadzone, i z każdym miesiącem przybliżają nasz kraj do pełnej
harmonizacji prawa finansowego z regulacjami EBC, ale na
chwilę obecną nie sposób uznać, iż jest to proces zakończony. Warto zresztą nadmienić, że 10% badanych oceniła źle lub bardzo źle stopień adaptacji przedmiotowych
przepisów, co także jest sygnałem ważnym i świadczącym
o świadomości potrzeby przyspieszenia prac z tego zakresu.
Wykres 5. Jak ocenia Pani/Pan harmonizację instrumentów
polityki pieniężnej (rezerwę obowiązkową, operacje kredytowo-depozytowe, operacje otwartego rynku) Narodowego Banku
Polskiego z instrumentami Eurosystemu?
6,49%
bardzo dobrze

1,30%

dobrze

16,88%

umiarkowanie
źle

7,79%
44,16%
23,38%

bardzo źle
nie wiem/trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Ze zbliżonymi opiniami spotkało się także pytanie dotyczące harmonizacji instrumentów polityki pieniężnej NBP
z instrumentami Eurosystemu. Chodzi w głównej mierze
o rezerwę obowiązkową, operacje kredytowo-depozytowe oraz operacje otwartego rynku. Tu niewiele ponad 50%
badanych dobrze lub bardzo dobrze oceniło procesy zachodzące na tym obszarze. Umiarkowany entuzjazm przejawiło
23,38% uczestników ankiety, zaś źle lub bardzo źle odniosło
się do tego zagadnienia niewiele poniżej 10%. Co istotne, aż
16,88% badanych nie ma żadnego poglądu w tym zakresie,
co oznacza albo ignorancję dla tych jakże ważnych kwestii
albo brak wystarczającej wiedzy, co z kolei powinno być sygnałem, iż konieczne mogą okazać się działania szkoleniowe.
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Procesy dostosowawcze do wymogów Eurosystemu
powinny być finalizowane po to, by w chwili wejścia do obszaru euro NBP i polskie banki mogły sprawnie włączyć się
we wspólną politykę pieniężną Eurosystemu. Tempo tej
finalizacji zależy jednak w dużym stopniu od skali nadpłynności krajowego rynku pieniężnego.
System rezerwy obowiązkowej w Polsce został w znacznym stopniu dostosowany do systemu europejskiego. Szereg przepisów prawnych weszło w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak,
że instrument ten został już zharmonizowany z instrumentem Eurosystemu, gdyż żaden aspekt techniczny rezerwy
obowiązkowej nie jest rozwiązany identycznie jak w strefie
euro. Utrzymująca się nadpłynność systemu bankowego
wymuszała do tej pory na NBP utrzymywanie stóp rezerw
obowiązkowych na poziomie wyższym od obowiązujących
w Eurosystemie.
Najtrudniejszym zadaniem dla NBP będzie obniżenie
stopy rezerwy obowiązkowej do poziomu obowiązującego
w Eurosystemie, czyli do 2% oraz wprowadzenie stopy 0%
dla depozytów z terminem wymagalności powyżej 2 lat.
Pociąga to za sobą zmianę uchwały RPP. Przeprowadzenie
tego procederu w Polsce uniemożliwia występowanie nadpłynności sektora bankowego, a obniżenie stopy rezerwy
jeszcze go pogłębi.
Powodem występowania różnic w operacjach otwartego rynku, przeprowadzanych w Polsce i na obszarze strefy
euro, są warunki płynnościowe prowadzenia polityki pieniężnej. W Polsce w ostatnich latach, w sektorze bankowym, dominuje zjawisko nadpłynności, czego wynikiem
jest stosowanie operacji absorbujących w celu przeciwdziałania zjawiskom inflacyjnym. Natomiast w Eurosystemie występuje operacyjny niedobór płynności, w związku
z czym operacje otwartego rynku mają za zadanie zasilać
system bankowy w płynność.
Przewiduje się, iż przyjęcie przez Polskę euro spowoduje, że problem nadpłynności polskiego sektora bankowego zniknie, co umożliwi stosowanie identycznych narzędzi
w przedmiotowych operacjach, takich jak w całej strefie
euro (Skopowski, Wiśniewski 2007).
W jednej z hipotez szczegółowych poddałam również
w wątpliwość poziom przygotowania do wdrożenia euro
w zakresie dostosowania infrastruktury systemu płatniczego do zaleceń i rekomendacji ESBC. Na pytanie, czy
działania te podejmowane przez Narodowy Bank Polski
są skuteczne, pozytywnie odpowiedziała zdecydowana
większość badanych – w tym 68,42% z pewną rezerwą,
wskazując, że raczej skuteczne. Niewielka grupa badanych
– jedynie 5,26% oceniła je jako raczej nieskuteczne, zaś za
zdecydowanie nieskuteczne uznało je 1,32% badanych.
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Jednocześnie, co warte podkreślenia, stosunkowo wysoki
procent ankietowanych nie miał żadnego zdania w tej kwestii, co podobnie jak w wyżej omówionym punkcie, może
sygnalizować brak wystarczającej, szczegółowej wiedzy.
Oczywiście taka postawa może także wynikać z niechęci
do zajmowania konkretnego stanowiska, określania własnych poglądów. Za tym argumentem może dodatkowo
przemawiać fakt, że bardzo niewiele osób zdecydowało się
odpowiedzieć na pytania otwarte, które stanowić miały –
zgodnie z intencją badawczą – dodatkowy materiał, uzupełniający wiedzę uzyskaną w toku pytań zamkniętych.

nej implementacji ww. dyrektywy 2009/110/WE, czemu ma
służyć ww. nowelizacja ustawy o usługach płatniczych przygotowana przez Ministerstwo Finansów.
Wykres 7. Czy Pani/Pana zdaniem jest możliwość skutecznego prowadzenia polskiej polityki pieniężnej po wprowadzeniu
euro?
2,56% 1,28% 3,85%
zdecydowanie tak
raczej tak

19,23%
33,33%

Wykres 6. Czy Pani/Pana zdaniem działania Narodowego
Banku Polskiego związane z dostosowaniem infrastruktury systemu płatniczego do zaleceń i rekomendacji ESBC są skuteczne?
39,74%

1,32%
5,26%

raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem/
trudno powiedzieć
odpowiedź otwarta

11,84% 13,16%

zdecydowanie tak
raczej tak

Źródło: opracowanie własne.

raczej nie
zdecydowanie nie

68,42%

nie wiem/trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

EBC cały czas dokonuje modernizacji systemów płatności, gdyż po kilku latach jego funkcjonowania dostrzega
pewne niedoskonałości, spowodowane założeniami z początków powstania systemu. Zgodnie z wnioskami EBC, NBP
stopniowo dostosowuje polski system płatności. Prace te
mają na celu przygotowanie sytemu, którego funkcjonalność umożliwi w przyszłości bezkolizyjne włączenie się do
systemu funkcjonującego w ESBC.
Narodowy Bank Polski, w drugim półroczu 2012 roku
kontynuował swój aktywny udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją dyrektywy 2009/110/
WE rozpoczętych jeszcze w styczniu 2012 roku, tj. od czasu przedstawienia przez Ministerstwo Finansów pierwszej
wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Należy zaznaczyć, że Dyrektywa 2009/110/WE
została już częściowo transponowana do prawa polskiego
w ustawie z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych, która została zmieniona,
m.in. w tym celu, ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o usługach płatniczych. Przedmiotowe zmiany ustawy
z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych weszły w życie z dniem 24 października
2011 roku. Konieczne jest jednakże doprowadzenie do peł-

Warte prześledzenia są także odpowiedzi na pytania
dotyczące przewidywanych konsekwencji dla Polski po
wstąpieniu do strefy euro. Aby poznać opinie badanych na
ten temat, zostało zadane pytanie: czy – według nich – jest
możliwość skutecznego prowadzenia polskiej polityki pieniężnej po wprowadzeniu euro? Nie ulega wątpliwości, iż
unia walutowa oznaczać będzie dla Polski częściową utratę
niezależności w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej.
Równocześnie, wiązać się będzie ze zwiększeniem wpływu
na decyzje podejmowane w odniesieniu do całej strefy
euro. Pewność, że nasz kraj nadal będzie skutecznie mógł
prowadzić własną politykę pieniężną, wyraziło jedynie
3,85% badanych. Raczej tak odpowiedziało 33,33% i niemal tyle samo – 39,74% – raczej nie. Spory odsetek wyraził
zdecydowanie negatywną opinię w tym zakresie – 19,23%.
Zadziwiająco mało osób (w porównaniu z wynikami w poprzednich pytaniach) nie miało własnego zdania – tylko
2,56%. Oznaczać to może, że w tej materii środowisko finansowe jest mocniej spolaryzowane, ma także bardziej
konkretnie określone poglądy. Tylko jedna osoba skorzystała z możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące instrumentów prowadzenia polskiej polityki
pieniężnej po wprowadzeniu euro. Odpowiedź ta brzmiała:
operacje otwartego rynku.
Dzisiaj polityka pieniężna w Polsce jest prowadzona
przez NBP i koncentruje się na sytuacji naszego kraju, a nie
całej strefy euro. NBP zapobiega wystąpieniu nadmiernej
inflacji w Polsce poprzez wzrost stóp procentowych, a przy
braku zagrożeń inflacyjnych przeciwdziała spowolnieniu
gospodarczemu poprzez obniżenie stóp. Autonomiczna
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polityka pieniężna w ten sam sposób ogranicza negatywne
skutki wstrząsów gospodarczych, tj. nieoczekiwanych i z reguły gwałtownych wydarzeń pochodzących ze sfery gospodarki lub polityki, które mają istotny wpływ na podstawowe zmienne makroekonomiczne (np. inflację, eksport, PKB)
(Rozkrut 2004).
Przystąpienie do strefy euro nie oznacza całkowitej
utraty wpływu Polski na decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowanych przez Europejski Bank Centralny.
Wpływ Polski na te decyzje może przyczynić się do adekwatności wspólnej polityki pieniężnej do potrzeb naszej
gospodarki. Im większy wpływ miałaby Polska, tym niższy
byłby koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej.
Po przystąpieniu do strefy euro prezes NBP stanie się
członkiem Rady Prezesów EBC i będzie miał prawo głosu
podczas jej posiedzeń. Przedstawiciel Polski będzie mógł
również wejść w skład Zarządu EBC. Zgodnie z obowiązującym systemem głosowania Rada Prezesów EBC zazwyczaj podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
a każdy jej członek dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujący głos należy do Prezesa EBC. Wpływ Polski na decyzje dotyczące
stóp procentowych ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu,
gdy liczba członków strefy euro przekroczy 21 – zgodnie
z wprowadzonym wówczas rotacyjnym systemem głosowania, prezes NBP będzie miał prawo głosu w 59-87% przypadków.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w sytuacji braku
prawa głosu na danym posiedzeniu – prezes NBP, jako
członek Rady Prezesów EBC podejmującej decyzje w sprawie stóp procentowych – będzie mógł zawsze uczestniczyć
w dyskusji. Przedstawiciel Polski może też wpływać na proces decyzyjny przez udział w formowaniu koalicji lub odpowiednio oddziałując na przebieg dyskusji. Warto również
podkreślić, że wpływ Prezesa NBP na decyzje EBC będzie
większy, niż wynikałoby to z wagi ekonomicznej naszej gospodarki w strefie euro mierzonej udziałem w PKB strefy
euro.
Po przyjęciu euro nie będzie również możliwości korzystania ze stabilizującej funkcji płynnego kursu złotego
(tj. takiego, którego poziom zależy od sił rynkowych, a nie
od administracyjnych decyzji władz monetarnych).
Przyglądając się kosztom utraty niezależnej polityki
kursowej należy w tym miejscu uwzględnić, że płynny kurs
złotego nie tylko łagodzi wstrząsy w gospodarce, ale może
być także źródłem tych zaburzeń. Jest to związane z tym,
że w warunkach zwiększającej się mobilności przepływów
kapitałowych, rośnie wpływ obrotów finansowych na
kształtowanie się kursów walut. W rezultacie na kurs złotego w znaczącym stopniu wpływają transakcje niezwiązane
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bezpośrednio ze sferą realną, w szczególności z wymianą
handlową. W takiej sytuacji kurs złotego może odbiegać
od poziomu uzasadnionego fundamentami gospodarczymi
i w ten sposób może stanowić źródło zaburzeń. Na przykład,
aprecjacja kursu złotego może być spowodowana napływem kapitału inwestorów zainteresowanych zakupem polskich akcji i obligacji, a efektem tego może być pogorszenie
konkurencyjności polskich producentów. Odpływ kapitału
portfelowego może z kolei prowadzić do osłabienia polskiej
waluty, co może spowodować wzrost presji inflacyjnej w gospodarce, np. poprzez wzrost cen towarów importowanych.
Wykres 8. Jakie jest Pani/Pana nastawienie do przystąpienia
Polski do strefy euro?
0%
8,00%

13,33%

bardzo dobre
dobre

10,67%

umiarkowane
złe

25,33%

42,67%

bardzo złe
nie wiem/trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Analizę wyników badań chciałabym zakończyć interpretacją odpowiedzi na ogólne pytania o stosunek do
przystąpienia Polski do strefy euro. Widoczna jest tutaj
silna polaryzacja stanowisk – nikt nie odpowiedział, że nie
wie, bądź że trudno mu powiedzieć. Większość wyraziła
nastawienie dobre lub bardzo dobre – łącznie 56%. 25,33%
zachowała dystans, nie opowiadając się ani za, ani przeciw,
określając swój stosunek do tego zagadnienia jako umiarkowany. Bardzo złe nastawienie wyraziło 8%, złe 10,67%,
więc łącznie blisko 20%. Odpowiedzi te dają wiele do myślenia – trzeba pamiętać, że uczestnicy badań to osoby
funkcjonujące w branży finansowej i wywierające znaczący wpływ na jej kształt (w tym przedstawiciele świata nauki). Entuzjastyczny stosunek do unii walutowej przejawiło
niewiele ponad połowę badanych, więc nie na tyle dużo,
by istniały podstawy do uznania, że praktycy oraz teoretycy bankowości są spokojni o przyszłość naszego kraju
w strefie euro. Ten wynik winien stać się ostrzeżeniem dla
decydentów odpowiedzialnych za wdrożenie zmian, że wiele pozostało jeszcze do zrobienia, a jednym z wyzwań pozostaje przekonanie do unii walutowej jeszcze sporej grupy
osób sceptycznych albo wahających się.

Justyna Chojnacka-Duraj – Stan przygotowań polskiego...

Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzoną powyżej interpretację wyników, należy w pierwszej kolejności odnotować, iż
postawiona na wstępie hipoteza główna znalazła potwierdzenie. Nie stanowiła ona kategorycznie, iż Narodowy
Bank Polski nie poczynił odpowiednich kroków zmierzających do wdrożenia wspólnotowych standardów w zakresie przygotowania systemu bankowego do strefy euro, ale
wskazywała, że nie są to jeszcze kroki wystarczające, co
znalazło odzwierciedlenie w użytym sformułowaniu „w pełni”. W świetle uzyskanych wyników, nie sposób uznać, że
świat polskiej bankowości nastawiony jest entuzjastycznie
i nie dostrzega istniejących zagrożeń oraz obszarów, które
wymagają jeszcze udoskonalenia. W każdym ze wskazywanych w ankiecie obszarów – w odniesieniu do ustawodawstwa finansowego, stanu infrastruktury systemu płatniczego, konieczności harmonizacji instrumentów polityki
pieniężnej NBP z unijnymi standardami – było stosunkowo dużo – średnio 10-20% – głosów krytycznych. Zdecydowanie pozytywnych opinii było natomiast stosunkowo
mało – rzędu kilku procent. Jednocześnie warto podkreślić, że głos większości wskazywał, że obrany kierunek
zmian jest właściwy, przygotowania realizowane zgodnie
z przyjętą linią, zaś wdrożenie wspólnej waluty z korzyścią
dla Polski. Wyniki przeprowadzonych badań są w tym zakresie optymistyczne – ale nie pozwalają na stwierdzenie,
że jesteśmy w pełni gotowi do wdrożenia nowej waluty.
Odpowiedzi na większość pytań przejawiały podobną
tendencję, co pozwala stwierdzić, iż postawione na wstępie
szczegółowe hipotezy badawcze znalazły odzwierciedlenie
w wynikach badania. Nie ulega wątpliwości, że Narodowy
Bank Polski ma jeszcze przed sobą wdrożenie wielu norm
wypracowanych przez EBC. Na przykład, na pytanie, jak badany ocenia dotychczasowe działania Narodowego Banku
Polskiego związane z przygotowaniem polskiego sektora
bankowego do wprowadzenia euro, tylko 44,58% ankietowanych dobrze oceniła dotychczasowe działania NBP,
a bardzo dobrze tylko 3,61%. Blisko 10% oceniła je jako złe
albo bardzo złe. Charakter tych opinii wskazuje, że system
wymaga jeszcze udoskonaleń i dalszego wdrażania standardów EBC.
Podobnie, za zweryfikowaną pozytywnie uznać należy
także hipotezę wskazującą, że wiele zmian wymaga także
polskie ustawodawstwo. Polskie prawo, głównie ustawa
o Narodowym Banku Polskim i Konstytucja RP, nie są
w pełni zgodne z wymogiem zgodności ustawodawstwa
krajowego z traktatem i statutem ESBC i EBC, co określono
w art. 131 traktatu lizbońskiego. Obszary, co do których są

zastrzeżenia, to: niezależność banku centralnego, dofinansowanie banków przez NBP i integracja NBP z Europejskim
Systemem Banków Centralnych w momencie przyjęcia
wspólnej waluty.
Dość wspomnieć, że wprowadzenie euro nie będzie
możliwe bez zmiany polskiej Konstytucji, a konkretnie art.
227 ustawy zasadniczej, który stwierdza, że „Centralnym
bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje
mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. Co ważne, zmiana Konstytucji RP wymaga poparcia 2/3 składu Sejmu, co
w polskiej rzeczywistości politycznej będzie bardzo trudne.
Dlatego wdrożenie zmian musiałoby być poparte odpowiednią kampanią informacyjną, lobbującą na rzecz zmian
Konstytucji. Silnym mandatem do wprowadzenia zmian
byłby także wynik referendum w tej sprawie – jednakże
w kontekście niedawnych wydarzeń w Grecji oraz na Cyprze
wydaje się mało prawdopodobne, by postulat wprowadzenia euro został poparty przez większość Polaków.
Według Komisji Europejskiej konieczne jest uwzględnienie w ustawie o NBP oraz Konstytucji RP roli EBC
w następujących kwestiach: określania i wdrażania polityki
monetarnej, zarządzania operacjami wymiany walut i określania polityki kursów walutowych, emisji monet i banknotów – czym zajmuje się teraz NBP. Nie uwzględniono też
roli EBC w funkcjonowaniu systemów płatności, w zbieraniu
danych statystycznych oraz w międzynarodowej współpracy bankowej.
Wątpliwości w kwestii dostosowania przepisów prawa
finansowego do unijnych wymogów wyrazili też badani,
potwierdzając w ten sposób postawioną przeze mnie hipotezę szczegółową dotyczącą tej kwestii. Tylko 2,5% oceniło
stopień harmonizacji polskiego prawa finansowego z regulacjami EBC jako bardzo dobry. Z kolei za bardzo zły uznało
go 3,75%, co oznacza, że skrajnie negatywnych ocen było
więcej, niż skrajnie pozytywnych.
W podobnym stopniu potwierdzenie zyskały także hipotezy dotyczące stopnia dostosowania infrastruktury płatniczej do wymogów ESBC oraz niewystarczającej synchronizacji instrumentów polityki pieniężnej NBP z unijnymi.
W odpowiedziach na te pytania również większość wypowiadała się pozytywnie lub umiarkowanie, ale pojawiły się
też głosy krytyki. Jak wskazałam powyżej, stosunkowo duża
grupa badanych nie miała własnego zdania w tej bardziej
szczegółowej materii, co może wskazywać na konieczność
edukacji personelu bankowego.
Reasumując, stan przygotowań Narodowego Banku
Polskiego do wprowadzenia waluty euro w Polsce należy
ocenić jako względnie dobry, kompleksowy, konsekwentnie
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zmierzający do integralności całego systemu bankowego.
Jednocześnie nie należy pomijać wielu aspektów wskazujących na niedociągnięcia wdrażanego systemu oraz
konieczność prowadzenia kampanii informacyjnej wśród
społeczeństwa, która pozwoli uzyskać przychylność jego
większości. Brak społecznej akceptacji może się przełożyć
wprost na trudności we wdrażaniu zmian, chociażby legislacyjnych, wymagających sejmowej większości.
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Wywiad...

Wywiad

się, że istotą ich działania jest przede wszystkim realizacja celów
społecznych za pomocą instrumentów ekonomicznych. Oparte
na podstawowych wartościach społeczeństwa obywatelskiego

Instytucjonalizacja etyki
w działalności podmiotów
ekonomii społecznej
Wywiad z dr Beatą Balicką-Błagitką
Dyrektorem Biura Diecezjalnej Fundacji Ochrony
Życia w Opolu

mają szansę nadać ludzkiemu gospodarowaniu bardziej społeczny
wymiar. Wyraża się to nie tylko w odmiennym traktowaniu osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, uważanych za partnerów
konkretnej inicjatywy, a nie odbiorców świadczonej pomocy, lecz
przede wszystkim w wartościach i zasadach, na których zbudowano
fundament ekonomii społecznej.
Jak to ma się do samego człowieka, jako jednostki? Jak ma

Instytucjonalizacja to szeroko rozumiane pojęcie, z bogatą
historią przypisanych mu definicji. W jaki sposób postrzega Pani
jej etyczny charakter?

się odnaleźć w działalności wspomnianych podmiotów?
Człowiek w ekonomii społecznej staje w centrum wszystkich
relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz działalności danego

Instytucjonalizacja, jest to proces przechodzenia od niesfor-

podmiotu. Wartości i zasady zaś mają być kluczowym czynnikiem,

malizowanych sposobów działania społecznego do uregulowanych,

inspirującym do budowania określonej kultury organizacyjnej, kul-

względnie stałych form aktywności, które podlegają społecznym

tury tworzącej przestrzeń dla rozwoju etycznych zachowań. Taka

sankcjom. Warto również zwrócić szczególną uwagę na jej etycz-

postawa wymaga zmiany mentalnościowej, tak liderów zakładają-

ny aspekt. Dla mnie instytucjonalizacja etyki, to długoletni proces

cych podmioty ekonomii społecznej, jak i ich członków oraz pra-

formułowania standardów, procedur oraz instrumentów etycznych,

cowników. Ekonomia społeczna ma nie tylko kojarzyć się ze skody-

które po nieformalnej akceptacji ze strony członków społeczeństwa,

fikowanym zbiorem zasad, pozwalających na samoorganizowanie

przechodzą formalną weryfikację – po której następuje ich wdroże-

się, podejmowanie społecznych inicjatyw i zaspokajanie potrzeb

nie i egzekwowanie.

różnych grup społecznych, ale przede wszystkim powinna odzwierciedlać fundamentalne dla jej rozwoju wartości we wszystkich pro-

W jaki sposób wiąże się to z ekonomią społeczną? Zwłasz-

cesach i zachowaniach.

cza teraz, w erze wciąż postępującej globalizacji, która zmieniła
praktycznie każdy aspekt naszego życia, szczególnie jego aspekt
etyczny?

Jak opisałaby Pani człowieka, poprzez pryzmat działalności
Fundacji i ekonomię społeczną?

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci kapitalizm osiągnął

Będąc wartością samą w sobie, człowiek realizuje się i kształtu-

nadzwyczajne rezultaty ekonomiczne i technologiczne, odgry-

je poprzez wartości. To one pociągają go do pozytywnej aktywności,

wając ważną rolę w transformacji ustrojowej wielu krajów. Wraz

zaś osobista godność inspiruje go do powinnościowego działania.

z rozwojem cywilizacyjnym nasiliły się jednak negatywne zjawiska

Motywacyjny charakter wartości jest związany z ich wpływem na

społeczne, doprowadzając do znacznego osłabienia idei braterstwa

interpretację i ocenianie rzeczywistości. Wpływając na świadomość

i solidarności, a tym samym, do pogłębienia się przepaści pomiędzy

człowieka, kształtują jego moralną osobowość. To z kolei umożliwia

bogatymi i biednymi, tak w wymiarze jednostek, jak i państw oraz

mu dokonywanie etycznych wyborów w różnych przestrzeniach ży-

społeczeństw. Globalizujący się świat więc zaczął szukać nowych

cia. Nasza Fundacja została utworzona z myślą o każdym człowieku,

rozwiązań, które pozwoliłyby zmierzyć się z różnymi wymiarami

niezależnie od statusu społecznego, materialnego czy zawodowego.

problemów społeczno-ekonomicznych, w tym z problemem bez-

Wspieramy, otaczamy opieką, towarzyszymy osobom, które w da-

robocia, ubóstwa, czy wykluczenia społecznego. Jednym z takich

nym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwo-

rozwiązań jest idea ekonomii społecznej.

ści. Swoje cele realizujemy poprzez działalność trzech jednostek:
Domu Matki i Dziecka, Poradni Rodzinnej oraz Katolickiego Ośrodka

Co w takim razie proponuje ekonomia społeczna, w jaki spo-

Adopcyjnego i Opiekuńczego. Staramy się, by nasi pracownicy nie

sób możemy sobie poradzić ze wspomnianymi przez Panią proble-

tylko zapewniali pomoc wszystkim potrzebującym, ale czynili to

mami? Co na to podmioty ekonomii społecznej?

w zgodzie z samym sobą, dzięki czemu zmieniamy nie tylko oto-

Podmioty ekonomii społecznej w Polsce, to szerokie spektrum

czenie zewnętrzne człowieka, ale również pomagamy mu zmienić

organizacji. Posiadają też różne formy prawne, od spółdzielni socjal-

sposób myślenia, postrzegania pewnych spraw. Wierzymy, że tyl-

nych, zakładów aktywności zawodowych, poprzez fundacje i stowa-

ko w ten sposób może on dokonać trwałych, skutecznych zmian

rzyszenia, kluby i centra integracji społecznej, organizacje kościołów

w sobie, co przełoży się na jego zachowanie i późniejszą sytuację

i związków wyznaniowych aż po spółki z ograniczoną odpowiedzial-

materialną oraz osobistą.

nością, działające w celach społecznych. W literaturze podkreśla

Dziękujemy za rozmowę.
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