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Dominika Liszkowska 

Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
 

Znaczenie misji pokojowych 
Unii Europejskiej 

 
 
 

Wprowadzenie 

Misje/operacje pokojowe to jedna z form odpowiedzi 
społeczności międzynarodowej na kryzysy i konflikty w niesta-
bilnych regionach świata. Kojarzone są w głównej mierze 
z działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednak 
podejmowane są też przez inne ugrupowania międzynarodo-
we1. Unia Europejska od wielu lat buduje podstawy wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony, a wyrazem tego jest zwięk-
szenie zaangażowania w ramach misji i operacji o charakterze 
wojskowym i cywilnym. Wzrasta też częstotliwość zaangażo-
wania Unii i obszar terytorialny, na którym decyduje się in-
terweniować. Zaangażowanie UE wynika z określonej przez 
nią samą szczególnej odpowiedzialności za utrzymanie bezpie-
czeństwa we własnym sąsiedztwie oraz w wybranych regionach 

                                                            
1 K. Tlałka, Operacje pokojowe w rogu Afryki po zimnej wojnie, [online] 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/42462/Tlalka_Operacje_
pokojowe_w_rogu_Afryki_po_zimnej_wojnie_2015.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y [dostęp: 20.02.2018], s. 30. 
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świata, która poparta jest prowadzoną polityką oraz współpra-
cą z ONZ, NATO i innymi organizacjami regionalnymi2.  

Rozumienie i postrzeganie misji pokojowych staje się 
w coraz większym stopniu wielowymiarowe oraz interdyscy-
plinarne. Zróżnicowanie podejść stosowanych w badaniach 
tego zjawiska, przyczyniło się do zwiększenia liczby poglądów 
oraz do pogłębionej refleksji. Zmiany w obrębie bezpie-
czeństwa środowiska międzynarodowego oraz metod i środ-
ków prowadzenia misji doprowadziły do poszerzenia zakresu 
i treści tego zagadnienie o nowe wymiary, m.in. polityczny, 
wojskowy, społeczny czy kulturowy. Misje pokojowe można 
rozpatrywać w ujęciu interdyscyplinarnym, funkcjonalnym, 
konfliktowym czy decyzyjnym, a badania mogą być zoriento-
wane na różne aspekty problemu, m.in. historyczny, polito-
logiczny, geograficzny (środowiska operacji), ekonomiczny, 
socjologiczny, psychologiczny, prawniczy, prakseologiczny 
(teorii walki, działań)3.  

W niniejszym artykule problem misji pokojowych UE 
rozpatrywany będzie w ujęciu funkcjonalnym, a badanie tego 
zjawiska będzie zorientowane na aspekt politologiczny oraz 
geograficzny. Metodą refleksji nad problemem znaczenia misji 
pokojowych UE będą metoda badania dokumentów oraz me-
toda monograficzna. Hipotezą postawioną na podstawie wstę-
pnej analizy jest założenie, że „misje pokojowe UE stanową 

                                                            
2 B. Przybylska-Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, 
Poznań 2014, s. 5. 
3 H. Szafran, Metodologiczne aspekty badania polskich doświadczeń z misji 
pokojowych, Zeszyty Naukowe Bezpieczeństwo Narodowe 2014, nr 2, ss. 13-
14. 
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istotny element działalności społeczności międzynarodowej na 
rzecz utrzymania pokoju na świecie”. 

Definicja misji i operacji pokojowej 

Misje/operacje pokojowe, obserwacyjne czy operacje 
zarządzania kryzysowego to jedno z narzędzi, którymi 
dysponuje społeczność międzynarodowa. Ich celem jest 
rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie wojnom domowym 
w nieustabilizowanych regionach. Służą one także odbudowie 
strat będących następstwem trwania konfliktu oraz zape-
wnieniu uczciwych i wolnych wyborów czy referendów4. 

Pojęcie misja oznacza posłannictwo, ważne zadanie do 
spełnienia5, zlecenie do wykonania poważnego działania, np. 
politycznego. W innym znaczeniu misja to przedstawicielstwo 
państwa, które jest kierowane na zaproszenie drugiego państwa 
czy organizacji międzynarodowej do nadzoru układów rozej-
mowych (m.in. wojskowych) czy udziału w celach specjalnych 
(np. mediacjach)6. Operacja natomiast jest to działanie, albo 
szereg działań m.in. wojskowych7 czy też ogół działań bojo-
wych, które prowadzą do określonego celu8. Przez polityków, 
którzy próbują wyjaśnić społeczeństwu motywy wysłania 
wojsk do różnych części świata, znacznie częściej używane jest 

                                                            
4 Misje pokojowe-informacje ogólne, [online] http://www.info.policja.pl/inf/ 
wspolpraca-miedzynarod/misje-pokojowe/47732,Misje-pokojowe-informac 
je-ogolne.html [dostęp: 20.02.2018], s. 1. 
5 W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996, s. 534. 
6 Oryginalna A Zetka. Encyklopedia PWN, Warszawa 2004, s. 546. 
7 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 583.  
8 Hasło: Opracja, [online], https://sjp.pwn.pl/sjp/operacja;2569816.html 
[dostęp: 20.02.2018]. 
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słowo „misja” i także ono służy mediom do opisu wydarzeń 
o charakterze polityczno-militarnym9.  

Wprawdzie w Karcie Narodów zjednoczonych nie zdefi-
niowano czym jest „misja pokojowa”, to jednak pojęcie to 
stało się synonimem działań podejmowanych przez ONZ na 
rzecz rozwiązywania konfliktów i utrzymania pokoju. Nato-
miast określenie „operacje pokojowe” znalazło swoje miejsce 
w międzynarodowym języku polityki i dyplomacji dopiero 
w lutym 1966 r., bowiem wtedy Zgromadzenie Ogólne NZ 
utworzyło Komitet ds. Operacji Pokojowych, który przekształ-
cony został następnie w Departament Operacji Pokojowych 
(Department of Peace-Keeping Operations – DPKO)10. 

W literaturze przedmiotu znaleźć można kilkadziesiąt 
definicji „misji pokojowych” czy „operacji pokojowych” 
o różnym stopniu precyzyjności11. L. Zapałowski proponuje 
zdefiniowanie operacji pokojowej jako: 

działania stosowanego przez Organizacje Narodów 
Zjednoczonych środkami o charakterze militarnym, para-
militarnym lub niemilitarnym w celu utrzymania lub przywró-
cenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa bądź to przez 
zmianę sytuacji stanowiącej groźbę dla pokoju, bądź to dla 

                                                            
9 Cz. Marcinkowski, Istota i Ewolucja Misji Pokojowych ONZ, Przegląd 
Historyczno-Wojskowy 2011, tom 12, nr 5, s. 8. 
10 Tamże, s. 8. 
11 M. Moździoch, Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych na Bał-
kanach [online], http://docplayer.pl/6347249-Udzial-wojska-polskiego-w-
misjach-pokojowych-na-balkanach-po-1990-r.html, [dostęp: 20.02.2018], 
s. 355. 
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11 

ułatwienia pokojowego załatwienia sporu, bądź to dla zainicjo-
wania akcji w związku z groźbą naruszenia pokoju 12. 

Operacja pokojowa może być też rozumiana jako „zespół 
działań, mieszczących się w […] jednej z następujących grup: 
zapobieganie konfliktom, tworzenie, utrzymanie, budowanie 
i wymuszanie pokoju oraz budowanie państwa”13. Natomiast 
definicja przytaczana w Słowniku Akademii Obrony Naro-
dowej z 2002 r. określa operacje pokojowe jako […] „użycie 
wielonarodowych sił wojskowych i cywilnych pod nadzorem 
ONZ do rozwiązywania konfliktów wewnętrznych lub mię-
dzynarodowych”14.  

 
Misje i operacje pokojowe Unii Europejskiej 

Art. 43 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, 
że misje, przy których prowadzeniu Unia może użyć swoich 
środków cywilnych i wojskowych obejmują: 

a) misje humanitarne i ratunkowe; 
b) wspólne działania rozbrojeniowe; 
c) misje doradztwa wojskowego i wsparcia; 
d) misje utrzymania pokoju i zapobiegania konfliktom; 
e) misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu 

(w tym misje przywracania pokoju i operacje stabiliza-
cji sytuacji po zakończonych konfliktach).  

 

                                                            
12 Cyt. wg: M. Moździoch, dz. cyt., s. 355. 
13 K. Tlałka, dz. cyt., s. 37. 
14 Cz. Marcinkowski, dz. cyt., s. 9. 
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Misje te mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, 
także poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu 
terroryzmu, który występuje na ich terytorium15. 

Autorzy prac na temat misji i operacji pokojowych UE, 
poszerzają ten katalog wymieniając: 

a) misje utrzymania pokoju;  
b) misje przywracania pokoju; 
c) misje wzmacniania bezpieczeństwa między-

narodowego; 
d) wspólne działania rozbrojeniowe; 
e) misje humanitarne; 
f) misje ratunkowe; 
g) misje wojskowego doradztwa i wsparcia; 
h) misje zapobiegania konfliktom; 
i) misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu; 
j) operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu kon-

fliktów16. 
Operacje pokojowe Unii Europejskiej można podzielić na 
cztery główne grupy17: 

1. operacje humanitarne (ang. humanitarian operations): 
pomoc humanitarna, wsparcie w sytuacji katastrof, 

                                                            
15 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 gru-
dnia 2007 r., Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, art. 43. 
16 Z. Czachór, Proces kształtowania zdolności operacyjnych Unii Europejskiej 
w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Misje cywilne Unii 
Europejskiej, B. Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2010, s. 35. 
17 M. Musioł, Operacje pokojowe oraz dyplomacja prewencyjna oraz ich 
podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI w., Rocznik Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego 2012/2013, s. 345. 
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zadania ratownicze, które podejmowane są w momencie 
niestabilnej i zagrażającej życiu ludzkiemu sytuacji; 

2. operacje zapobiegania konfliktom (ang. conflict 
prevention operations): dyplomacja prewencyjna, ini-
cjatywy gospodarcze, wsparcie wojskowe dla władz lo-
kalnych za pośrednictwem prewencyjnego rozmie-
szczenia sił pokojowych; 

3. operacje utrzymania pokoju (ang. peacekeeping 
operations) oraz operacje budowania pokoju (ang. 
peace building operations): monitorowanie procesu 
zawieszenia broni i respektowania porozumienia 
pokojowego bez użycia siły oraz operacje wprowadzania 
pokoju z użyciem siły; 

4. operacje wymuszania pokoju (ang. peace enforcement 
operations)/przywracania pokoju (ang. peacemaking 
operations): rozdzielenie stron walczących przy użyciu 
siły, ochrona lokalnej ludności, przywracanie porządku 
i rządów prawa, interwencje humanitarne, zakończenie 
konfliktu, ustanowienie stref bezpieczeństwa. 

Na podstawie typów operacji pokojowych UE 
wyodrębnić można natomiast: 

1. operacje stabilizacyjne, w ramach których unijne siły 
pokojowe są rozlokowane w celu rozdzielenia wal-
czących stron czy też zapewnienia utrzymania pokoju 
w rejonie konfliktu (operacje Althea w Bośni i Herce-
gowinie czy Artemis w Demokratycznej Republice 
Konga); 

2. operacje zastępujące, gdzie unijne kontyngenty 
przejmują odpowiedzialność i zarządzają sektorem 



Dominika Liszkowska 

12 

Misje te mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, 
także poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu 
terroryzmu, który występuje na ich terytorium15. 

Autorzy prac na temat misji i operacji pokojowych UE, 
poszerzają ten katalog wymieniając: 

a) misje utrzymania pokoju;  
b) misje przywracania pokoju; 
c) misje wzmacniania bezpieczeństwa między-

narodowego; 
d) wspólne działania rozbrojeniowe; 
e) misje humanitarne; 
f) misje ratunkowe; 
g) misje wojskowego doradztwa i wsparcia; 
h) misje zapobiegania konfliktom; 
i) misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu; 
j) operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu kon-

fliktów16. 
Operacje pokojowe Unii Europejskiej można podzielić na 
cztery główne grupy17: 

1. operacje humanitarne (ang. humanitarian operations): 
pomoc humanitarna, wsparcie w sytuacji katastrof, 

                                                            
15 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 gru-
dnia 2007 r., Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, art. 43. 
16 Z. Czachór, Proces kształtowania zdolności operacyjnych Unii Europejskiej 
w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Misje cywilne Unii 
Europejskiej, B. Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2010, s. 35. 
17 M. Musioł, Operacje pokojowe oraz dyplomacja prewencyjna oraz ich 
podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI w., Rocznik Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego 2012/2013, s. 345. 

Znaczenie misji pokojowych Unii Europejskiej 

13 

zadania ratownicze, które podejmowane są w momencie 
niestabilnej i zagrażającej życiu ludzkiemu sytuacji; 

2. operacje zapobiegania konfliktom (ang. conflict 
prevention operations): dyplomacja prewencyjna, ini-
cjatywy gospodarcze, wsparcie wojskowe dla władz lo-
kalnych za pośrednictwem prewencyjnego rozmie-
szczenia sił pokojowych; 

3. operacje utrzymania pokoju (ang. peacekeeping 
operations) oraz operacje budowania pokoju (ang. 
peace building operations): monitorowanie procesu 
zawieszenia broni i respektowania porozumienia 
pokojowego bez użycia siły oraz operacje wprowadzania 
pokoju z użyciem siły; 

4. operacje wymuszania pokoju (ang. peace enforcement 
operations)/przywracania pokoju (ang. peacemaking 
operations): rozdzielenie stron walczących przy użyciu 
siły, ochrona lokalnej ludności, przywracanie porządku 
i rządów prawa, interwencje humanitarne, zakończenie 
konfliktu, ustanowienie stref bezpieczeństwa. 

Na podstawie typów operacji pokojowych UE 
wyodrębnić można natomiast: 

1. operacje stabilizacyjne, w ramach których unijne siły 
pokojowe są rozlokowane w celu rozdzielenia wal-
czących stron czy też zapewnienia utrzymania pokoju 
w rejonie konfliktu (operacje Althea w Bośni i Herce-
gowinie czy Artemis w Demokratycznej Republice 
Konga); 

2. operacje zastępujące, gdzie unijne kontyngenty 
przejmują odpowiedzialność i zarządzają sektorem 



Dominika Liszkowska 

14 

bezpieczeństwa (np. wojskiem czy policją), ale również 
wymiarem sprawiedliwości lub administracją cywilną, 
które w normalnych warunkach są wyłącznie pod 
kontrolą władz lokalnych i państwowych; 

3. operacje wzmacniające lub reformujące, w których 
unijne siły monitorują, nadzorują i zalecają reformy, 
a także kierunki odbudowy obszarów działalności 
państwowej (np. misje policyjne: EUPM w Bośni 
i Hercegowinie czy PROXIMA w Byłej Jugosłowiań-
skiej Republice Macedonii, misje rządy prawa: 
EUJUST Themis w Gruzji czy EUJUST LEX w Iraku 
oraz unijna misja policyjna wspierająca reformy tego 
sektora EUPOL COPPS na Terytoriach Palestyńskich); 

4. operacje obserwacyjne, polegające na nadzorowaniu 
procesu wprowadzania założeń porozumienia pokojo-
wego, czy też na uczestnictwie w działaniach mających 
na celu rozstrzygnięcie konfliktu na życzenie stron 
(Misja Monitorująca w Aceh w Indonezji – czy Misja 
do spraw Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym 
w Rafah na Terytoriach Palestyńskich EUBAM); 

5. operacje zapewniające wsparcie misjom zarządzania 
kryzysowego innych organizacji międzynarodowych 
(ONZ, OBWE czy UA), w tym przypadku wsparcie 
UE może mieć różne formy m.in. niezależnej, lecz 
komplementarnej operacji pokojowej UE (Artemis 
w Demokratycznej Republice Konga) lub bezpośredniej 
integracji z misją pokojową innej organizacji między-
narodowej (wsparcie UE dla Misji Unii Afrykańskiej 
w Darfurze, AMIS). 
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Tabela 1. Wybrane misje Unii Europejskiej 
 

Misje UE dotyczące państwa prawnego 

 
- EUJUST THEMIS 

w Gruzji 
- EUJUST LEX – zintegrowana 
misja Unii Europejskiej w Iraku 

dotycząca państwa prawnego 
- EULEX Kosowo 

 

Misje obserwacyjne UE 

 
- EUMM Gruzja 

- Misja obserwacyjna Unii 
Europejskiej w Aceh (AMM 

Aceh, Indonezja) 
- ECMM/EUMM Bałkany 

Misje UE dotyczące reformy sektora 
bezpieczeństwa 

 
- EUSEC RD Congo - Misja 
doradcza i pomocowa Unii 

Europejskiej w zakresie reformy 
sektora bezpieczeństwa 

Demokratycznej Republiki 
Konga 

- Misja Unii Europejskiej 
wspierająca reformę sektora 
bezpieczeństwa w Republice 

Gwinei Bissau 
 

Misje UE dotyczące wsparcia kontroli 
granicznej 

- EUBAM Rafah - Misja 
wspierająca UE dla punktu 

granicznego Rafah 
- EUBAM Moldova/Ukraina - 

Graniczna Misja Wspomagająca  
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Unii Europejskiej w Mołdawii 

i na Ukrainie 
 

Misje policyjne UE 

W Europie: 
- EUPM - Misja policyjna 
w Bośni i Hercegowinie 
- Misja UE PROXIMA 

- EUPAT – policyjny zespół 
doradczy w Byłej 

Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii 

W Afryce i Azji: 
- EUPOL COPPS – Misja 

Policyjna Unii Europejskiej na 
Terytoriach 

Palestyńskich 
- EUPOL Afganistan 
- EUPOL DR Kongo 

- EUPOL Kinszasa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Przybylska-Maszner (red.), 
Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010. 

 
Rola i znaczenie misji i operacji pokojowych Unii 
Europejskiej  

Integralną część polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej stanowi wspólna polityka bezpieczeństwa 
i obrony. Unia posiada zdolność operacyjną, która oparta jest 
na środkach cywilnych i wojskowych i może korzystać z nich 
poza własnym obszarem w ramach misji utrzymania pokoju, 
zapobiegania konfliktom czy wzmacnianiu bezpieczeństwa 
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międzynarodowego w zgodzie z zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych18. 

Misje cywilne i wojskowe stanowią istotny element 
działalności Unii Europejskiej. W latach 2003-2013 wspól-
nota uruchomiła dziesięć operacji wojskowych na świecie, 
w tym osiem z nich na terenie Afryki. Pierwsza misja krótko-
terminowa UE została wysłana do Demokratycznej Republiki 
Konga w 2003 r. i trwała niespełna cztery miesiące. 
W kolejnych latach misje unijne pojawiły się m.in. w Czadzie 
i Republice Środkowoafrykańskiej. Największą jak do tej pory 
(biorąc pod uwagę zaangażowanie państw oraz koszty opera-
cyjne) misją była morska operacja uruchomiona w 2008 r. 
w Somalii.  

Określone w mandacie poszczególnych operacji zadania 
są różne. Mają one przyczynić się do stabilizacji w danym 
regionie, wspierać działania szlaków handlowych czy zapewnić 
bezpieczeństwo uchodźcom19. 

Role Unii Europejskiej kreowane na arenie między-
narodowej wpisane zostały w stworzone przez nią ramy 
prawne. Chęć wzmocnienia pozycji Unii za pośrednictwem 
tworzonego mechanizmu zaangażowania operacyjnego w róż-
nych regionach na świecie stała się jedną z konsekwencji 
unijnych zapisów (czego potwierdzeniem są liczne deklaracje 
polityczne). Decyzje podejmowane przez UE, a w ich wyniku, 
także działania z obszaru reagowania kryzysowego, uznać 
można za konsekwencje międzyinstytucjonalnych i między-

                                                            
18 Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569, art. 42. 
19 B. Przybylska-Maszner, Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce – 
ambicje, możliwości, efekty, [w:] Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, 
B. Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2014, s. 17 
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rządowych interakcji (interakcji wewnętrznych), ale też intera-
kcji UE z podmiotami zobowiązanymi do reakcji na wydarze-
nia zagrażające bezpieczeństwu (interakcje zewnętrzne, w szer-
szym kontekście)20. Poprzez zastosowanie podejścia strate-
gicznego oraz wewnątrzunijnego mechanizmu decyzyjnego 
i instytucjonalnego, splecione ze sobą zostały cywilne oraz woj-
skowe ramy unijnej reakcji międzynarodowej21. 

Operacje wojskowe i cywilne, będące elementem euro-
pejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) Unia Euro-
pejska przeprowadza poza swoim terytorium od 2003 roku. 
Podejmowane przez Unię operacje stanowią nie tylko wyraz 
zaangażowania wspólnoty państw na rzecz pozytywnej i skute-
cznej współpracy międzynarodowej gwarantującej pokój i bez-
pieczeństwo. Należy postrzegać je także jako jeden z bardziej 
zajmujących badawczo przykładów aktywności UE na arenie 
międzynarodowych współzależności oraz instytucjonalno-
funkcjonalnego rozwoju organizacji w ramach Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa22. 

Zakres realizowanych w ramach EPBiO operacji, które 
Unia Europejska może realizować, jest określony szeroko23. 
Cechą, która wyróżnia misje cywilno-wojskowe, które Unia 
Europejska podejmuje w ramach EPBiO jest złożony zbiór 
przyczyn, prowadzących do ich utworzenia. Niezależnie od 
ogólnych uwarunkowań politycznych i strukturalnych, istotną 

                                                            
20 Tamże, s. 9. 
21 Tamże.  
22 M. Łuszczuk, Misja Unii Europejskiej wspierająca reformę sektora bez-
pieczeństwa w Republice Gwinei Bissau, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, 
red. B. Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2010, s. 169. 
23 T. Bąk, Misje Stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania 
konfliktów militarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL 2012, nr 1, s. 195. 
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rolę odgrywają w tym przypadku interesy poszczególnych 
państw24. 

Na forum unijnym łatwiej uzyskać jest zgodę państw na 
uruchomienie misji o charakterze cywilnym (niż wojskowym). 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niechęć do wzmocnienia 
takich działań, wynikająca z doktryny unijnej jak i przeszkody 
natury finansowej. W związku z tym Unia Europejska 
w dalszym ciągu postrzegana jest jako podmiot skupiony 
przede wszystkim na cywilnym aspekcie zarządzania kryzy-
sowego, przez co przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa 
światowego w zgodzie ze swoimi zasadami i wartościami25.  

Mając na uwadze mandat Unii Europejskiej w operacjach 
afrykańskich, zauważalna jest tendencja do jego ograniczone 
stosowania (np. w zakresie specjalizacji na rzecz wsparcia 
szkoleniowego). Operacje UE zwykle są działaniami, które 
uzupełniają aktywność innych podmiotów międzynaro-
dowych, w pewnym sensie wypełniającymi lukę w przestrzeni 
międzynarodowej interakcji26. Organizacja chce zaznaczyć 
swój udział w działaniach na danym obszarze, jednak nie brać 
na siebie całkowitego ciężaru odpowiedzialności za rozwiązanie 
sytuacji kryzysowej.  
 
Misje Unii Europejskiej na przykładzie Afryki  

Zasięg działalności pokojowej Unii Europejskiej jest 
ograniczony geograficznie i koncentruje się przede wszystkim 
na obszarach graniczących z organizacją. Miejscem szczegól-

                                                            
24 M. Łuszczuk, dz. cyt., s. 170.  
25 B. Przybylska-Maszner, Operacje..., s. 17-18. 
26 Tamże, s. 17. 
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20 Tamże, s. 9. 
21 Tamże.  
22 M. Łuszczuk, Misja Unii Europejskiej wspierająca reformę sektora bez-
pieczeństwa w Republice Gwinei Bissau, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, 
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23 T. Bąk, Misje Stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania 
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nego zainteresowania UE są Bałkany z racji bliskiego sąsiedz-
twa ze wspólnotą oraz Afryka27. Ta ostatnia stała się przedmio-
tem zainteresowania Unii Europejskiej ze względu na liczne 
kwestie polityczne i gospodarcze, ale także krwawe konflikty 
o charakterze etnicznym, których nie jest w stanie rozwiązać 
Unia Afrykańska nawet przy pomocy ONZ. Unia Europejska 
czyni zatem starania by pomóc rozwiązać konflikty w Afryce, 
przy jednoczesnej możliwości testowania swoich zdolności 
operacyjnych28.  

Jednym z podejmowanych przez Unię Europejską działań 
w Afryce są misje obserwacyjne wyborów. W okresie 2000-
2010 wspólnota wysłała ogółem 80 takich misji, w tym kilka-
naście właśnie na Czarny Kontynent. Do ich zadań należy 
ocena takich kwestii jak: prawo do udziału w rządzeniu przez 
okresowe, powszechne i równe wybory, prawo do tajnego 
głosowania czy prawo do swobodnego wyrażania woli wybor-
ców29.  

Wobec państw afrykańskich stosowane są również sankcje 
zarówno dyplomatyczne jak i ekonomiczne. Są one konse-
kwencją łamania przez nie praw człowieka oraz zasady 
praworządności i demokracji. Do tej pory działania takie pod-
jęte zostały m.in. wobec Nigerii (lipiec 1993 r.), Sierra Leone 
(grudzień 1997 r.) czy Zimbabwe (lipiec 2008 r.). Innym 
środkiem zaradczym, stosowanym przez Unię jest wprowadza-

                                                            
27 O. Mikhalew, Misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, SP 4 '12, s. 321. 
28 Tamże, s. 321. 
29 K. Zajączkowski, Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki – implikacje dla 
Polski, [online] http://geopolityka.org/analizy/unia-europejska/kamil-
zajaczkowski-polityka-unii-europejskiej-wobec-afryki-implikacje-dla-polski 
[dostęp: 20.02.2018]. 
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nie embarga na broń i takie obostrzenie dotknęło m.in. Libe-
rię, Somalię, Zimbabwe. 

Jak zauważa K. Zajączkowski Unia Europejska dąży do 
bycia aktorem „kompleksowym mogącym podejmować działa-
nia we wszystkich fazach kryzysów międzynarodowych w Afry-
ce, tj.: zarzewia, rozwoju, rozwiązywania, wygaszania i budo-
wania pokoju”30. 

Misje i operacje w Afryce podejmowane są przez orga-
nizację przede wszystkim „z poczuciem odpowiedzialności za 
byłe kolonie”. Prowadzi ona jednocześnie akcje humanitarne 
oraz misje wspierania pokoju. Jednak jak zauważa A. Antczak-
Barzan, są to wyłącznie działania jednorazowe i krótkotrwałe, 
a u ich podłoża leżą konkretne polityczno-strategiczne inte-
resy, bowiem w rozumieniu Europy „zupełne rozchwianie 
polityczno-społeczne Afryki jest niewskazane, gdyż powoduje 
napływ rzeszy emigrantów i zwiększa podatność na destabi-
lizację, stymuluje handel bronią i narkotykami, międzynaro-
dowy terroryzm oraz wpływy ortodoksyjnego islamu”. Przy-
kład popieranych przez Francję misji w Kongu i Czadzie, 
mających na celu przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa 
w regionie, pokazuje, że nie tylko zaszłości historyczne czasów 
kolonii mają znaczenie przy podejmowaniu działań w danym 
miejscu, ale także interesy ekonomiczne takie jak dostęp do 
surowców naturalnych (w tym ropy naftowej)31.  

 

                                                            
30 Tamże. 
31 A. Antczak-Barzan, Role Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej, 
Studia Europejskie 2013, nr 4, s. 43. 
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Podsumowanie 

Misje pokojowe to jedno z narzędzi społeczności 
międzynarodowej, dzięki któremu w niestabilnych regionach 
geograficznych udaje się w znacznej części przyczynić do roz-
wiązania sporów czy zapobiegania wojnom domowym. 
Chociaż operacje UE i jej działania zwykle uzupełniają 
aktywność innych podmiotów międzynarodowych, to są one 
niewątpliwie istotnym elementem utrzymania pokoju i bez-
pieczeństwa na świecie. Za pośrednictwem misji organizacja 
zaznacza swój udział w działaniach na danym obszarze, nie 
biorąc przy tym na siebie zupełnej odpowiedzialności za roz-
wiązanie sytuacji kryzysowej.  

Zasięg terytorialny organizowanych przez UE operacji 
jest ograniczony jednak ich zakres jest określony szeroko. 
Zadania poszczególnych operacji są różne, ale ich cel jest 
w zasadzie ten sam, czyli przyczynienie się do stabilizacji 
w danym regionie i zapewnienie bezpieczeństwa. 
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Summary 
 

The importance of European Union 
peace missions 

 
Peacekeeping operations are one of the forms of the inter-
national community's response to crises and conflicts in un-
stable regions of the world. Since 2003, the European Union 
has carried out military and civilian operations as a part of the 
European Security and Defense Policy (ESDP) outside its 
territory. They are not only an expression of the commitment 
of the community of states for positive and effective inter-
national cooperation, guaranteeing peace and security, but also 
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Współczesny kryzys uchodźczy jest jednym z największych 
kryzysów, jakie w ostatnich latach dotknęły Unię Europejską. 
Implikuje wiele skutków, zarówno w sferze ekonomicznej, po-
litycznej, jak i społecznej. Dlatego istotne jest omówienie i prze-
analizowanie tego zjawiska na różnych płaszczyznach.  

Kryzys migracyjny odbił szerokie echo szczególnie w poli-
tyce Unii Europejskiej. Kwestia pomocy uchodźcom wpływa 
zarówno na bezpieczeństwo krajowe, jak i ogólnoeuropejskie. 
Z uwagi na to, za zasadne uważam szczegółowe przeanalizowa-
nie sfery politycznej. Dopiero w kolejnych krokach należy zwró-
cić uwagę na aspekt ekonomiczny i społeczny, choć nie można 
umniejszać ich roli. Uzasadnieniem takiego rozumowania jest 
fakt, iż decyzje polityczne podejmowane w kontekście kryzysu 
migracyjnego wpływają na decyzje odnoszące się do sfery eko-
nomicznej i społecznej.  

Artykuł wskazuje genezę największego kryzysu migracyj-
nego i uchodźczego jaki nawiedził Europę. Jest wskazaniem 
przyczyn, uwarunkowań i skutków, jakie wywołał w całej Unii 
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Europejskiej. Jest analizą implikacji politycznych w takich kra-
jach jak Austria, Polska, Niemcy, Włochy. Artykuł stanowi 
także próbę oceny przyszłych perspektyw wskazanego kryzysu. 

Problemy definicyjne 

Pierwszą kwestią, jaką należy rozstrzygnąć, kiedy mówi się 
o kryzysie migracyjnym są definicje. Powszechne, zamienne sto-
sowanie pojęcia uchodźca i imigrant zdaje się być, w tym miej-
scu, nie poprawne. Status uchodźcy, a także obowiązki i prawa 
państw związane z tym, regulowane są w Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców1. Dokument określa uchodźcę jako osobę, 
która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określo-
nej grupy społecznej lub z powodu poglądów politycznych 
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, 
oraz nie chce lub nie może z powodu tych obaw skorzystać 
z ochrony tego państwa”2. Warto odnotować, iż definicja ta zo-
stała stworzona również w oparciu o polskie doświadczenia, bo-
wiem była odpowiedzią na migracje, które miały miejsce w cza-
sie II wojny światowej i tuż po niej3. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, iż definicja w bardzo szeroki sposób ujmuje przyczyny wy-

                                                        
1 Art. 1 ust. A pkt 3 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzona 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 1991, nr 119, poz. 515). 
2 Tamże. 
3 P. Cywiński, Uchodźca, imigrant czy emigrant? Wyjaśniamy pojęcia i obalamy 
mity,[online] https://pl.aleteia.org/2017/01/15/uchodzca-imigrant-czy-emi-
grant-wyjasniamy-pojecia-i-obalamy-mity/ [dostęp: 03.03.2018], por. K. A. 
Wojtaszczyk, Kryzys uchodźczy jako wyzwanie dla przyszłości projektu integra-
cyjnego w Europie, [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska Uchodźcy w Europie. 
Uwarunkowania. Istota. Następstwa, Warszawa 2017, s. 194.  
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jazdu z kraju. Nie skupia się więc wyłącznie na wojnie czy po-
glądach politycznych, ale wskazuje obok tych dwóch jeszcze 
prześladowania społeczne, religijne czy rasowe. Stwierdzić 
można tym samym, że definicja ta nie straciła na ważności i zna-
czeniu z upływem lat i nadal jest adekwatna do sytuacji. Z tezą 
tą jednak nie zgadzała się Jolanta Skubiszewska w swoim arty-
kule „Imigracje w UE”4. Autorka twierdziła bowiem, że łamanie 
praw politycznych nie jest wystarczającym powodem uchodź-
stwa. Wskazuje przy tym, że poza prawami politycznymi ła-
mane są w równym stopniu prawa socjalne, prawo do życia 
w czystym środowisku naturalnym czy prawo do godnego ży-
cia5. Nadmienić należy przy tym, iż wskazany tekst pochodzi 
z 2001r.W moim jednak przekonaniu, prawo do godnego życia 
i prawo do pracy może być zapewnione w państwie, w którym 
przestrzegane są w szczególnościprawa polityczne. Dlatego też 
prześladowania z powodu przekonań politycznych stanowią 
najobszerniejszą kategorię i to od nich powinna zacząć się dys-
kusja na temat definicji uchodźstwa. Ponadto, najważniejszym 
aspektem jest prawo do życia, które poprzez prześladowania 
z różnych powodów jest zagrożone.  

Istnieją trzy grupy uciekających, które nazwać można, 
słusznie, uchodźcami. Pierwszą grupę tworzą osoby, które są 
w trakcie ucieczki przed prześladowaniami. Drugą z kolei, 
osoby, które dotarły do miejsca docelowego i są w trakcie ocze-

                                                        
4 J. Skubiszewska, Imigracje w UE, PISM 2001, nr 14, s. 4. 
5 Tamże. 
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kiwania na przyznanie im statusu uchodźcy. Trzecią grupę sta-
nowią osoby, które już otrzymały już wskazany wcześniej sta-
tus6.  

Mówiąc o imigrantach, mówi się o osobach, które opusz-
czają swój kraj nie dlatego, że boją się prześladowań czy śmierci, 
ale w celu poprawy warunków życia. Imigrant zatem powinien 
być utożsamiany raczej z kategoriami ekonomicznymi niż z za-
pewnieniem prawa do życia.  

Trwający w ostatnich latach kryzys migracyjny obejmuje 
obie kategorie, co sprawia, że jest on jeszcze bardziej skompli-
kowany. To skłania do rozpatrywania tego problemu na róż-
nych płaszczyznach, ponieważ to z jednej strony dziedzina ta 
zahacza o prawa człowieka, z drugiej o problemy polityczne, 
z trzeciej natomiast ekonomiczne. Wszystko to jednak sprawia, 
że największy wydźwięk kryzys migracyjny ma w sferze społecz-
nej.  

Geneza kryzysu migracyjnego w Europie 

Migracje do Europy mają długą tradycję. Ludzie podróżo-
wali bowiem od wieków w celach głównie zarobkowych, z na-
dzieją osiedlenia się w większych ośrodkach miejskich. Najwięk-
sze migracje w Europie odbywały się głównie z powodu I i II 
wojny światowej. Jedną z przyczyn przemieszczeń w XX wieku 
była dekolonizacja, bowiem nie tylko Europejczycy zaczęli wra-
cać na stary kontynent, ale również ludność pochodząca z kolo-
nii.  

                                                        
6 P. Cywiński, dz. cyt. 
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Niemniej jednak, o migracjach do Europy jako takiej, 
można mówić od w zasadzie od czasów powstawania Unii Eu-
ropejskiej. Odbudowywanie się potęg przemysłowych i techno-
logicznych sprawiły, że obszar ten stał się atrakcyjny dla migran-
tów ekonomicznych i zarobkowych z innych części świata. 
W latach 60. i 70. do najczęściej migrujących ludów z tej wła-
śnie przyczyny zalicza się Greków, Hiszpanów, Turków i miesz-
kańców krajów Maghrebu7. Wskazuje się, iż polityka migra-
cyjna charakteryzowała się wówczas sporą otwartością, z nasta-
wieniem na korzyści, jakie płynęły z napływu ludności.  

Zwiększanie się nacisku na ochronę praw człowieka i oby-
watela w Unii Europejskiej doprowadziły do pojawienia się 
uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami. Spowodowało to 
intensyfikację prac nad instytucjonalizacją systemu azylowego, 
czy szerzej - systemu ochrony uchodźców. Azylu szukano głów-
nie w Europie Zachodniej, a do narodów migrujących zalicza 
się te, które znajdowały się pod wpływem ZSRR. W latach 70., 
z uwagi na duży napływ migrantów i zwiększoną ilość wnio-
sków o azyl w Europie Zachodniej, państwa zradykalizowały 
politykę migracyjną. 

Zwiększoną liczbę azylantów spoza krajów europejskich od-
notowuje się w latach 80. i 90. XX w. Do Unii Europejskiej 
przyjeżdżali wówczas obywatele Libanu, Iraku, Iranu, Etiopii, 
ale również Polski i Jugosławii8.  

Współczesny kryzys migracyjny, datuje się na rok 2015. 
To był czas masowego składania wniosków o azyl w państwach 
Unii Europejskiej. Złożono ich bowiem w tamtym czasie 

                                                        
7 [online] http://uchodzcy.info/infos/1-4-1-historia/ [Dostęp: 2.03.2018r.]. 
8 Tamże. 
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Unii Europejskiej. Złożono ich bowiem w tamtym czasie 

                                                        
7 [online] http://uchodzcy.info/infos/1-4-1-historia/ [Dostęp: 2.03.2018r.]. 
8 Tamże. 



Marta Tumidalska 

32 

1,2 mln. „Według danych UNHCR, wśród migrantów, któ-
rzy dotarli do Europy w 2015 roku, znajdowali się przede 
wszystkim Syryjczycy (49 procent), Afgańczycy (21 procent) 
i Irakijczycy (8 procent). Wnioski o azyl złożone zostały przede 
wszystkim w Niemczech (476 tysięcy wniosków), w Szwecji, 
w Austrii i na Węgrzech. Tylko podczas dwóch pierwszych mie-
sięcy 2016 roku do wybrzeży Grecji przybiły kolejne 123 tysiące 
osób. Dla porównania, w tym samym okresie roku 2015 było 
ich zaledwie 4,6 tysiąca”9. 

Przyczyny, uwarunkowania i skutki kryzysu migracyjnego 

Współczesny kryzys migracyjny opiera się na przepływie 
osób przez Morze Śródziemne w sposób zupełnie nieprzystoso-
wany do przemieszczania. Są to zazwyczaj małe stateczki, łódki 
lub, zwyczajnie, pontony wypełnione zbyt dużą ilością osób. 
Wskazuje się, iż od lat w Europie odnotowuje się wzrost na-
pływu migrantów ekonomicznych i niewątpliwie spora część 
osób przybywających do wybrzeży Grecji i Włoch od 2015r. 
taki status mogłoby uzyskać. Biorąc jednak pod uwagę sytuację, 
jaka ma miejsce na Bliskim Wschodzie i w Afryce, za główną 
przyczynę fali uchodźców uznać należy właśnie konflikty 
w tamtym rejonie świata. Kryzys jest również bezpośrednią im-
plikacją nie do końca przemyślanej polityki migracyjnej, jaką 
Unia Europejska praktykowała w ostatnich kilkunastu latach.  

Uszczegóławiając myśl, do głównych i najważniejszych 
przyczyn drastycznego wzrostu liczby migrantów od 2015r. na-
leżą: 

                                                        
9 [online] http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/ [dostęp: 01. 
03.2018]. 
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- walki i ich eskalacja w niektórych regionach świata, szcze-
gólnie w Syrii, Afganistanie, ale również wojna domowa 
w Libii, które miały miejsce w latach 2013-2015; 

- brak gwarancji kontroli i ochrony granic zewnętrznych 
przez państwa takie jak Turcja, Macedonia czy Grecja. 
Państwa te są obszarami położonymi bezpośrednio mię-
dzy ogniskiem konfliktów a Unią Europejską; 

- brak wspólnych, jednolitych i międzynarodowych reakcji 
oraz wsparcia dla uchodźców syryjskich, którzy przeby-
wają poza swoim państwem w krajach sąsiadujących z Sy-
rią; 

- zawieszenie przez Niemcy protokołu dublińskiego na 
okres dwóch i pół miesiąca. 

Jeśli chodzi o pierwszą ze wskazanych przyczyn, warto 
przypomnieć, iż w latach 2013-2015 nastąpiła eskalacja kon-
fliktu w Syrii, co spowodowało wzrost liczby ofiar w latach 
2015-2016. Walki toczone były przez reżim Asada oraz prze-
ciwników tegoż reżimu z Państwem Islamskim, którego działa-
nia miały zdecydowanie intensywniejszy wymiar niż w latach 
poprzednich. Tym samym, jeśli chodzi o liczbę uchodźców, 
wzrosła ona do końca 2015r. do 2,5 mln (dla porównania- 
w 2014r. było ich około miliona). Osoby te azylu szukały 
w Turcji10.  

W tym samym czasie, w Afganistanie, doszło do eskalacji 
konfliktu pomiędzy siłami rządowymi a talibami. W Pakistanie 

                                                        
10  Syrian Observatory for Human Rights; Iraq Body Count, [online] 
https://www.iraqbodycount.org/database [dostęp: 8.03.2018]. 
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10  Syrian Observatory for Human Rights; Iraq Body Count, [online] 
https://www.iraqbodycount.org/database [dostęp: 8.03.2018]. 
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również toczyły się walki, przy granicy tego państwa z Afgani-
stanem11.  

W państwach Rogu Afryki 12  toczą się wojny domowe. 
„Według rankingu Fragile States Index opracowywanego co 
roku przez czasopismo Foreign Policy i fundację Fund for Peace 
Południowy Sudan jest najbardziej niestabilnym państwem 
świata, Somalia zajmuje drugą pozycję, zaś Sudan czwartą. Trzy 
kraje położone w Rogu Afryki (Somalia, Erytrea, Sudan) są za-
liczane przez organizację Freedom House do grupy najbardziej 
represyjnych reżimów na świecie (worst of the worst) składającą 
się z dziewięciu państw”13.  

Innym państwem, które można zaliczyć do ognisk współ-
czesnego kryzysu, zalicza się także Nigeria, której działa islami-
styczne ugrupowanie o nazwie Boko Haram14.  

Głęboko radykalnym posunięciem, wydawałoby się, była 
decyzja rządu Macedonii w 2015r. Postanowiono wówczas zro-

                                                        
11 [online] http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=156&catid=12&Itemid=211&lang=pl [dostęp: 09.03. 
2018r.]. 
12 Są to państwa: Somalia, Sudan, Erytrea.  
13 [online] http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=156&catid=12&Itemid=211&lang=pl [dostęp: 9.03. 
2018r.]. 
14 Oficjalnie organizacja ta nazywa się Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati 
Wal-Jihad. Jest to muzułmańska zmilitaryzowana organizacja, która powstała 
w 2002r. w Nigerii i domaga się wprowadzenia prawa szariatu w całym pań-
stwie (składa się ono z 36 stanów). Propaguje też wprowadzenie zakazu za-
chodniej edukacji i oświaty, czy odrzucenie wyborów. W efekcie działalności 
tej organizacji zginęło już ponad 20 tys. (dane na styczeń 2018r.). Dodat-
kowo, ugrupowanie jest wpisane na listę organizacji terrorystycznych Depar-
tamentu Stanu USA; [online] https://edition.cnn.com/2014/06/09/world/ 
boko-haram-fast-facts/index.html [dostęp: 09.03.2018]; https://www.the 
guardian.com/world/boko-haram [dostęp: 09.03.2018]. 
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bić z tego państwa terytorium tranzytowe, czego głównym skut-
kiem był znaczny wzrost liczby uchodźców, przybywających 
przez Morze Egejskie15.  

Co do ostatniej przyczyny, warto wskazać, iż „Pewien 
wpływ na zwiększenie liczby uchodźców miało stanowisko przy-
jęte przez Niemcy latem 2015 w kwestii uchodźców. 24 sierp-
nia Niemcy poinformowały o zawieszeniu stosowania proto-
kołu w Dublinie - uznający, że osoby spoza Unii, które aplikują 
o azyl mogą to zrobić tylko w kraju członkowskim, w którym 
przekroczyły granicę unijne – wobec obywateli Syrii. W efekcie 
przyznały im prawo do ponownej aplikacji o statusu azylanta 
bez groźby deportacji”16. Decyzję motywowano chęcią rozwią-
zania kryzysu bezpośrednio na Bałkanach, kierując uchodźców 
do Niemiec. Spowodowało to objęcie odpowiedzialności za tę 
falę, a to niestety wzbudziło obawy o destabilizację państw bał-
kańskich, które i bez tego mają problemy wewnętrzne.  

Przechodząc do przebiegu, słowem przypomnienia warto 
zaznaczyć, iż w 1999r. państwa ówczesnej Unii zobowiązały się 
do stworzenia systemu azylowego. Systemu zupełnego i zinsty-
tucjonalizowanego. Aby cel ten zrealizować podejmowano sze-
reg dokumentów i aktów prawnych, regulujących omawianą 
materię. Celem ich wszystkich było dostosowanie oraz ujedno-
licenie prawa krajowego, a także wyrównanie standardów przyj-

                                                        
15 [online] http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=156&catid=12&Itemid=211&lang=pl [dostęp: 09.03. 
2018]; por. UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediter 
ranean, [online] http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php [dostęp: 
08.03.2018]. 
16 http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content&view= 
article&id=156&catid=12&Itemid=211&lang=pl [dostęp: 07.03.2018]. 
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mowania uchodźców w całej Unii. Owocem tej pracy były Kon-
wencje dublińskie, podpisane kolejno w latach 1990, 2003 
i 201417. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków i pro-
cedur, stworzono także specjalny system Eurodac. Jest to 
wspólny system teleinformatyczny, obejmujący bazę danych, 
która blokuje możliwość składania jednego wniosku w wielu 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Praktyka taka ze 
strony osób ubiegających się o status uchodźcy traktowana jest 
jako podstawa do odesłania migranta do kraju pierwszego kon-
taktu.  

Źródła informacyjne uznają za początek kryzysu wskazany 
w poprzednim podrozdziale, moment złożenia rekordowej 
liczby wniosków o azyl w 2015r. Jednakże wniosków nie by-
łoby, gdyby nie pierwsza fala uchodźców przybywających do 
wybrzeży Grecji i Włoch nielegalnymi trasami morskimi. 
W pierwszym kwartale 2015r. zaczęły przybywać łodzie 
z uchodźcami. W kwietniu 2015r. miała miejsce tragedia, pole-
gająca na zatonięciu jednego z przeładowanych statków na Mo-
rzu Śródziemnym. Był to sygnał do mobilizacji europejskich sił, 
których zadaniem było ustalenie wspólnego mechanizmu zapo-
biegania dalszym wypadkom na morzu. Reakcją było cztero-
płaszczyznowe działanie Unii po nadzwyczajnym szczycie Rady 
Europejskiej. Postanowiono wówczas o zwiększeniu militarnej 
obecności na morzu, walce z przemytnikami (dla przypomnie-
nia warto wskazać, iż zyski uzyskiwane od potencjalnych zain-
teresowanych w zamian za transport do krajów europejskich 

                                                        
17  Z tą uwagą, że dwie ostatnie były nowelizacjami Konwencji z 1990r. 
Wszystkie dokumenty określają dokładną procedurę przyjmowania uchodź-
ców przez państwa, a także reguluje kwestię związaną z odpowiedzialnością za 
prowadzenie postępowania.  
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dzielone były pomiędzy osoby „wysyłające” oraz „odbiorców” 
w Europie), zapobieganiu nielegalnej migracji oraz pogłębianiu 
solidarności i odpowiedzialności18.  

Do pierwszego podziału administracyjnego 40 tys. uchodź-
ców doszło w maju 2015r., kiedy to Komisja Europejska pod-
jęła stosowną decyzję. Celem takiego działania było odciążenie 
Grecji i Włoch. Podziału dokonywano na podstawie wysokości 
PKB w państwach członkowskich, a także liczby ludności da-
nego państwa19. W omawianym czasie Austria i Węgry deklaro-
wały brak chęci do przyjmowania uchodźców, Polska wyraziła 
gotowość dobrowolnego przyjęcia określonej grupy. Późniejsze 
nastroje i wycofywanie się z owej deklaracji, uzasadniane były 
faktem zatrudnienia dużej liczby obywateli Ukrainy. W lipcu 
tego samego roku rząd RP potwierdził, iż jest gotów na przyjęcie 
1100 uchodźców pochodzących z relokacji oraz 900 z przesie-
dleń. Dwa miesiące później premier Ewa Kopacz ogłosiła przy-
jęcie wyłącznie uchodźców, nie imigrantów. 22 września 2015r. 
Unia Europejska postanowiła rozlokować kolejne 120 tys. 
osób20. Szacuje się, iż tylko w roku 2015 europejskie granice 
przekroczyło 1 005 504 osób21.  

                                                        
18 Założenie to stało się w późniejszym czasie elementem dzielącym kraje Unii 
Europejskiej na państwa przyjmujące i państwa sceptycznie nastawione na 
przyjmowanie uchodźców. To z kolei doprowadziło do administracyjnego 
rozdziału puli migrantów między państwa członkowskie, powodujący tym sa-
mym kolejne problemy wśród europejskiej dyplomacji.  
19  [online] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766075,Kryzys-migra 
cyjny-w-Europie-kalendarium-wydarzen [dostęp: 02.03.2018]. 
20  [online] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766075,Kryzys-migra 
cyjny-w-Europie-kalendarium-wydarzen [dostęp: 09.0.2018]. 
21 Tamże. 
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17  Z tą uwagą, że dwie ostatnie były nowelizacjami Konwencji z 1990r. 
Wszystkie dokumenty określają dokładną procedurę przyjmowania uchodź-
ców przez państwa, a także reguluje kwestię związaną z odpowiedzialnością za 
prowadzenie postępowania.  
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dzielone były pomiędzy osoby „wysyłające” oraz „odbiorców” 
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osób20. Szacuje się, iż tylko w roku 2015 europejskie granice 
przekroczyło 1 005 504 osób21.  

                                                        
18 Założenie to stało się w późniejszym czasie elementem dzielącym kraje Unii 
Europejskiej na państwa przyjmujące i państwa sceptycznie nastawione na 
przyjmowanie uchodźców. To z kolei doprowadziło do administracyjnego 
rozdziału puli migrantów między państwa członkowskie, powodujący tym sa-
mym kolejne problemy wśród europejskiej dyplomacji.  
19  [online] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766075,Kryzys-migra 
cyjny-w-Europie-kalendarium-wydarzen [dostęp: 02.03.2018]. 
20  [online] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766075,Kryzys-migra 
cyjny-w-Europie-kalendarium-wydarzen [dostęp: 09.0.2018]. 
21 Tamże. 
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W tym samym czasie w Polsce zmienił się Rząd, co spowo-
dowało, że obrano inną strategię w sprawie przyjmowania 
uchodźców do Polski. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz 
Błaszczak wskazywał, iż wiele z osób ubiegających się o azyl po-
sługiwało się fałszywymi dokumentami, co jest jednoznaczne 
z tym, że stwarzają oni zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.  

We wrześniu 2016r. Unia założyła na nieformalnym szczy-
cie w Bratysławie, iż relokację uchodźców powinno się oprzeć 
na zasadzie dopasowania do rozwoju gospodarczego poszczegól-
nych państw. Politykę tę nazwano „elastyczną solidarnością”. 
Rząd polski zaznaczał wówczas konieczność pomocy uchodź-
com poza granicami Europy, m.in. w Jordanii, poprzez szukanie 
im obozów, a nie poprzez przyjmowanie ich wewnątrz. Decyzję 
motywowano niewiedzą władz państwa odnośnie motywów po-
dróży22.  

Mówiąc o skutkach kryzysu, możemy rozpatrywać je na 
kilku płaszczyznach. Z ekonomicznego punktu widzenia, do 
głównych skutków zaliczyć należy: 
- obciążenie budżetów narodowych i unijnego kosztami 

pomocy uchodźcom, 
- napływ migrantów ekonomicznych, a co za tym idzie za-

lanie rynku pracy potencjalnymi pracownikami, 
- wzrost kosztów przeznaczonych na sferę socjalną. 

Jeśli chodzi o skutki jakie kryzys wywołał w społeczeństwie: 
- wzrost negatywnych nastrojów w społeczeństwach pań-

stw europejskich, 

                                                        
22 Wskazywano, że rząd nie wie, czy dana osoba jest rzeczywiście uchodźcą, 
czy migrantem ekonomicznym. Poza tym, wskazywano, iż Polska jest tylko 
krajem tranzytowym, przystankiem dla takich osób na drodze na Zachód Eu-
ropy i tym samym nie jest zobowiązana do pomocy w takiej formie.  
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- wzrost liczby aktów nienawiści i dyskryminacji wobec 
uchodźców/migrantów, 

- podział społeczeństw na część chcącą pomagać i będącą 
przeciwną takiej polityce 

- wzrost czynności związanych z łamaniem praw człowieka 
i obywatela w niektórych regionach . 

Najważniejsze jednak, nie tylko z punktu widzenia dal-
szych implikacji, są skutki polityczne, do których zalicza się: 
- wciągnięcie całej Europy w kryzys przez Niemcy, co dalej 

doprowadziło do naruszenia minimalnej europejskiej so-
lidarności. 

- Podjęcie planu wprowadzenia stałego mechanizmu relo-
kacji uchodźców, co zostało uznane za przerzucanie kosz-
tów kryzysu na inne kraje, w tym także biedniejsze 
w Unii Europejskiej oraz wymuszenie realizacji mecha-
nizmu przez wprowadzenie uregulowań prawnych, 

- Odwoływanie się do realizacji wspólnej polityki azylowej 
i migracyjnej Unii. W tym przypadku, w literaturze 
wskazuje się, iż wiele państw odchodziło od postanowień 
dublińskich, a także nie rejestrowało napływających mi-
grantów, nie wszczynały również procedury azylowej. 
Wreszcie, nie realizowały postanowień o relokacji 
uchodźców, 

- Pierwotny plan wzmocnienia solidarności między pań-
stwami, podzielił je jednak, jeśli chodzi o proces reloka-
cji, 

- Próba wymuszenia wspomnianej solidarności wśród pań-
stw przez niektórych niemieckich polityków, pod groźbą 
ograniczenia środków pieniężnych pochodzących z Unii, 
przeznaczonych w szczególności na politykę spójności, 
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- Wzrost antyimigracyjnego radykalizmu i eurosceptycy-
zmu,23 

- Zobowiązanie krajów Unii do przyjmowania syryjskich 
uchodźców bezpośrednio z obozów w Turcji, 

- Ustępstwo Unii na rzecz otwarcia kolejnych rozdziałów 
negocjacji akcesyjnych Turcji,24 

- Brak podjęcia wystarczających do ograniczenia kryzysu 
działań dyplomatycznych, politycznych i militarnych, 

- Obnażenie słabości instytucji unijnych i państwowych, 
wyrażających się w braku możliwości zapewnienia po-
mocy nawet przez największe i najpotężniejsze państwa 
Unii, 

- Budowanie ogrodzeń na granicach węgiersko-chorwac-
kiej, słoweńsko-chorwackiej, austriacko-słoweńskiej, 

- Wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych na 
granicach austriacko-niemieckiej i austriacko-węgier-
skiej, 

- Groźba powstania mini strefy Schengen25 
- Wzajemne oskarżenia o wywołanie kryzysu, 

                                                        
23 T. G. Grosse, J. Hetnarowicz, Solidarność- zapomniana wartość Unii. Kryzys 
uchodźczy (migracyjny) a podziały między państwami członkowskimi, [w:] K. A. 
Wojtaszczyk, J. Szymańska, dz. cyt., s. 208-220. 
24 Z. Czachór, Wzrost antyimigracyjnego radykalizmu i eurosceptycyzmu dla 
przyszłości Unii Europejskiej, [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, dz. cyt. 
25 Groźba skierowana przez ministra finansów Holandii i przewodniczącego 
eurogrupy Jeroena Dijsselbloema do krajów z granicami zewnętrznymi Unii 
(szczególnie Grecji i Włoch), ponieważ zawiodły w kwestii ochrony tychże 
granic, a także wobec państw Europy Środkowowschodniej, ponieważ nie 
chciały one wziąć udziału w relokacji. Wyrażony tym samym chęć stworzenia 
nowego organizmu, na wzór Schengen, który nie obejmowałby państw „nie-
pokornych” wobec polityki unijnej. 
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- Napięcia związane z niewłaściwymi działaniami państwa 
członkowskich 

- Ukazanie się różnicy systemów wartości między elitami 
Europy Środkowowschodniej i Europy Zachodniej,  

- Wreszcie, zamachy terrorystyczne spowodowane przez 
osoby uznawane za uchodźców i wzrost zainteresowania 
terenami europejskimi przez radykałów islamskich, któ-
rzy przybywali do Europy razem z uchodźcami, 

- Powstanie koncepcji powołania nowej służby granicz-
nej.26 

Jak już wspomniano wcześniej, skutki polityczne są najbar-
dziej istotne, z tego tytułu, że jest ich najwięcej. Ponadto, to 
właśnie decyzje polityczne, powstałe na kanwie kryzysu uchodź-
czego/ migracyjnego implikują kolejne skutki, takie jak te spo-
łeczno-kulturalne czy ekonomiczne. To decyzje polityków 
o przyjęciu lub nieprzyjęciu kwot uchodźców implikowały pro-
testy np. w Niemczech, czy nastroje antyimigranckie w Polsce. 
Wreszcie, to decyzje polityczne wpłynęły na stan budżetu unij-
nego i budżetów narodowych, ponieważ znaczna część zgroma-
dzonych pieniędzy została przekazana na pomoc socjalną dla 
uchodźców, czy również bezpośrednio do obozów dla tych lu-
dzi.  

 
 
 

                                                        
26 [online] http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=156&catid=12&Itemid=211&lang=pl [dostęp: 08.03. 
2018r.]. 
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Implikacje polityczne w wybranych państwach Unii 
Europejskiej  

 
Rozpatrując implikacje, jakie w poszczególnych państwach 

wywołał kryzys, należy patrzeć na podejście polityków przed 
jego eskalacją, a także po jego eskalacji. Poniższa tabela obej-
muje sytuację polityczną w wybranych państwach Unii Euro-
pejskiej, wraz ze wskazaniem najważniejszych skutków, jakie 
kryzys w nich wywołał.  
 
Tabela 1. Sytuacja polityczna w wybranych państwach Unii Europej-

skiej przed kryzysem i w jego trakcie. 
Sytuacja polityczna 

Państwo 
Sytuacja przed eskalacją 

kryzysu 
Implikacje dla państwa 

po eskalacji kryzysu 

Włochy27 
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- istnienie systemu 
SPRAR28 

- trzy z ośmiu tras mi-
gracyjnych prowa-

dziły przez Włochy, 
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odsetek (bo prawie 
50%) wniosków 

- państwo frontowe 
w zakresie absorb-

cji uchodźców, 
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zbieżne z datami za-
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uchodźców w 

2014r. – 170 tys. 
i 116 tys. w 

2015r. 

                                                        
27 I. Bokszczanin, Włochy [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, dz. cyt., 
s. 311-334. 
28 W ramach tego systemu funkcjonują różne rodzaje placówek i ośrodków 
dla uchodźców. 
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o azyl składali obywa-
tele z Nigerii, Gam-
bii, Senegalu, Paki-
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Tunezji 
- system działający 
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- rejestracja 64 886 
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strategię wydawa-
nia tymczasowych 

                                                        
29 Centra, które zajmują się pierwszą pomocą i tymczasowym zatrzymaniem, 
a także identyfikacją oraz wydaleniami. 



Marta Tumidalska 

42 

Implikacje polityczne w wybranych państwach Unii 
Europejskiej  

 
Rozpatrując implikacje, jakie w poszczególnych państwach 

wywołał kryzys, należy patrzeć na podejście polityków przed 
jego eskalacją, a także po jego eskalacji. Poniższa tabela obej-
muje sytuację polityczną w wybranych państwach Unii Euro-
pejskiej, wraz ze wskazaniem najważniejszych skutków, jakie 
kryzys w nich wywołał.  
 
Tabela 1. Sytuacja polityczna w wybranych państwach Unii Europej-

skiej przed kryzysem i w jego trakcie. 
Sytuacja polityczna 

Państwo 
Sytuacja przed eskalacją 

kryzysu 
Implikacje dla państwa 

po eskalacji kryzysu 

Włochy27 

- sankcje za nielegalną 
imigrację, nałożone 
prawem włoskim i 
przymusowe wysie-

dlenie w asyście 
policji, 

- istnienie systemu 
SPRAR28 

- trzy z ośmiu tras mi-
gracyjnych prowa-

dziły przez Włochy, 
- do 2014r. znaczny 

odsetek (bo prawie 
50%) wniosków 

- państwo frontowe 
w zakresie absorb-

cji uchodźców, 
- fale uchodźcze 

zbieżne z datami za-
ognienia się konflik-
tów na Bałkanach, 
Bliskim Wschodzie 

i w Afryce 
Północnej, 

- rekordowa liczba 
uchodźców w 

2014r. – 170 tys. 
i 116 tys. w 

2015r. 

                                                        
27 I. Bokszczanin, Włochy [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, dz. cyt., 
s. 311-334. 
28 W ramach tego systemu funkcjonują różne rodzaje placówek i ośrodków 
dla uchodźców. 

Unia europejska w obliczu kryzysu migracyjnego 

43 

o azyl składali obywa-
tele z Nigerii, Gam-
bii, Senegalu, Paki-
stanu, Afganistanu, 

Tunezji 
- system działający 

w stopniu zadowala-
jącym 

- rejestracja 64 886 
wniosków azylo-
wych w 2014r. 

- od 2014r. najwię-
cej wniosków azy-
lowych od obywa-
teli Nigerii, Male-
zji, Gambii, Paki-
stanu, Senegalu 

i Syrii 
- system wysoce 

niewydolny 
- utworzenie ośrod-

ków operacyjnych, 
które zainstalo-
wano w najbar-
dziej newralgicz-

nych miejscach na 
południu 
Włoch29, 

- przeludnione 
ośrodki pomocy 
zlokalizowane na 
Lampedusie i Sy-

cylii 
- stanowisko wobec 

polityki Unii jest 
niezmienne: po-

stulaty solidarnego 
działania, przyjęto 
strategię wydawa-
nia tymczasowych 

                                                        
29 Centra, które zajmują się pierwszą pomocą i tymczasowym zatrzymaniem, 
a także identyfikacją oraz wydaleniami. 



Marta Tumidalska 

44 

zezwoleń, urucho-
mienie operacji 

morskiej o krypto-
nimie Mare No-

strum30, 
- żądanie wzmoc-

nienia finanso-
wego i operacyj-
nego na działania 

poszukiwawczo ra-
townicze na Mo-
rzy Śródziemnym, 

Niemcy31 

- - do 17.03.2016r. 
Niemcy prowadziły 

bardzo liberalną poli-
tykę azylową i migra-
cyjną, po tym termi-

nie weszły 
w życie przepisy zao-
strzające prawo, czego 
celem była redukcja 
migrantów ekono-

micznych, „naciągają-
cych” niemiecki sys-

tem socjalny 
- polityka „otwartych 

drzwi” 

- napady na tle sek-
sualnym w wielu 
regionach Nie-

miec, 
- uwypuklenie nie-

wydolności apa-
ratu administra-
cyjnego i policyj-
nego, który miał 

ochraniać ludność 
podczas imprez 

masowych, 
- lawinowa liczba 

aplikacji o azyl, 
- wnioski o azyl 

składane przez 
obywateli Afgani-
stanu, Syrii, Iraku, 
a nawet Albanii. 

Obywatelom Syrii 

                                                        
30 W wyniku działalności tej operacji u wybrzeży Włoch uratowano 150 tys. 
osób i aresztowano 728 przemytników. 
31 J. Miecznikowska, dz. cyt, s. 376-392. 
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azyl polityczny 
Niemcy przyznały 
w 96% przypad-

ków, 
- zwiększone wy-

datki na zakwate-
rowanie, wyżywie-
nie i opiekę me-
dyczną, a także 

kursy integracyjne 
i językowe (wy-

datki rzędu 6 mld 
euro)32, 

- wzmożone kon-
flikty między kra-
jami związkowymi 

a państwem o 
utrzymanie 
uchodźców, 

- spadek poparcia 
dla rządu A. Mer-

kel, 

Austria33 

- główne państwo tran-
zytowe, 

- siódme miejsce pań-
stwa pod względem 

liczby złożonych 
wniosków azylowych, 

- w 2015r. liczba 
wniosków azylo-

wych wzrosła trzy-
krotnie, 

- przedstawienie 
planu przezwycię-
żenia kryzysu34, 

                                                        
32  T. Budnikowski, Republika Federalna Niemiec: rosnące koszty napływu 
uchodźców, Biuletyn Instytutu Zachodniego 2016, nr 228, s.2. 
33 J. Miecznikowska, Austria, [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, dz. cyt., 
s. 393-409. 
34 Plan ten zawierał pięć punktów i został poddany pod dyskusję na szczycie 
krajów bałkańskich, który odbył się w dniach 25-27 sierpnia 2015r. Plan obej-
mował takie założenia jak: zwalczanie przyczyn kryzysu przy użyciu środków 
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- system minimalnej 
opieki podstawowej, 
który gwarantuje za-
kwaterowanie, utrzy-
manie, czy ubezpie-

czenie 
- restrykcyjne warunki 

dopuszczenia do 
rynku pracy 

- popieranie polityki 
„otwartych drzwi” w 
pierwszej fazie kry-

zysu 

- opowiadanie się za 
wspólnym, soli-

darnym rozwiąza-
niem kryzysu mi-

gracyjnego, 
- ograniczenie na-

pływu ludności 
poprzez wyznacze-
nie miejsc, w któ-
rych dozwolone 
było jej przekra-
czanie przez mi-

grantów, 
- w trzecim kwartale 

2015r. ukazały się 
ograniczone moż-
liwości związane z 
zakwaterowaniem 
i finansowaniem 
pobytu oraz po-
mocą materialną, 

- budowa płotu na 
granicy ze Słowe-

nią, 
- decyzja o nieprzy-

jęciu rozwiązań 
unijnych związa-
nych z relokacją i 

                                                        
dyplomatycznych oraz wspólne zaangażowanie międzynarodowe w walce 
z Państwem Islamskim, stworzenie stref ochronnych i ośrodków przyjmowa-
nia uchodźców w krajach ich pochodzenia i krajach ościennych, wzmocnienie 
Frontexu oraz finansowanie z środków unijnych tzw. hotspotów w Grecji 
Włoszech (zob. przypis nr 29), wzmocnienie współpracy policji i służb gra-
nicznych, wprowadzenie i wdrożenie systemów relokacji. 
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przyjęcie we-
wnątrzpaństwo-
wych, regulacji, 

- zapowiedzenie de-
portacji dla 50 tys. 

osób, które nie 
spełniają warun-
ków ubiegania się 
o azyl polityczny, 

- gotowość wysłania 
wojska do Mace-
donii, które mia-

łoby pomagać 
chronić tamtejsze 
granice przed imi-

grantami, 
- silne zarzuty wo-

bec Grecji o brak 
kontroli nad gra-

nicami, 
- wprowadzenie no-

wych procedur 
w ośrodkach ulo-

kowanych na 
granicy 

Polska 

- zbilansowana poli-
tyka przyznawania 
statusu uchodźcy w 

Polsce, 
- osobom, które otrzy-

mały status uchodźcy 
lub inną formę 

ochrony międzynaro-
dowej, przysługują 

określone prawa i ob-
owiązki. Ponadto, 

- rząd Ewy Kopacz 
zobowiązał się do 

przyjęci 7 tys. 
osób (2015r.), 

- odmienne stano-
wisko rządu Beaty 
Szydło, potwier-
dzenie w polityce 
Mateusza Mora-

wieckiego, 
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zgodnie z ustawą o 
ochronie, traktuje się 
ją jako cudzoziemca, 
któremu udzielono 
zezwolenia na za-
mieszkanie na czas 

oznaczony, 
- W Polsce gwarantuje 

się również pomoc 
w zakresie integracji, 

pełen dostęp do 
rynku pracy, systemu 

opieki zdrowotnej 
i edukacji na takich 
samych zasadach co 

obywatelom. Po-
nadto, Polska jako je-
den z nielicznych kra-
jów w Unii Europej-
skiej ma bardzo wy-

sokie standardy 
w tym zakresie. 

- zgoda na przyjmo-
wanie migrantów 

z Ukrainy, 
- zwrot ku pomocy 

migrantom „na 
miejscu”, tzn. sta-
nowisko zwraca-

jące się ku 
pomocy finanso-

wej kierowanej do 
ośrodków uloko-
wanych w pań-

stwach ościennych 
krajów pochodze-
nia migrantów, 

- wzrost nastrojów 
antyimigranckich 
w społeczeństwie, 
co powodowało 

napady na tle rasi-
stowskim w kraju. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Podsumowanie 
 

Artykuł stanowi przegląd najważniejszych wydarzeń, jakie 
miały miejsce i związek z największym po II wojnie światowej 
kryzysu migracyjnego. Wskazuje także, że najważniejsze i naj-
bardziej poważne implikacje wywołał on w sferze politycznej, 
a dopiero ta w innych obszarach takich jak społeczno-kultu-
ralny czy ekonomiczny. Wskazanie implikacji w wybranych 
państwach, które są reprezentatywne dla wszystkich obozów 
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wyłaniających się podczas kryzysu w Unii Europejskiej. Niewąt-
pliwie też, wydarzenia te odcisnęły piętno na sferze bezpieczeń-
stwa i uwypukliły braki i nieprzygotowanie w państwach człon-
kowskich. Zwielokrotnione ataki na tle rasistowskim, seksual-
nym, czy wreszcie, terrorystyczne to między innymi wynik nie-
przemyślanej polityki, która prowadzona była przez elity z nie-
wątpliwym zaskoczeniem, wiązanym ze skalą zjawiska, a brak 
kontroli wstępnej uchodźców spowodował lawinowy napływ 
niepożądanych osób związanych z Państwem Islamskim, które 
prowadziły swoje działania, nie tylko rozpoznawcze, na terenie 
Europy.  

Chociaż kwestia kryzysu migracyjnego nieco ucichła 
w ostatnich miesiącach, to nie należy zapominać, że problem 
nadal istnieje. Tysiące wniosków o azyl pozostają nadal nie roz-
patrzone, a kolejne państwa Unii powoli zamykają się na przyj-
mowanie uchodźców i zmieniają swoją politykę, zaostrzając tym 
samym przepisy związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt, 
pracę, czy wniosków o azyl.  

Kwestie ekonomiczne, takie jak niewystarczające środki 
przeznaczane przez Unię (ale również same państwa) na walkę 
z kryzysem oraz minimalizowanie skutków z nim związanych 
są ewidentnie niewystarczające i obnażają nieprzygotowanie or-
ganizacji na taki exodus. Chęć finansowania przez państwa 
ośrodków znajdujących się w państwach ościennych w stosunku 
do państw, z których uciekają uchodźcy świadczy nie o polityce 
„otwartych drzwi”, ale o polityce „odwracania oczu”. Jest to 
spowodowane nie tylko nastrojami wewnątrzpaństwowymi 
i arakami rasistowskimi, ale przede wszystkim szokiem, który 
jest efektem ilości wpływających wniosków o azyl i ilością ludzi, 
którzy dotarli do Europy drogą morską i lądową.  
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Podsumowanie 
 

Artykuł stanowi przegląd najważniejszych wydarzeń, jakie 
miały miejsce i związek z największym po II wojnie światowej 
kryzysu migracyjnego. Wskazuje także, że najważniejsze i naj-
bardziej poważne implikacje wywołał on w sferze politycznej, 
a dopiero ta w innych obszarach takich jak społeczno-kultu-
ralny czy ekonomiczny. Wskazanie implikacji w wybranych 
państwach, które są reprezentatywne dla wszystkich obozów 

Unia europejska w obliczu kryzysu migracyjnego 

49 

wyłaniających się podczas kryzysu w Unii Europejskiej. Niewąt-
pliwie też, wydarzenia te odcisnęły piętno na sferze bezpieczeń-
stwa i uwypukliły braki i nieprzygotowanie w państwach człon-
kowskich. Zwielokrotnione ataki na tle rasistowskim, seksual-
nym, czy wreszcie, terrorystyczne to między innymi wynik nie-
przemyślanej polityki, która prowadzona była przez elity z nie-
wątpliwym zaskoczeniem, wiązanym ze skalą zjawiska, a brak 
kontroli wstępnej uchodźców spowodował lawinowy napływ 
niepożądanych osób związanych z Państwem Islamskim, które 
prowadziły swoje działania, nie tylko rozpoznawcze, na terenie 
Europy.  

Chociaż kwestia kryzysu migracyjnego nieco ucichła 
w ostatnich miesiącach, to nie należy zapominać, że problem 
nadal istnieje. Tysiące wniosków o azyl pozostają nadal nie roz-
patrzone, a kolejne państwa Unii powoli zamykają się na przyj-
mowanie uchodźców i zmieniają swoją politykę, zaostrzając tym 
samym przepisy związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt, 
pracę, czy wniosków o azyl.  

Kwestie ekonomiczne, takie jak niewystarczające środki 
przeznaczane przez Unię (ale również same państwa) na walkę 
z kryzysem oraz minimalizowanie skutków z nim związanych 
są ewidentnie niewystarczające i obnażają nieprzygotowanie or-
ganizacji na taki exodus. Chęć finansowania przez państwa 
ośrodków znajdujących się w państwach ościennych w stosunku 
do państw, z których uciekają uchodźcy świadczy nie o polityce 
„otwartych drzwi”, ale o polityce „odwracania oczu”. Jest to 
spowodowane nie tylko nastrojami wewnątrzpaństwowymi 
i arakami rasistowskimi, ale przede wszystkim szokiem, który 
jest efektem ilości wpływających wniosków o azyl i ilością ludzi, 
którzy dotarli do Europy drogą morską i lądową.  
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Summary 

The European Union is facing 
a crisis of migration 

The article shows reasons, origin and effects of migration 
crisis. This is the biggest crisis in recent on the last years. In the 
article reviews the most important events that have occured in 
Europe in the recent years. The most important policy implica-
tions are also indicated in selected countries of the European 
Union.  
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„I bardzo słusznie. I bardzo słusznie, ja też nie jestem żadną Polką, 
niby dlaczego? 

Takiej decyzji nie mogłam podjąć podświadomie. Jestem Europejką. (...)  
Nie jesteśmy żadnymi Polakami, tylko Europejczykami, normalnymi ludźmi!” 1 

D. Masłowska 

Wstęp. Wyjaśnienie pojęć 

Ujmowanie obywatelstwa w ramy prawne budzi kontro-
wersje różnych środowisk. Wskazuje się, że wymiar psycholo-
giczny czy socjologiczny obywatelstwa ma istotne znaczenie, 

                                                            
1 D. Masłowska, Między nami dobrze jest, [w:] Dwa dramaty zebrane, War-
szawa 2010, s. 114-115. 
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które często jest pomijane na poziomie definicyjnym2. Według 
G. J. Reniera ,,Poczucie narodowe istnieje w umysłach ludzi 
[…] które są dla niego jedynym sensownym środowiskiem 
[…]. Poza ludzkimi umysłami poczucie narodowe istnieć nie 
może3. Obywatelstwo bywa określane np. jako „pasywne albo 
aktywne członkostwo jednostki w państwie narodowym 
z uniwersalnymi prawami i obowiązkami specyfikowanymi 
jako równe.”4 W myśl definicji zawartej w Encyklopedii PWN 
obywatelstwo to: ,,Przynależność państwowa osoby fizycznej 
łącząca się z uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez 
prawo danego państwa, z których podstawowe są zwykle za-
warte w konstytucjach”5. 

Uwzględniając przedmiot opracowania, dalsze rozważania 
będą formułowane w oparciu o następującą (bazową) definicję: 
„obywatelstwo to przynależność państwowa, związana z obo-
wiązkami i uprawnieniami określonymi przez prawo danego 
kraju.”6 Innymi słowy, „istota obywatelstwa polega na istnie-
niu (…) trwałego związku (więzi prawnej) pomiędzy jednostką 
a tym państwem, który to związek oznacza przynależność tej 

                                                            
2 Por. J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 
2011. 
3 Wykład inauguracyjny wygłoszony w University College w Londynie 4 VI 
1945. The Criterion of Dutch Nationhood. Londyn 1946, s. 16-17 cyt. za: 
J. Sobczak, Idea narodu europejskiego. Szanse i zagrożenia dla tożsamości 
narodowych, [w:] Stałość i zmienność tożsamości, L. Dyczewski, D. Wadowski 
(red.), Lublin 2010, s. 319. 
4 T. Janoski, B. Gran, Politicial Citenzship. Foundation of Rights, [w:] Hand-
book of Citenship Studies, F. Engin, B. Turner (ed.), Londyn 2002, s. 13 cyt. 
za: J. Raciborski, dz. cyt., s. 56.  
5 B. Kaczorowski (red.), Encyklopedia PWN. Oryginalna Azetka, Warszawa 
2008, s. 700. 
6 E. Dereń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009, 
s. 539. 
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określonej osoby fizycznej do określonego państwa.”7 J. Raci-
borski wskazuje, że niniejsza, dość wąska definicja, uwzględnia 
dorobek prawa międzynarodowego publicznego, w tym Kon-
wencję w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji 
ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku 
bezpaństwowości z 12 kwietnia 1930 r.8  

Szerszy (tj. europejski) aspekt obywatelstwa nabiera do-
niosłości w związku z postępującą globalizacją i zmianami 
legislacyjnymi w Unii Europejskiej. Więź między poszczegól-
nymi obywatelami a organizacją, od wielu lat jest jednak 
przedmiotem kontrowersji9. Do początku lat 90. XX w. zakre-
sem prawa wspólnotowego były objęte tylko osoby prowadzące 
działalność o charakterze ekonomicznym tzn. m.in. pracowni-
cy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, usługodawcy10. 
Pojęcie obywatelstwa w prawie UE sformułowano expressis 
verbis stosunkowo późno (dopiero w Traktacie z Maastricht 
z 1992 r.)11. Debata publiczna toczy się na ten temat od same-

                                                            
7 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, 
s.19. 
8  Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw 
o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, pod-
pisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą 
z dnia 5 czerwca 1934 r.) (Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361). 
9 Por. K. Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, 
Warszawa 2006. 
10 A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz. T. 1, Warszawa 2012, s. 437. 
11 Autorzy anglojęzyczni wskazują, że wprowadzenie pojęcia obywatelstwa 
jest jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych Traktatem z Maastricht; 
A. Levasseur, R. Scott, The Law of the European Union. A new Constitutional 
Order, Durham 2001, s. 58-60. 
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z 1992 r.)11. Debata publiczna toczy się na ten temat od same-

                                                            
7 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, 
s.19. 
8  Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw 
o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, pod-
pisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą 
z dnia 5 czerwca 1934 r.) (Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361). 
9 Por. K. Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, 
Warszawa 2006. 
10 A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz. T. 1, Warszawa 2012, s. 437. 
11 Autorzy anglojęzyczni wskazują, że wprowadzenie pojęcia obywatelstwa 
jest jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych Traktatem z Maastricht; 
A. Levasseur, R. Scott, The Law of the European Union. A new Constitutional 
Order, Durham 2001, s. 58-60. 
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go początku integracji12. Inkorporacja instytucji obywatelstwa 
do porządku wspólnotowego pozwoliła jednostkom powoły-
wać się na prawa wynikające ze statusu obywatela oraz wpłynę-
ło na właściwe funkcjonowanie prawa wewnętrznego13. Wszy-
scy obywatele Unii Europejskiej mogli powoływać się na pra-
wa określone w ówczesnych art. 18-21 Traktatu Ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską (obecnie artykuły 21-25 TFUE14. 
Akty prawa wtórnego oraz rozbudowane orzecznictwo sukce-
sywnie doprecyzowały pojęcie obywatelstwa i dookreślały sto-
sowanie praw obywatelskich. Dzięki zmianom prawa pierwot-
nego realizowano nowe cele i ustalano wyraźniejszą granicę 
między Unią Europejską a państwami członkowskimi15. 

Istotne zmiany wniósł Traktat z Lizbony,16 który przejął 
część postanowień, odrzuconego Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy17. Interesująca jest inicjatywa Włoch, 
Hiszpanii, Belgii i Grecji w trakcie obrad konferencji między-

                                                            
12 C. Mik, Obywatelstwo europejskie w świetle prawa wspólnotowego i między-
narodowego, Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 1993, z. 2, s. 64-
65; podobnie: A. Levasseur, R. Scott, dz. cyt., s. 146; jako prekursora idei 
obywatelstwa europejskiego wskazuje się czasem R. Picarda - tak A. Cieleń, 
[w:], Obywatelstwo Unii Europejskiej, A. Cieleń, A. Szymański (red.), War-
szawa 2004, s.14. 
13 Szerzej: A. Wyrozumska, Jednostka w Unii Eurpejskiej, [w:] Prawo Unii 
Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), Warszawa 2002. 
14 A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), dz. cyt., s. 437. 
15 A. Cieleń, dz. cyt., s. 35. 
16 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 gru-
dnia 2007 r. (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569). 
17  Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 
w dniu 29 października 2004 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. (seria C, nr 310), [online] 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310: 
FULL&from=PL [dostęp: 14.02.2018]. 
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rządowej w 2007 r.18. Państwa te domagały się przeniesienia 
definicji obywatelstwa zawartej w Traktacie o Funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej 19 (dalej TFUE) do Traktatu o Unii 
Europejskiej20 (dalej TUE)21. Postulat ten nie zyskał uznania 
pozostałych członków Unii Europejskiej. 

Obywatelstwo Unii w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i Traktacie o Unii Europejskiej 

Użycie terminu obywatelstwo w stosunku do więzi łączą-
cej osobę fizyczną z Unią Europejską może wzbudzać pewne 
kontrowersje. Mamy bowiem do czynienia z bardzo specyficz-
ną relacją łączącą człowieka nie z państwem, a z instytucją. 
Powoduje to, że niewłaściwym jest pojmowanie obywatelstwa 
unijnego przez pryzmat tradycyjnych definicji, które to odwo-
łują się tylko i wyłącznie do więzi z danym państwem22. We-
dług A. Łazowskiego obywatelstwo Unii to: ,,Szczególna więź 
łącząca obywateli państw członkowskich z Unią Europejską, 
z której to więzi wynikają określone uprawnienia oraz (teore-
tycznie) obowiązki” 23 . Jego wprowadzenie jest przejawem 

                                                            
18 Więcej informacji o konferencji międzyrządowej z 2007 r. w: J. Barcz 
(red.), Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrzą-
dowej – analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, Warszawa 2007, 
[online] http://wpia7.uni.lodz.pl/zeupi/pliki_upload/TraktatReformujacy% 
20ocena%20Mandatu%202007.pdf [dostęp: 14.02.2018]. 
19 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 (2016). 
20 Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 (2016). 
21 Państwa członkowskie wskazywały, że z ich punktu widzenia TUE jest 
ważniejszą umową międzynarodową niż TFUE.  
22 A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), dz. cyt., s. 444. 
23 A. Łazowski, Obywatelstwo Unii Europejskiej – uwagi teoretyczne i prak-
tyczne w dziesięć lat po wejściu w życie Traktatu z Maastricht, [w:] Szkice 
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,,konstytucjonalizacji” systemu unijnego i ma na celu zapew-
nienie pojawienia się ,,tożsamości europejskiej”24. 

Obecnie obywatelstwo Unii Europejskiej regulowane jest 
w części drugiej („Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii”) 
TFUE. Umiejscowienie tychże regulacji w części drugiej 
TFUE tuż za postanowieniami ogólnymi wskazuje ich istotną 
rolę 25 . Obecność przepisów w Traktacie stanowi przejaw 
szczególnego zainteresowania organizacji obywatelami26. Nowe 
regulacje wzmocniły demokratyczną legitymację Unii Europej-
skiej27. Zgodnie z art. 20 TFUE (dawny artykuł 17 TFUE): 
„Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest 
każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. 
Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do 
obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak.” Niemal 
identyczny regulacja zawarta jest w art. 9 TUE, który stanowi, 
że: ,,Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo 
Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter 
dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastę-
puje go”. Obywatelstwo UE jest, więc więzią personalną, wza-
jemną, akcesoryjną i subsydiarną28. Jak podkreślił Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r.: 

                                                                                                              
z prawa Unii Europejskiej , t. I, E. Piontek, A. Zawidzka (red.), Kraków 
2003, s.135-136 cyt. za: Tamże. 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 Zwrócić należy uwagę, że obecny kształt regulacji stanowi swoiste novum – 
więź obywatelstwa łączy bowiem osobę fizyczną z organizacją międzynaro-
dową (Traktat z Lizbony zmienił status UE).  
27  I. Skomerska-Muchowska, Obywatelstwo Unii, [w:] Obywatel Unii, 
I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska (red.), Warszawa 2010, s. 11. 
28 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, 
Warszawa 2011, s. 299. 
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,,Obywatelstwo Unii jest stosunkiem prawnym akcydental-
nym i zależnym: „Akcydentalnym z uwagi na to, że nie zastę-
puje obywatelstwa państw członkowskich, lecz je tylko uzu-
pełnia. Jest więc elementem dodatkowym, strukturą nadbu-
dowaną nad obywatelstwem państw członkowskich. Taka 
natura obywatelstwa sprawia też, że jest całkowicie uzależnione 
od posiadania obywatelstwa krajowego”29.  

Status obywatela UE można uzyskać jedynie wraz z naby-
ciem obywatelstwa członkowskiego danego państwa (według 
prawa właściwego). Zarówno Traktaty, dodatkowe deklaracje, 
jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) wskazują, 
że nabycie czy utrata obywatelstwa leży w gestii państw człon-
kowskich. W orzeczeniu C-369/90 Trybunał doprecyzował, 
że status obywatela UE przysługuje wszystkim obywatelom 
państw członkowskich – również tym, którzy są obywatelami 
innych państw30. 

Aktualna wersja artykułu 20 TFUE diametralnie różni się 
od propozycji przedkładanych w ostatnich latach. Dla przy-
kładu – w projekcie traktatu konstytucyjnego przewidywano 
art. 5, który stanowił: „Niniejszy artykuł ustanawia i określa 
obywatelstwo unijne: każdy obywatel państwa członkowskiego 
jest obywatelem Unii; posiada podwójne obywatelstwo – kra-
jowe oraz europejskie, i może posługiwać się jednym lub dru-

                                                            
29 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. 
P 1/05. Dz.U. 2005 nr 77 poz. 680, [online] http://prawo.sejm.gov.pl/isap. 
nsf/download.xsp/WDU20050770680/T/D20050680TK.pdf [dostęp: 14. 
02.2018]. 
30 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie 
C-369/90 Micheletti, [online] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-
369/90 [dostęp: 26.02.2018]. 
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gim, według własnego uznania, wraz z prawami i obowiązkami 
związanymi z każdym z nich. (...)31.  

Właściwe funkcjonowanie instytucji byłoby niemożliwe, 
gdyby nie artykuł 20 ust. 2 TFUE, który wymienia prawa 
obywateli. Wyliczenie to ma charakter niewyczerpujący, 32 
o czym świadczy użyty przez europejskiego prawodawcę zwrot 
,,między innymi”. Zgodnie z przepisami, obywatele mają pra-
wo m.in. do: 

• swobodnego przemieszczania się i przebywania na te-
rytorium Państw Członkowskich;  

• głosowania i kandydowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych 
w Państwie Członkowskim,w którym mają miejsce 
zamieszkania, na takich samych warunkach jak oby-
watele tego Państwa;  

• korzystania na terytorium państwa trzeciego, w któ-
rym Państwo Członkowskie, którego są obywatelami, 
nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplo-
matycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw 
Członkowskich, na takich samych warunkach jak 
obywatele tego Państwa;  

• kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, od-
woływania się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i orga-
nów doradczych Unii w jednym z języków Traktatów 
oraz otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku.  

                                                            
31 T. Venables, Nowe podejście do obywatelstwa europejskiego, [w:] Obywatel-
stwo europejskie. Rozważania, Warszawa 2003, s. 12. 
32 A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), dz. cyt., s. 437. 
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Prawa te są wykonywane na warunkach i w granicach określo-
nych przez Traktaty i środki przyjęte w ich zastosowaniu33. 

Obywatelstwo Unii a problemy rozdźwięku między 
tożsamością europejską a tożsamością narodową 

„...”tożsamość” jawi się nam raczej jako coś, co należy wytworzyć, 
a nie odkryć;  

jako przedmiot naszych wysiłków, „cel”, do którego należy dojść;  
jako coś, co musimy dopiero sklecić z części lub wybrać z dostępnych całości, 

a potem o to walczyć”34 
Z. Bauman 

W trakcie dyskusji prowadzonych na poziomie europej-
skim, przedstawiciele państw członkowskich ujawnili obawy 
co do wpływu planowanych (zacytowanych powyżej) regulacji 
na tożsamość narodową 35  mieszkańców państw członkow-
skich. Przeciwnicy Unii Europejskiej obawiali się, że zmiany 
legislacyjne spowodują ukształtowanie się „tożsamości europej-
skiej”, która stanie się konkurencyjna wobec „tożsamości na-
rodowej”. Traktat z Maastricht uznano za pierwszy krok w 
kierunku marginalizacji obywatelstwa państw członkowskich i 

                                                            
33 Tamże.  
34 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Bedetto Vecchim, Gdańsk 2006, s.18. 
35 Pojęcie tożsamości obejmuje wiele zjawisk i jest stosowane w różnych 
dyscyplinach. Na gruncie niniejszego opracowania, tożsamość jest rozumia-
na jako intersubiektywne poczucie identyfikacji z danym narodem, gdzie 
istotną rolę odgrywa poczucie wspólnych korzeni i jej świadomość, por. 
T. R. Szymczyński, Tożsamość europejska a realizacja zasady solidarności 
w Unii Europejskiej, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Współczesna Europa w poszu-
kiwaniu swojej tożsamości, Poznań 2003, s. 61; szerzej o tożsamości narodo-
wej m.in. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007, s. 101-135. 
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31 T. Venables, Nowe podejście do obywatelstwa europejskiego, [w:] Obywatel-
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utworzenia „narodu europejskiego” a Traktat z Lizbony miał 
mieć znaczenie rewolucyjne36. 

Zwolennicy projektowanych zmian wskazywali, że idea 
obywatelstwa europejskiego nie ma na celu wyparcia narodo-
wej tożsamości, lecz uzyskanie pewnej „jedności w różnorod-
ności tradycji narodowych”37. Celem Unii Europejskiej jest 
bowiem przede wszystkim działalność na polu gospodarczym 
przejawiająca się m.in.: swobodnym przepływem ludności, 
towarów i usług, zniesieniem barier celnych i wszelkich prze-
szkód utrudniających rozwój gospodarczy38. R. Prodi39 pod-
czas przemówienia w 2002 r. podkreślił natomiast, że „budo-
wanie demokratycznej Unii Europejskiej nie oznacza budowa-
nia superpaństwa. Oznacza nadanie koncepcji obywatelstwa 
nowego wymiaru. Obywatelstwo unijne może stanowić istotny 
czynnik społecznej integracji legalnych imigrantów do Unii 
Europejskiej (...)”40. 

Problem istnienia i zdefiniowania (a przynajmniej doo-
kreślenia) tożsamości europejskiej pojawia się od dziesiątków, 
jeżeli nie setek lat i nie wynika jedynie z problemów wiążących 
się z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Na trudności te 
                                                            
36 R. Wieruszewski, Obywatelstwo Unii Europejskiej – charakter i znaczenie 
instytucji, [w:] Obywatelstwo europejskie. Rozważania, Warszawa 2003, s. 20. 
37 Por. M. Gierycz, „Zjednoczeni w różnorodności”. Sukces unijnej dewizy, 
kryzys europejskiej tożsamości, [w:] „Inny” człowiek w „innym” społeczeństwie? 
Europejskie dyskursy, P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, Warszawa 2008, s. 163-
172. 
38  K. Łaskawski, Historia integracji europejskiej. Toruń 2006, s. 23-37; 
H. Zorgbibe, Historia integracji europejskiej, Łódź 1998, s. 17; A. Marszałek, 
Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, s. 13; 
G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy, szczególnie s. 297-549, cyt. za: 
J. Sobczak, dz. cyt., s. 254-255. 
39 Przewodniczący Komisji Europejskiej. 
40 T. Venables, dz. cyt., s. 12. 
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wskazywał np. A. Wat: „... Nie jesteś Europejczykiem tylko 
dlatego, że zdarzyło ci się urodzić i żyć w mieście zaznaczonym 
na politycznej mapie Europy. Możesz być Europejczykiem, 
nawet jeśli nigdy nie byłe w żadnym z tych miast.”41 Warto 
tutaj wspomnieć o tym, że „europejska tożsamość” historyczna 
istnieje w świadomości niewielu osób 42. Jej rozwojowi nie 
sprzyja zapewne bardzo uboga symbolika wspólnej Europy43. 
Poziom tożsamości ponadnarodowej jest wciąż bardzo odle-
gły44. 

Unia Europejska niezaprzeczalnie wpływa na proces jed-
noczenia się państw, przenikania kultur. Istotnym elementem 
są podejmowane działania legislacyjne – harmonizacja przepi-
sów prawnych na szczeblu europejskim oddziałuje w znaczący 
sposób na unifikacje Europy zarówno pod względem politycz-
nym, ekonomicznym, jak i kulturowym45. O intensywności 
regulacji i jej wpływie na społeczeństwo świadczy, chociażby 
fakt, że w języku potocznym mówi się wręcz o „brukselizacji” 
prawa. Jak wskazuje M. Zirk-Sadowski, „integracja w wymia-
rze społecznym, ekonomicznym i politycznym dokonuje się 
w dużym stopniu poprzez wykorzystywanie instrumentów 

                                                            
41 Z. Bauman, Europa – niedokończona przygoda, Kraków 2005, s. 12. 
42  R. Suchocka, Europejska tożsamość jako przedmiot naukowej dyskusji, 
[w:] Oblicza europejskiej tożsamości, R. Suchocka (red.),  Poznań 2001, s. 17.  
43 J. Sobczak, dz. cyt., s. 257. 
44 P. Sztompka, Integracja europejska jako szansa kulturowa. O moralności, 
tożsamości i zaufaniu [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, J. Ma-
riański (red.), Kraków 2002, s. 512 cyt. za: J. Sobczak, dz. cyt., s. 258. 
45 Płaszczyzna integracji prawnej w Europie jest przedmiotem dyskusji, por. 
R. Sowiński, Integracja prawna jako składnik europejskiej tożsamości, 
[w:] Współczesna Europa ..., Z. Drozdowicz (red.), s. 21-24. 
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prawnych.”46 R. Sowiński zastanawia się, czy wręcz nie docho-
dzi do sytuacji, gdy „unijna norma prawna (prawo unijne) 
stała się swoistą autonomiczną wartością integracyjną – a nie 
tylko instrumentem integrującym.”47 Istotny wpływ na tożsa-
mość narodową mogą mieć takie czynniki jak przekazywanie 
określonych (ważnych) funkcji państw członkowskich na rzecz 
Unii Europejskiej, korzystanie ze wspólnych symboli czy inte-
gracja wojskowa.  

Nasilające się procesy integracyjne, zachodzące w społe-
czeństwach nie mogą być jednoznacznie wiązane ze zmianami 
legislacyjnymi. W literaturze wskazuje się, że integracja poli-
tyczna w jakimś stopniu rzutuje na kształt poczucia tożsamości 
Europejczyka, ale na pewno go nie determinuje48. Co więcej, 
wskazuje się, że współcześnie „nie ma takiego miejsca w społe-
czeństwie, do którego należałoby się bez reszty, całą osobą 
i w sposób neutralny – a więc z którego czerpałoby się pełne 
określenie swojej tożsamości.”49 Innymi słowy, każdy z nas ma 
ukształtowaną tożsamość narodową w oparciu o najróżniejsze 
czynniki. Jednoznaczne stwierdzenia, zmierzające do nadania 
prymatu regulacjom prawnym jako tym, które decydują 
o tożsamości narodowej mieszkańców Europy wydają się ab-
surdalne, tym bardziej że debata publiczna koncentruje się 
wokół ostatnio wprowadzonych zmian.  

                                                            
46 M. Zirk-Sadowski, Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej, 
[w:], Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja 
europejska, L. Leszczyński (red.), Lublin 1999, s. 36. 
47 R. Sowiński, dz. cyt., s. 33. 
48 Por. J. Such, Wymiar integracji europejskiej a poczucie tożsamości Europej-
czyka, [w:], Współczesna Europa … , s. 14-15. 
49 Cyt. za Z. Bokszański, dz. cyt. 
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W związku z formułowanymi zarzutami co do art. 20 
TFUE, poniżej (w formie tabeli) porównano treść art. 20 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z art. 17 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Tabela nr 1. Porównanie art. 17-21 TWE i 20 TFUE. 

Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (od 2009 r.) 

Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską (1993 – 2009 

r.) 
Ustanawia się obywatelstwo 
Unii. Obywatelem Unii jest 

każda osoba mająca obywatel-
stwo Państwa Członkowskiego 

(art. 20 ust. 1 TFUE) 

Ustanawia się obywatelstwo 
Unii. Obywatelem Unii jest 

każda osoba mająca przynależ-
ność Państwa Członkowskiego 

(art. 17 ust. 1 TWE) 
Obywatelstwo Unii ma charakter 
dodatkowy w stosunku do oby-
watelstwa krajowego, nie zastę-
pując go jednak (art. 20 ust. 1 

TFUE) 

Obywatelstwo Unii uzupełnia 
obywatelstwo krajowe, nie za-
stępując go jednak (art. 17 ust. 

1 TWE) 

Obywatele Unii korzystają 
z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w Traktatach 

(art. 20 ust. 2 TFUE) 

Obywatele Unii korzystają 
z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w niniejszym 

Traktacie (art. 17 ust. 2 TWE) 
Wymienia prawa (art. 20 ust. 2 
TFUE – katalog otwarty) m.in. 
prawo petycji do Parlamentu 

Europejskiego, prawo swobod-
nego przemieszczania się (po-
dobnie formułowane w obu 

wersjach Traktatów). 

Wymienia prawa (art. 18 – 21 
TWE – katalog zamknięty) 

m.in. prawo petycji do Parla-
mentu Europejskiego, prawo 

swobodnego przemieszczania się 
(podobnie formułowane w obu 

wersjach Traktatów). 
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46 M. Zirk-Sadowski, Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej, 
[w:], Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja 
europejska, L. Leszczyński (red.), Lublin 1999, s. 36. 
47 R. Sowiński, dz. cyt., s. 33. 
48 Por. J. Such, Wymiar integracji europejskiej a poczucie tożsamości Europej-
czyka, [w:], Współczesna Europa … , s. 14-15. 
49 Cyt. za Z. Bokszański, dz. cyt. 
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W związku z formułowanymi zarzutami co do art. 20 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z art. 17 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Tabela nr 1. Porównanie art. 17-21 TWE i 20 TFUE. 

Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (od 2009 r.) 

Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską (1993 – 2009 

r.) 
Ustanawia się obywatelstwo 
Unii. Obywatelem Unii jest 

każda osoba mająca obywatel-
stwo Państwa Członkowskiego 

(art. 20 ust. 1 TFUE) 

Ustanawia się obywatelstwo 
Unii. Obywatelem Unii jest 

każda osoba mająca przynależ-
ność Państwa Członkowskiego 

(art. 17 ust. 1 TWE) 
Obywatelstwo Unii ma charakter 
dodatkowy w stosunku do oby-
watelstwa krajowego, nie zastę-
pując go jednak (art. 20 ust. 1 

TFUE) 

Obywatelstwo Unii uzupełnia 
obywatelstwo krajowe, nie za-
stępując go jednak (art. 17 ust. 

1 TWE) 

Obywatele Unii korzystają 
z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w Traktatach 

(art. 20 ust. 2 TFUE) 

Obywatele Unii korzystają 
z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w niniejszym 

Traktacie (art. 17 ust. 2 TWE) 
Wymienia prawa (art. 20 ust. 2 
TFUE – katalog otwarty) m.in. 
prawo petycji do Parlamentu 

Europejskiego, prawo swobod-
nego przemieszczania się (po-
dobnie formułowane w obu 

wersjach Traktatów). 

Wymienia prawa (art. 18 – 21 
TWE – katalog zamknięty) 

m.in. prawo petycji do Parla-
mentu Europejskiego, prawo 

swobodnego przemieszczania się 
(podobnie formułowane w obu 

wersjach Traktatów). 
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Porównywanie artykułów TWE i TFUE oraz formuło-
wanie tak zaprezentowanych powyżej a tak daleko idących 
wniosków, nie znajduje żadnego uzasadnienia. Po pierwsze 
świadomość prawa Unii Europejskiej jest bardzo niska. Nie 
przeprowadzano w tym zakresie badań, ale należałoby się spo-
dziewać, że większość ankietowanych nie wiedziałaby o wpro-
wadzonych zmianach. Nawet jeśli uznać, że informacje na ten 
temat dotarły do określonego grona osób, mało prawdopo-
dobne jest, by na ich podstawie, osoby te nagle utożsamiały się 
z Europą/Unią Europejską.  

Podsumowanie 

Wyjątkowość obywatelstwa UE przejawia się jego wtór-
nością. Taka konstrukcja wydaje się niezbędna.  

Koncepcja obywatelstwa w prawie Unii Europejskiej jest 
wewnętrznie niespójna i budzi wiele wątpliwości50. Wskazuje 
się, że jej forma i rozwój są ściśle uzależnione od stanu poli-
tycznego, ekonomicznego i społecznego Unii51. Stanowi, więc 
swoisty miernik panujących nastrojów wewnątrz Unii.  

Problem oddziaływania instytucji obywatelstwa na toż-
samość narodową obywateli państw członkowskich wydaje się 
jednak wydumany i demonizowany. Obawy budzą zwłaszcza 
głosy związane z ostatnio wprowadzonymi zmianami poprzez 
Traktat z Lizbony. Nie są one zmianami rewolucyjnymi, co 
więcej, porównując je z aktami prawa pierwotnego, są to 

                                                            
50 Tak m.in. A. Gubrynowicz, Obywatelstwo Unii Europejskiej – stan obecny 
i perspektywy, [w:] Obywatelstwo Unii Europejskiej, Zeszyty Ośrodka Infor-
macji i Dokumentacji Europejskiej 2008, s. 45. 
51 Tamże, s. 47. 
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zmiany o niewielkim znaczeniu (np. w porównaniu do regula-
cji wprowadzonych Traktatem z Maastricht). 

Głosy obawy czy krytyki wobec instytucji obywatelstwa 
unijnego są bezzasadne, chociażby ze względu na odmienność 
obu rodzaju obywatelstw tj. państwowego i unijnego. Pierwsze 
z nich oparte jest z reguły na przepisach konstytucyjnych. 
Drugie z wyżej wymienionych opiera się na traktatach mię-
dzynarodowych. Ponadto bardzo rozbudowany charakter praw 
i obowiązków obywatela wynikający z konstytucji w stosunku 
do nielicznych praw i żadnych obowiązków wynikających 
z traktatów międzynarodowych, a także fakt, iż traktaty te 
odwołują się do rozwiązań krajowych, powoduje, iż obawy 
związane z wyparciem czy też zastąpieniem obywatelstwa pań-
stwowego przez obywatelstwo unijne należy uznać za bezpod-
stawne. 

Debata publiczna toczącą się od lat jest dość jasnym sy-
gnałem, że obywatelstwo europejskie wciąż budzi wątpliwości, 
obawy i niechęć wielu państw członkowskich. Wydaje się 
wręcz, że uwidacznia się problem braku wzajemnego zaufania 
pomiędzy państwami członkowskimi. Sytuacja ta wymaga 
interwencji ze strony Unii Europejskiej, by dalsza integracja 
przebiegała na odpowiednim poziomie.  
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Impact of legislative changes on the 
national identity of residents of EU 

Member States 

The meaning of citizenship is very difficult and proble-
matic to define. It is ambigous to define because we have to 
also take into account psychological and sociological aspect. 

In the past citizenship was defined as connection between 
citizens and their countries. Nowadays we have a problem 
with it because the citizenship of the European Union 
is functioning. It is very problematic because European Union 
is an organization, not a country.  

Opponents of European Union says that citizenship of 
EU is very dangerous for nations. According to them the 
citizenship of EU may substitute citizenship of countries. 
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That statement is untrue. EU citizenship thus comple-
ments national citizenship without replacing it. It results from 
judicature of the Constitutional Tribunal in Poland. 

The purpose of the article is the analysis of citizenship 
of EU and describing it. Besides, the authors want to explain 
other concepts connect with the meaning of citizenship of EU. 
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Ewolucja Paktu Stabilności 
i Wzrostu jako instrumentu 

koordynacji polityki fiskalnej 
w Unii Europejskiej 

 
 
 
Wstęp 

 Artykuł 127 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej mówi, że „Głównym celem Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych jest utrzymanie stabilności cen. 
Bez uszczerbku dla stabilności cen, ESBC wspiera ogólną poli-
tykę gospodarczą Unii, mając na względzie przyczynianie się 
do osiągania celów Unii”. Definicja ta stanowi najbardziej 
ogólny zarys polityki monetarnej Unii Europejskiej. Realizacja 
podstawowego celu polityki pieniężnej jakim jest utrzymanie 
stabilności cen wpływa także na realizację pozostałych celów 
polityki gospodarczej na którą składa się polityka pieniężna 
i polityka fiskalna, która jest koordynowana na poziomie Unii 
jedynie w niewielkim stopniu. Z tego względu w 1997 roku 
powstał Pakt Stabilności i Wzrostu, który stanowi próbę 
pogodzenia ze sobą scentralizowanej polityki pieniężnej i auto-
nomiczną dla państw członkowskich politykę fiskalną. 
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That statement is untrue. EU citizenship thus comple-
ments national citizenship without replacing it. It results from 
judicature of the Constitutional Tribunal in Poland. 

The purpose of the article is the analysis of citizenship 
of EU and describing it. Besides, the authors want to explain 
other concepts connect with the meaning of citizenship of EU. 

 

73 

Piotr Adamczyk 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 
 

Ewolucja Paktu Stabilności 
i Wzrostu jako instrumentu 

koordynacji polityki fiskalnej 
w Unii Europejskiej 

 
 
 
Wstęp 

 Artykuł 127 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej mówi, że „Głównym celem Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych jest utrzymanie stabilności cen. 
Bez uszczerbku dla stabilności cen, ESBC wspiera ogólną poli-
tykę gospodarczą Unii, mając na względzie przyczynianie się 
do osiągania celów Unii”. Definicja ta stanowi najbardziej 
ogólny zarys polityki monetarnej Unii Europejskiej. Realizacja 
podstawowego celu polityki pieniężnej jakim jest utrzymanie 
stabilności cen wpływa także na realizację pozostałych celów 
polityki gospodarczej na którą składa się polityka pieniężna 
i polityka fiskalna, która jest koordynowana na poziomie Unii 
jedynie w niewielkim stopniu. Z tego względu w 1997 roku 
powstał Pakt Stabilności i Wzrostu, który stanowi próbę 
pogodzenia ze sobą scentralizowanej polityki pieniężnej i auto-
nomiczną dla państw członkowskich politykę fiskalną. 



Piotr Adamczyk 

74 

 W niniejszym artykule przedstawione zostaną zmiany 
jakie zaszły w treści Paktu Stabilności i Wzrostu w czasie jego 
20-letniego obowiązywania. Pierwsza część pracy przybliża 
historię polityki fiskalnej i zmiany w postrzeganiu jej roli 
w gospodarce. Kolejny fragment zatytułowany Geneza oraz cele 
Paktu Stabilności i Wzrostu nakreśla okoliczności powstania 
porozumienia oraz koncepcję koordynacji polityki budżetowej 
w Unii Europejskiej. Kluczowe części pracy, czyli Pierwsza 
reforma Paktu oraz Druga reforma Paktu przedstawiają zmiany, 
jakie zaszły w treści Paktu w latach 2005 i 2011 w wyniku po-
gorszenia się stanu finansów publicznych i zaburzenia równo-
wagi makroekonomicznej państw członkowskich. 
 
Historia polityki fiskalnej - między liberalizmem 
a interwencjonizmem 

 W najogólniejszej definicji współcześnie pojmowaną 
politykę fiskalną można przedstawić jako ogół działań 
dokonywanych przez uprawnione do tego organy publiczne, 
które poprzez kształtowanie dochodów i wydatków budżetu 
państwa wpływają na realizację założonych przez te organy ce-
lów społecznych, gospodarczych, czy politycznych1. Wyko-
rzystanie sfery dochodów i wydatków wiąże się z realizacją 
dwóch zadań. Pierwszym z nich jest dostarczanie na rynek us-
ług publicznych pożądanych z punktu widzenia społeczeństwa 
i finansowanie działalności instytucji państwowych, a drugim 
jest wspieranie pozytywnych zmian zachodzących w obrębie 

1 Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Poznań 1998, s. 7. 
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gospodarki, które prowadzą do wzrostu produktywności czy 
wdrażania innowacji, przez co wzrasta jej konkurencyjność2. 
 XVIII wiek to w ekonomii czasy ograniczonej ingerencji 
państwa w gospodarkę, co znajdowało odzwierciedlenie 
w pojmowaniu roli polityki fiskalnej. W liberalnej polityce 
gospodarczej gromadzenie środków publicznych ograniczało 
się do minimum niezbędnego do prawidłowego funkcjo-
nowania państwa. Według ekonomii klasycznej ingerencja 
państwa w rynek skupia się więc głównie do realizacji zadań 
z zakresu społeczno-ustrojowego takich jak zapewnienie 
obrony narodowej, ochrona prawa własności czy utrzymanie 
wymiaru sprawiedliwości, oświaty i robót publicznych. W po-
glądach Adama Smitha wyraźnie widoczne było jego 
sceptyczne nastawienie do kwestii wydatków z budżetu pań-
stwa. Uważał on, że wydatki rządowe finansowane z danin 
publicznych sprawiają, że wypierana jest praca produkcyjna3. 
Ojciec współczesnej ekonomii stworzył ponadto podwaliny 
teorii podatkowej i opracował katalog zasad, jakich powinien 
przestrzegać system podatkowy państwa4. 

Zasady polityki budżetowej przedstawione przez 
klasyków nie przetrwały jednak próby czasu. XX wiek przy-
niósł zmiany w postrzeganiu roli państwa w gospodarce, co 
było związane między innymi z presją na realizację celów poli-
tyki społecznej przy użyciu instrumentów polityki fiskalnej 
oraz rozpowszechnianiem teorii państwa opiekuńczego. Zmie-

2 L. Patrzałka (red.), Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wrocław 
2015, s. 14. 
3 M. Blaug, Teoria ekonomii ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994, s. 80. 
4 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa. Tom 2, Warszawa 
2007, s. 501-502. 
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niło się także podejście do równowagi budżetowej - deficyt 
budżetowy przestał być postrzegany jako efekt niegospo-
darności rządu, lecz stał się istotnym instrumentem polityki 
fiskalnej, co sprawiło, że państwa chętniej niż kiedykolwiek 
zaczęły się zadłużać5.  
 Istotne piętno na sferze gospodarczej wywarło pojawienie 
się kryzysu lat 1929-1933, który pokazał zawodność mecha-
nizmu samoregulacji rynku. Jeden z najbardziej znanych XX-
wiecznych ekonomistów John Maynard Keynes poddał kry-
tyce poglądy klasyków na temat polityki fiskalnej. 
Ze względu na sposoby oddziaływania sfery podatkowej na 
gospodarkę wyróżnił on restrykcyjną i ekspansywną politykę 
budżetową. Polityka restrykcyjna ma na celu ograniczenie 
wydatków i zwiększenie wpływów do budżetu (podniesienie 
podatków, emisja obligacji, zwiększenie długu publicznego 
itp.). Z kolei polityka ekspansywna to taka, która prowadzi do 
zwiększenia wydatków sektora publicznego i do ograniczenia 
nadmiernego opodatkowania. Stosowanie polityki budżetowej 
uzależnionej od fazy cyklu gospodarczego jest konieczne ze 
względu na zawodność rynku, której nie dostrzegali ekono-
miści klasyczni. Według Keynesa cykliczność procesów 
gospodarczych ma ona istotne znaczenie dla wyboru realizo-
wanej polityki fiskalnej - w czasie spowolnienia gospodarczego 
należy stosować politykę ekspansywną, która pobudza popyt, 
a w czasie boomu politykę restrykcyjną, która zapobiega prze-
grzaniu się koniunktury. Działania te mają na celu „spła-

5 L. Patrzałka (red.), dz. cyt., s. 14-16. 

Ewolucja Paktu Stabilności i Wzrostu …  

77 

szczenie” krzywej cyklu gospodarczego i wspieranie celów fis-
kalnych i pozafiskalnych polityki budżetowej6. 
 
Geneza oraz cele Paktu Stabilności i Wzrostu 

 Głównym organem nadzorującym i koordynującym poli-
tyki fiskalne państw członkowskich Unii Europejskiej jest 
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (tzw. Ecofin). 
Rada ta odpowiada za 3 główne kwestie: politykę gospodarczą, 
sferę podatkową oraz regulacje usług finansowych. Jest to or-
gan na który składają się ministrowie finansów i gospodarki 
wszystkich państw członkowskich UE oraz odpowiedni 
komisarze europejscy7. Rada Ecofin w ramach koordynacji po-
lityk budżetowych państw członkowskich dysponuje środkami 
władczymi w stosunku do rządów krajów UE, na które może 
nakładać kary i sankcje w przypadku stwierdzenia naruszenia 
reguł polityki fiskalnej. 
 Jednym z głównych powodów podjęcia próby koor-
dynacji polityk fiskalnych państw Unii Europejskiej była 
świadomość zagrożenia dla wspólnej waluty wynikającego 
z rozbieżnych polityk budżetowych krajów należących do Unii 
Monetarnej. Innym motywem była także chęć wpływania po-
przez politykę fiskalną na stymulację wzrostu gospodarczego, 
co było szczególnie istotne z punktu widzenia państw posłu-
gujących się euro, które ze względu na przystąpienia do Unii 
Gospodarczej i Walutowej straciły możliwość kształtowania 

6 Tamże, s. 15-16. 
7 Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin), [online] http://www. 
consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/ecofin/ [dostęp: 04.10. 
2018]. 
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sfery gospodarczej za pomocą zmian kursu walutowego i stóp 
procentowych 8 . Jednym z głównych założeń koordynacji 
polityk budżetowych była chęć wzmocnienia dyscypliny fis-
kalnej. Obecnie dominuje pogląd, że dług publiczny jest zja-
wiskiem negatywnym, jednak pod koniec ubiegłego stulecia 
nie była to wyłączna koncepcja dla wszystkich krajów Unii. 
Począwszy od lat 80 XX wieku można było zauważyć blisko 
trzykrotny wzrost poziomu długu publicznego w stosunku do 
PKB we Francji czy ponad dwukrotny w Niemczech. Było to 
wynikiem nierozważnej polityki fiskalnej, która znajdowała 
poparcie w polityce keynesowskiej z lat 60 i 70 XX stulecia. 
Istotne z punktu widzenia Unii Europejskiej rozumianej jako 
całość jest to, że kondycja finansowa jednego państwa rzutuje 
na całą wspólnotę. Z tego względu na Unię Europejską należy 
patrzeć jako na system naczyń połączonych, w którym decyzja 
o prowadzeniu ekspansywnej czy restrykcyjnej polityki 
fiskalnej w danym państwie może się odbić na pozostałych 
w postaci pozytywnych bądź negatywnych efektów zew-
nętrznych. 
 Warto zwrócić uwagę na fakt że polityka fiskalna rzutuje 
na realizację założonej polityki pieniężnej państwa. Z tego 
względu  działania rządów państw członkowskich, które 
zwiększając deficyty budżetowe poprzez np. poprzez emisję ob-
ligacji wpływają na podaż pieniądza, a co za tym idzie również 
na poziomy stóp procentowych i ceny kredytów. Spadek war-
tości pieniądza wpływa także na poziom cen, co utrudnia 

8 P. Panfil, Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, War-
szawa 2011, s. 143. 
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realizację podstawowego celu Europejskiego Banku Central-
nego jakim jest cel inflacyjny9.   
 Konkludując, znaczenie polityki budżetowej państw UE 
dla realizowanej polityki gospodarczej i dla wspólnej waluty 
sprawiło, że podjęto decyzję o ustanowieniu regulacji praw-
nych dotyczących koordynacji polityki fiskalnej na szczeblu 
unijnym. Europejscy przywódcy szukali sposobu na uzyskanie 
optymalnych z punktu widzenia Unii Europejskiej polityk 
fiskalnych państw członkowskich. W 1995 roku ówczesny 
minister finansów Niemiec Theo Waigel wyszedł z propozycją 
ustanowienia paktu, który stanowiłby ramy dla tworzenia 
krajowych polityk budżetowych. Pomysł ten spotkał się z ak-
ceptacją Rady Europejskiej i w 1997 zaakceptowano 
porozumienie pod nazwą Pakt Stabilności i Wzrostu (w skró-
cie PWS)10. Jego głównym celem stało się  osiągnięcie „spraw-
nych finansów państwa jako sposobu wzmocnienia warunków 
sprzyjających stabilności cen oraz osiągnięcia silnego i trwałego 
wzrostu przyczyniającego się do tworzenia miejsc pracy” 11. 
Pakt miał także za zadanie konkretyzację budżetowych kry-
teriów konwergencji zawartych w Traktacie z Maastricht, 
które dotyczyły wielkości deficytu i długu publicznego państw 
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to utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie poniżej 3% 

9 K. Kotliński, Pogłębienie koordynacji polityki budżetowej w Unii Gospo-
darczej i Walutowej, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro wybrane 
problemy VI, S. Owsiaka (red.),  Kraków 2015, s. 176. 
10 L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] Mechanizmy 
funkcjonowania Strefy Euro, P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), 
Warszawa 2011, s. 138-139. 
11 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. 
w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. 
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sfery gospodarczej za pomocą zmian kursu walutowego i stóp 
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8 P. Panfil, Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, War-
szawa 2011, s. 143. 
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9 K. Kotliński, Pogłębienie koordynacji polityki budżetowej w Unii Gospo-
darczej i Walutowej, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro wybrane 
problemy VI, S. Owsiaka (red.),  Kraków 2015, s. 176. 
10 L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] Mechanizmy 
funkcjonowania Strefy Euro, P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), 
Warszawa 2011, s. 138-139. 
11 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. 
w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. 



Piotr Adamczyk 

80 

PKB kraju i wysokości długu publicznego nie przekraczającego 
60% PKB) 12 . Miało to na celu sprecyzowanie procedury 
nadmiernego deficytu i zasad podejmowania sankcji wobec 
państw naruszających kryteria budżetowe13.  Zasady Paktu 
miały także za zadanie zapobiegać rozluźnianiu polityki bud-
żetowej w czasie dobrej koniunktury, kiedy istnieje szansa na 
zwiększenie wpływów z podatków i wzrost wydatków pań-
stwowych. Reasumując, nadrzędne cele stanowiły, że kraje 
członkowskie nie powinny przekraczać dopuszczalnego progu 
3% deficytu w stosunku do PKB, a w okresie dobrej koniun-
ktury powinny dążyć do uzyskania nadwyżki budżetowej14. 
 Pakt składa się z dwóch rozporządzeń i jednej uchwały 
Rady Europejskiej, spośród których wyróżnić można dwie 
części: 
- prewencyjną (zapobiegawczą) 
- naprawczą (korygującą) 
 Ogólnie rzecz ujmując część prewencyjna ma na celu 
przeciwdziałanie powstawaniu nadmiernych deficytów budże-
towych poprzez planowanie i wykonywanie budżetu w śred-
nim okresie (Medium-term Budgetery Objective czyli średnio-
okresowy cel budżetowy, w skrócie MTO). Każdy kraj należą-
cy do strefy euro zobligowany jest do corocznego przedkła-
dania Komisji Europejskiej raportu dotyczącego programu 
spójności, na który składają się dane dotyczące stanu gospo-
darki i finansów publicznych za rok poprzedni, bieżący oraz 
prognoza na co najmniej 3 najbliższe lata. Komisja na podsta-

12 K. Kotliński, dz. cyt., s. 178. 
13 L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 60. 
14 Pakt Stabilności i Wzrostu [online], https://www.nbportal.pl/slownik/ 
pozycje-slownika/pakt-stabilnosci-i-wzrostu [dostęp: 30.12.2017]. 
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wie raportu wydaje zalecenia dotyczące dalszego prowadzenia 
polityki fiskalnej i ocenia kierunki zmian dotyczące wysokości 
deficytu i długu publicznego w stosunku do PKB danego 
kraju. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm 
zadłużenia KE ustala czy zaistniały stan jest wynikiem wyją-
tkowej sytuacji i czy ma charakter stały czy tymczasowy 
(w sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się przekroczenie 
progu 3% deficytu)15. 
 Część naprawcza przedstawia procedurę działań, którą 
w przypadku nieprzestrzegania poziomu wskaźników fis-
kalnych przez dane państwo podejmuje Komisja Europejska 
(która zgodnie z postanowieniami porozumienia nadzoruje 
przestrzegania kryteriów budżetowych). Gdy stwierdza ona na-
ruszenie zasad konwergencji budżetowej jest zobowiązana 
złożyć do Rady Europejskiej wniosek o rozpoczęcie procedury 
nadmiernego deficytu, która określa reguły i terminy jego 
redukcji. W sytuacji gdy kryteria budżetowe nie ulegają po-
prawie Rada ma możliwość nałożenia na to państwo sankcji, 
które obejmują: nakaz ujawnienia dodatkowych informacji, 
wystosowanie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
zalecenia ponownego rozpatrzenia zasad udzielania zadłużo-
nemu państwu pożyczek, nakaz zdeponowania określonej 
kwoty środków na nieoprocentowaną lokatę do czasu skory-
gowania nadmiernego deficytu, czy w końcu nałożenie grzy-
wny (do 0,5% PKB tego kraju)16. 

15 L. Oręziak, dz. cyt., s. 63. 
16 K. Marchewka-Bartkowiak, Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, Biuro 
Analiz Sejmowych 2011, nr4(96), s. 2, [online], http://orka.sejm.gov.pl/ 
WydBAS.nsf/0/9D36B89D5A15CB3EC12578B0004563BE/$file/Infos_9
6.pdf [dostęp: 30.12.2017]. 
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Pierwsza reforma Paktu 

 Pierwsza reforma paktu, podobnie jak decyzja o jego 
utworzeniu spowodowana była pogorszeniem stanu finansów 
publicznych krajów Unii Europejskiej, a jej celem było zrów-
noważenie budżetów państw17. Rok 2001 stanowił dla wielu 
krajów okres znaczącej nierównowagi budżetowej, która naru-
szała pierwotne założenia Paktu Stabilizacji i Wzrostu. Kraje 
takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Portugalia zaczęły 
z roku na rok coraz bardziej przekraczać ustalony limit defi-
cytu budżetowego. 
 Komisja Europejska pod naciskiem części państw 
członkowskich podjęła decyzję o opublikowaniu dla Rady 
i Parlamentu Europejskiego dwóch komunikatów z nadzieją 
na zmniejszenie trudności spełniania pierwotnych założeń Pak-
tu. Dotyczyły one umocnienia koordynacji polityk fiskalnych 
oraz nadzoru i wyjaśnienia stosowania PWS. W komunikatach 
tych wypunktowane zostały błędy popełnianie ówcześnie 
w kształtowaniu polityki fiskalnej w państwach członkowskich 
takie jak zwiększanie podatków i wydatków budżetowych, 
akumulacja długu publicznego czy prowadzenie polityki, która 
wzmaga cykliczność procesów gospodarczych18. Komisja Euro-
pejska podkreśliła także, że konieczne jest utrzymanie zasad 
Paktu dotyczących polityki fiskalnej, jednak zwrócono uwagę 
na problemy z ich wdrażaniem. 

17 K. Marchewka-Bartkowiak, Reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, 
Warszawa 2010, s. 147. 
18  S. Miklaszewicz, Reforma Paktu Stabilności i Wzorstu, International 
Journal of Management and Economics 2006, 20, s. 104. 
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 Problemy gospodarcze, jakie dotykały sfery budżetowej 
państw UE nie mogły zostać zbagatelizowane przy utrzymaniu 
Paktu w pierwotnej formie. Rok 2003 zweryfikował sposób 
egzekwowania naprawy stanu finansów publicznych w dwóch 
największych gospodarkach Unii Walutowej- we Francji 
i w Niemczech. Rada Ecofin stwierdziła, że oba kraje nie 
wdrożyły zaleceń dotyczących poprawy stanu zadłużenia i nie 
zredukowały w wystarczającym stopniu deficytu budżetowego. 
W obawie przed dalszymi etapami postępowania łącznie 
z ostatecznymi sankcjami finansowymi kraje te przeforsowały 
w ramach Rady Europejskiej decyzję o zawieszeniu w stosunku 
do nich procedury nadmiernego deficytu. Finalnie owa de-
cyzja została uchylona przez Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości, jednak jej wydanie sprawiło, że zasady fiskalne zawar-
te w Pakcie straciły na wiarygodności i konieczne stało się jego 
zrestrukturyzowanie19. 
 Główna zmiana w zakresie zasad koordynacji polityki 
fiskalnej dotyczyła wdrażania procedury nadmiernego 
deficytu- wprowadzono dodatkowe okoliczności, które dopu-
szczają przekraczanie 3% progu zadłużenia. Zgodnie z pierwo-
tnymi założeniami Paktu państwa strefy euro podlegały 
wyraźnemu obowiązkowi unikania stanu deficytu budżeto-
wego, jednak w nowszej jego wersji kryteria te zostały złago-
dzone. Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2005 mówi, że Ko-
misja i Rada mogą uznać deficyt za wynikający ze stanu wy-
jątkowego „jeżeli przekroczenie wartości odniesienia jest 
następstwem ujemnego rocznego tempa wzrostu PKB lub sku-
mulowanego spadku produkcji podczas przedłużającego się 

19 Tamże, s. 106. 



Piotr Adamczyk 

82 

Pierwsza reforma Paktu 

 Pierwsza reforma paktu, podobnie jak decyzja o jego 
utworzeniu spowodowana była pogorszeniem stanu finansów 
publicznych krajów Unii Europejskiej, a jej celem było zrów-
noważenie budżetów państw17. Rok 2001 stanowił dla wielu 
krajów okres znaczącej nierównowagi budżetowej, która naru-
szała pierwotne założenia Paktu Stabilizacji i Wzrostu. Kraje 
takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Portugalia zaczęły 
z roku na rok coraz bardziej przekraczać ustalony limit defi-
cytu budżetowego. 
 Komisja Europejska pod naciskiem części państw 
członkowskich podjęła decyzję o opublikowaniu dla Rady 
i Parlamentu Europejskiego dwóch komunikatów z nadzieją 
na zmniejszenie trudności spełniania pierwotnych założeń Pak-
tu. Dotyczyły one umocnienia koordynacji polityk fiskalnych 
oraz nadzoru i wyjaśnienia stosowania PWS. W komunikatach 
tych wypunktowane zostały błędy popełnianie ówcześnie 
w kształtowaniu polityki fiskalnej w państwach członkowskich 
takie jak zwiększanie podatków i wydatków budżetowych, 
akumulacja długu publicznego czy prowadzenie polityki, która 
wzmaga cykliczność procesów gospodarczych18. Komisja Euro-
pejska podkreśliła także, że konieczne jest utrzymanie zasad 
Paktu dotyczących polityki fiskalnej, jednak zwrócono uwagę 
na problemy z ich wdrażaniem. 

17 K. Marchewka-Bartkowiak, Reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, 
Warszawa 2010, s. 147. 
18  S. Miklaszewicz, Reforma Paktu Stabilności i Wzorstu, International 
Journal of Management and Economics 2006, 20, s. 104. 

Ewolucja Paktu Stabilności i Wzrostu …  

83 

 Problemy gospodarcze, jakie dotykały sfery budżetowej 
państw UE nie mogły zostać zbagatelizowane przy utrzymaniu 
Paktu w pierwotnej formie. Rok 2003 zweryfikował sposób 
egzekwowania naprawy stanu finansów publicznych w dwóch 
największych gospodarkach Unii Walutowej- we Francji 
i w Niemczech. Rada Ecofin stwierdziła, że oba kraje nie 
wdrożyły zaleceń dotyczących poprawy stanu zadłużenia i nie 
zredukowały w wystarczającym stopniu deficytu budżetowego. 
W obawie przed dalszymi etapami postępowania łącznie 
z ostatecznymi sankcjami finansowymi kraje te przeforsowały 
w ramach Rady Europejskiej decyzję o zawieszeniu w stosunku 
do nich procedury nadmiernego deficytu. Finalnie owa de-
cyzja została uchylona przez Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości, jednak jej wydanie sprawiło, że zasady fiskalne zawar-
te w Pakcie straciły na wiarygodności i konieczne stało się jego 
zrestrukturyzowanie19. 
 Główna zmiana w zakresie zasad koordynacji polityki 
fiskalnej dotyczyła wdrażania procedury nadmiernego 
deficytu- wprowadzono dodatkowe okoliczności, które dopu-
szczają przekraczanie 3% progu zadłużenia. Zgodnie z pierwo-
tnymi założeniami Paktu państwa strefy euro podlegały 
wyraźnemu obowiązkowi unikania stanu deficytu budżeto-
wego, jednak w nowszej jego wersji kryteria te zostały złago-
dzone. Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2005 mówi, że Ko-
misja i Rada mogą uznać deficyt za wynikający ze stanu wy-
jątkowego „jeżeli przekroczenie wartości odniesienia jest 
następstwem ujemnego rocznego tempa wzrostu PKB lub sku-
mulowanego spadku produkcji podczas przedłużającego się 

19 Tamże, s. 106. 
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okresu bardzo niskiego wzrostu PKB w stosunku do poten-
cjalnego wzrostu”. Za inne sytuacje, które usprawiedliwiają 
utrzymywanie się ponadnormatywnego stanu nadwyżki wy-
datków budżetowych nad wpływami uznano także oddziały-
wanie wdrażania systemu emerytalnego opartego na wielu fila-
rach na stan finansów publicznych20. Ponadto zastosowano ot-
warty katalog sytuacji, w których dopuszczalne jest przekro-
czenie wartości budżetowych kryteriów konwergencji, przez co 
do Komisji Europejskiej należało podjęcie decyzji czy sytuacja 
gospodarcza państwa wymogła przekroczenie wskaźników 
zadłużenia i czy należy odstąpić od wymierzenia sankcji. 
Nowością w Pakcie było także zobowiązanie państw do prowa-
dzenia antycyklicznej polityki budżetowej w okresie dobrej 
koniunktury, co oznaczało przykładanie szczególnej wagi do 
przestrzegania zasad polityki fiskalnej w okresie prosperity 
w myśli idei interwencjonizmu państwowego. Zasada ta odno-
siła się do keynesowskiej polityki fiskalnej, która z założenia 
powinna być neutralna wobec cyklu koniunkturalnego, a defi-
cyty budżetowe z okresu recesji powinny być równoważone 
przez nadwyżki z okresu dobrej koniunktury, by zapobiegać 
akumulowaniu długu publicznego w długim okresie21. 
 Podsumowując, zmiany w Pakcie, jakie zaszły w 2005 
roku były konsekwencją trudności z realizacją budżetowych 
kryteriów konwergencji. Zasady prowadzenia polityki fiskalnej 
uległy rozluźnieniu, przez co państwa członkowskie mogły 
w większym stopniu kierować wewnętrzną polityką budżeto-

20 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1056/2005 z dnia 27 czerwca 
2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie 
przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. 
21 S. Miklaszewicz, dz. cyt., s. 111-112. 
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wą. Pierwotne założenia dotyczące poziomu deficytu w stosun-
ku do PKB wynoszącego 3% i długu do PKB rzędu 60% 
utrzymały rolę punktu odniesienia dla kształtowania polityki 
fiskalnej, jednak w nowym brzmieniu dokumentu wyarty-
kułowano, że celem Paktu nie jest nakładanie sankcji na zadłu-
żony kraj, lecz udzielenie mu pomocy w sytuacji nie spełnienia 
wspomnianych kryteriów budżetowych. 
 
Druga reforma Paktu 

 Kryzys zapoczątkowany w 2007 roku na rynku pożyczek 
hipotecznych w Stanach Zjednoczonych odcisnął duże piętno 
na gospodarkach państw europejskich. Pogrążona w kryzysie 
Unia Europejska ponownie stanęła przed wyzwaniem podźwi-
gnięcia się z recesji, a władze wspólnotowe dążyły do rozwiąza-
nia kwestii wzrostu zadłużenia w krajach strefy euro. Tabela 1 
przedstawia poziom budżetowych kryteriów konwergencji 
wybranych państw członkowskich UE. 
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Kraj\ 
Lata 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Saldo budżetowe 

Austria 
-2,7 -2,6 -2,0 -0,6 -1,3 -1,8 -4,8 -2,5 -2,5 -1,3 -1,4 -5,3 

Belgia 
-0,9 -0,6 -0,1 0,2 0,0 -1,8 -0,2 -2,6 0,2 0,1 -1,1 -5,4 

Finlandia 
1,6 1,7 6,9 5,0 4,1 2,4 2,2 2,6 3,9 5,1 4,2 -2,5 

Francja 
-2,4 -1,6 -1,3 -1,4 -3,1 -3,9 -3,5 -3,2 -2,3 -2,5 -3,2 -7,2 

Grecja 
-6,3 -5,8 -4,1 -5,5 -6,0 -7,8 -8,8 -6,2 -5,9 -6,7 -10,2 -15,2 

Hiszpania 
-2,9 -1,3 -1,0 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 1,2 2,2 2,0 -4,4 -10,0 

Holandia 
-0,9 0,3 1,9 -0,3 -2,1 -3,0 -1,7 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,4 

Irlandia 
2,0 2,4 4,9 1,0 -0,3 0,4 1,3 1,6 2,8 0,3 -7,0 -13,8 

Niemcy 
-2,5 -1,7 0,9 -3,1 -3,9 -4,2 -3,7 -3,4 -1,7 0,2 -0,2 -3,2 

Portugalia 
-4,4 -3,0 -3,2 -4,8 -3,3 -4,4 -6,2 -6,2 -4,3 -3,0 -3,8 -9,8 

Włochy 
-3,0 -1,8 -1,3 -3,4 -3,1 -3,4 -3,6 -4,2 -3,6 -1,5 -2,7 -5,3 

Dług publiczny 

Austria 
63,6 66,4 65,9 66,5 66,3 65,5 64,8 68,3 67,0 64,8 68,5 79,7 
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Belgia 
118,2 114,4 108,8 107,6 104,7 101,1 96,5 94,6 91,0 87,0 92,5 99,6 

Finlandia 
46,9 44,1 42,5 41,0 40,2 42,8 42,7 40,0 38,2 34 32,7 41,7 

Francja 
61,0 60,2 58,7 58,2 60,1 64,2 65,7 67,2 64,4 64,4 68,1 79 

Grecja 
97,4 98,9 104,9 107,1 104,9 101,5 102,9 107,4 103,6 103,1 109,4 126,7 

Hiszpania 
62,5 60,9 58 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,5 39,4 52,7 

Holandia 
62,5 58,2 51,4 48,7 48,2 49,3 49,6 48,9 44,5 42,4 54,5 56,5 

Irlandia 
51,5 46,7 36,1 33,2 30,6 29,9 28,2 26,1 23,6 23,9 42,4 61,8 

Niemcy 
59,4 60 58,8 57,6 59,2 62,9 64,7 66,9 66,3 63,5 64,9 72,4 

Portugalia 
51,8 51,0 50,3 53,4 56,2 58,7 62,0 67,4 69,2 68,4 71,7 83,6 

Włochy 
110,8 109,7 105,1 104,7 101,9 100,5 100,1 101,9 102,6 99,8 102,4 112,5 

Tabela 1: Saldo budżetowe i dług publiczny w odniesieniu do PKB 
wybranych państw UE w latach 1998-2009 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat) 

 Rok 2009 przyniósł większości krajów członkowskich 
wysoki poziom deficytu budżetowego. Największe wartości 
odnotowały Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia, jednak 
większość krajów przekroczyła dopuszczalne jego wartości, co 
w połączeniu ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego 
odbiło się negatywnie na wielkości długu publicznego. 
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 Władze Unii Europejskiej obserwując sytuację gos-
podarczą krajów członkowskich - głównie państw południa 
i Irlandii - stanęły przed wyzwaniem stworzenia ram prawnych 
zabezpieczających wspólnotę przed destrukcyjnym działaniem 
kryzysów, jak miało to miejsce w przypadku kryzysu grec-
kiego. W roku 2011 po raz kolejny wprowadzono nowelizacje 
rozporządzeń składających się na Pakt Stabilności i Wzrostu, 
których głównym celem było zaostrzenie budżetowych kry-
teriów konwergencji i wzmocnienie stanu finansów pub-
licznych państw członkowskich Unii Europejskiej. W grudniu 
2011 wszedł w życie również tzw. sześciopak, czyli zestaw 
sześciu aktów legislacyjnych, które miały wzmocnić Pakt i za-
pobiec kryzysom na wielką skalę22. 
 W części prewencyjnej Paktu w nowym brzmieniu wpro-
wadzono bardziej rygorystyczne zasady prowadzenia polityki 
fiskalnej. W myśl nowych wytycznych tworzenie budżetu 
państwa i kreowanie polityki makroekonomicznej podlegało 
konsultacjom na forum Unii w ramach tzw. Semestru 
Europejskiego, czyli procedury koordynacji polityki gospo-
darczej23. W związku z tym wdrożono obowiązek utrzymy-
wania przez kraje nierealizujące MTO wzrostu poziomu wy-
datków publicznych netto poniżej przeciętnej stopy wzrostu 
potencjalnego PKB. W praktyce oznaczało to, że wszelkie 
nadzwyczajne wpływy do budżetu powinny być przeznaczane 
na zmniejszenie długu publicznego. W części prewencyjnej 

22  E. Miller, „Sześciopak” przyjęty w Parlamencie Europejskim, [online], 
http://uniaeuropejska.org/szeciopak-przyjty-w-parlamencie-europejskim/ 
[dostęp: 4.01.2018]. 
23 G. Tchorek, Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro 
a nowe rozwiązania instytucjonalne, Warszawa 2013, s. 199. 
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nowego Paktu po raz pierwszy wprowadzono możliwość 
nałożenia grzywny na kraj nie spełniający budżetowych kryte-
riów konwergencji. Kary finansowe dotyczyły krajów, które 
według Rady w niewystarczającym tempie dokonują poprawy 
salda strukturalnego 24 MTO i mogły być nakładane jeżeli 
w ciągu 5 miesięcy (a niekiedy nawet 3 miesięcy) nie zostały 
usunięte znaczące odstępstwa od realizacji celu średnio-
okresowego. Sankcjami objęto także manipulowanie danymi 
dotyczącymi wielkości budżetowych kryteriów konwergencji25. 
Innymi zmianami było nałożenie obowiązku wdrażania 
wieloletnich planów finansowych i powołania Rad Polityki 
Fiskalnej26. 
 Zmiany w treści Paktu dotyczyły także części represyjnej. 
Po pierwsze wprowadzono półautomatyczny system nakła-
dania sankcji na kraje nieprzestrzegające kryteriów 
budżetowych. W związku z tym ograniczona została możli-
wość wywierania politycznej presji na odstąpienie od wymie-
rzenia kary, taka jak to miało miejsce we wspomnianym 
wcześniej przypadku Francji i Niemiec w 2003 roku. W no-
wym brzmieniu Paktu kara zostaje nałożona, jeżeli nie zostanie 
odrzucona większością kwalifikowaną. Warto zauważyć, 
że pomimo powszechności łamania reguł budżetowych kryte-
riów konwergencji przed kryzysem nigdy nie nałożono sankcji 
na żaden kraj, co pokazuje jak duży wpływ na decyzje Komisji 
miały względy polityczne. Wprowadzona została także nume-
ryczna reguła fiskalna dotycząca poziomu długu publicznego. 

24 Saldo strukturalne to saldo rzeczywiste skorygowane o wahania cykliczne 
i tymczasowe. 
25 K. Marchewka-Bartkowiak, dz. cyt., s. 147. 
26 G. Tchorek, dz. cyt, s. 196-197. 
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25 K. Marchewka-Bartkowiak, dz. cyt., s. 147. 
26 G. Tchorek, dz. cyt, s. 196-197. 
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Zgodnie z nią nadwyżka powyżej 60% długu publicznego 
w stosunku do PKB musi być zmniejszana w wysokości 1/20 
różnicy pomiędzy poziomem faktycznego poziomu długu 
a jego wielkością referencyjną dla okresu 3 lat. Ponadto rozsze-
rzono także zakres sytuacji, które podlegają sankcjom. Do zna-
nego wcześniej karania w przypadku przekroczenia poziomu 
długu publicznego dołączono możliwość nakładania sankcji za 
nadmierny wzrost wydatków publicznych czy zbyt wolna 
redukcja długu i poprawianie stanu realizacji średniookreso-
wego celu fiskalnego27. 
 
Podsumowanie 

 Bez wątpienia koordynacja polityk budżetowych jest 
konieczna dla uzyskania stanu równowagi makroekonomicznej 
i fiskalnej państw wspólnoty. Szczególnymi momentami, które 
udowadniają jak istotna jest konieczność regulowania reguł 
polityki budżetowej na poziomie ponadnarodowym są kryzysy 
gospodarcze. W związku z tym w roku 1997 po raz pierwszy 
wprowadzono Pakt Stabilności i Wzrostu, będący instrumen-
tem służącym realizacji kryteriów budżetowych zawartych 
w Traktacie z Maastricht. Zmiany zachodzące w sferze gospo-
darczej zmusiły włodarzy Unii Europejskiej do dwóch reform 
Paktu, które miały na celu zdyscyplinowanie państw wspól-
noty do przestrzegania przyjętych zasad prowadzenia polityki 
fiskalnej.  
 Pierwsza reforma Paktu przyniosła wyraźne rozluźnienie 
zasad koordynacji polityki fiskalnej, przez co państwa człon-

27 Tamże, s. 197-198. 
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kowskie mogły w większym stopniu kierować wewnętrzną 
polityką budżetową. Pierwotne założenia dotyczące poziomu 
deficytu w stosunku do PKB wynoszącego 3% i długu do PKB 
rzędu 60% utrzymały rolę punktu odniesienia dla kształ-
towania polityki fiskalnej, jednak w nowym brzmieniu doku-
mentu wyartykułowano, że celem Paktu nie jest nakładanie 
sankcji na zadłużony kraj, lecz udzielenie mu pomocy 
w sytuacji nie spełnienia wspomnianych kryteriów budżeto-
wych. 
 Z kolei druga reforma przyniosła zdecydowane zaostrze-
nie koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich. 
Wprowadzono obowiązek konsultacji polityki makro-
ekonomicznej i fiskalnej na forum Unii Europejskiej, czy sys-
tem kar finansowych dla państw nie stosujących się do wy-
tycznych Komisji Europejskiej w kwestii poprawy stanu finan-
sów publicznych. Poprzez wprowadzenie półautomatycznego 
systemu nakładania sankcji ograniczono możliwość wywiera-
nia presji politycznej w celu uniknięcia sankcji. Zwiększony 
został także katalog sytuacji, w których możliwe staje się po-
niesienie przez państwo członkowskie kary finansowej. 
 Niektórzy eksperci twierdzą także, że wysokość sankcji 
ustanowiona w treści Paktu (do 0,5% PKB) nie jest wystar-
czającym bodźcem do podjęcia próby naprawy stanu finansów 
państwa i przywrócenia stanu równowagi makroekonomicznej, 
gdyż podjęcie reformy wiąże się ze znacznie większymi koszta-
mi niż potencjalna kara finansowa. 
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of fiscal policy in the European Union 

Fiscal policy can be both liberal- based on the market 
forces and interventional- created from above by the govern-
ment. One of the coordination tool of fiscal policy in the Eu-
ropean Union is the Stability and Growth Pact which the 
biggest objective is to protect common currency and prevent 
instability of the public finance in the UE countries. The 
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countries after 2000 and in times of economic crisis in 2007-
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also made to enhance the credibility of the resolutions con-
cluded in the Pact by improving the system of enforcing posi-
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Wprowadzenie 

Transport należy do sektorów gospodarki charakteryzują-
cych się najbardziej szkodliwym wpływem na środowisko natu-
ralne. W Unii Europejskiej (UE) sektor ten odpowiedzialny jest 
za ok. 1/3 całkowitego zapotrzebowania na energię, które za-
spokajane jest przede wszystkim ropą naftową1.  Ponadto trans-
port odpowiada za ok. 1/4 całkowitej emisji gazów cieplarnia-

                                                            
1 Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016) 
767 final – 2016/0382 (COD), Bruksela 2017, s. 8. 
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nych na terenie UE, z czego ok. 2/3 zanieczyszczeń generowa-
nych jest przez transport drogowy2. W związku z tym Unia Eu-
ropejska podejmuje działania na rzecz ograniczenia jego nega-
tywnego wpływu na środowisko naturalne integrując politykę 
transportową z ekologiczną. Znajduje to odzwierciedlenie 
w unijnych regulacjach prawnych, które promują wykorzysty-
wanie w transporcie niskoemisyjnych paliw alternatywnych 
opartych na energii odnawialnej3. Zgodnie z unijnymi dyrekty-
wami państwa członkowskie zobowiązane zostały między in-
nymi do zapewnienia minimalnego udziału odnawialnej energii 
w końcowym zużyciu energii w transporcie w perspektywie do 
2020 r. W tym kontekście obecnie największe znaczenie posiada 
energia biopaliw4

, która może być magazynowana oraz wyko-
rzystywana w istniejącej infrastrukturze transportowej bez zna-
czących utrudnień natury technicznej5. 

Praca ma na celu rozpoznanie aktualnego stanu unijnych 
regulacji prawnych dotyczących biopaliw. W związku z tym, 
omówiono najważniejsze postanowienia dyrektyw EU w zakre-
sie produkcji i wykorzystywania biopaliw w transporcie państw 
członkowskich do 2020 r. Dodatkowo przedstawiono główne 

                                                            
2 A. Kupczyk, J. Mączyńska, M. Sikora, J. Gawron, Identyfikacja obecnego 
stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce, Roczniki 
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr 2, 
s. 139. 
3 V. Katinas, V. Gaigalis, J. Savickas, M. Marčiukaitis, Analysis of sustainable 
liquid fuel production and usage in Lithuania in compliance with the National 
Energy Strategy and EU policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
nr 82, s. 271. 
4 Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE biopaliwa oznaczają ciekłe lub gazowe 
paliwa dla transportu, produkowane z biomasy. 
5 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne – unijny system 
certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw, Luksemburg 2016, s. 13. 
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założenia dotyczące przyszłości biopaliw w perspektywie do 
2030 r., wynikające z przedstawionego w 2017 r. wniosku Ko-
misji Europejskiej. Zwrócono uwagę na wpływ unijnych regu-
lacji na polski rynek biopaliw oraz wyzwania, które przed nim 
stoją w najbliższych latach.  

Najważniejsze postanowienia dyrektyw UE dotyczące 
biopaliw wykorzystywanych w transporcie w perspektywie 
do 2020 r. 

Przepisy unijnych dyrektyw bezpośrednio wpływają na 
kształt sektorów transportowych Unii Europejskiej. Obligują 
one państwa członkowskie do zapewnienia minimalnego 
udziału odnawialnej energii w transporcie oraz stawiają wyma-
gania, które musi ona spełniać w celu zaliczenia jej na poczet 
realizacji tego zobowiązania.  

Początek polityki wspierającej wykorzystanie w Unii Eu-
ropejskiej odnawialnych paliw transportowych, w tym biopa-
liw, sięga 2003 r. Ustanowiona wówczas dyrektywa 2003/ 
30/WE6, wprowadziła obowiązek zapewnienia minimalnej pro-
porcji biokomponentów i biopaliw, w stosunku do paliw kon-
wencjonalnych zużywanych w transporcie państw członkow-
skich. Cel określono na poziomie min. 5,75 procent w perspek-
tywie do 2010 r. W 2009 r. unijne prawodawstwo zostało roz-
szerzone o dyrektywę 2009/28/WE7, która do 2015 r. stanowiła 

                                                            
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z dnia 8 maja 
2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych (Dz. U. UE L 2003.123.42). 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
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2 A. Kupczyk, J. Mączyńska, M. Sikora, J. Gawron, Identyfikacja obecnego 
stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce, Roczniki 
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr 2, 
s. 139. 
3 V. Katinas, V. Gaigalis, J. Savickas, M. Marčiukaitis, Analysis of sustainable 
liquid fuel production and usage in Lithuania in compliance with the National 
Energy Strategy and EU policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
nr 82, s. 271. 
4 Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE biopaliwa oznaczają ciekłe lub gazowe 
paliwa dla transportu, produkowane z biomasy. 
5 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne – unijny system 
certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw, Luksemburg 2016, s. 13. 
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założenia dotyczące przyszłości biopaliw w perspektywie do 
2030 r., wynikające z przedstawionego w 2017 r. wniosku Ko-
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do 2020 r. 
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realizacji tego zobowiązania.  
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6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z dnia 8 maja 
2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych (Dz. U. UE L 2003.123.42). 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
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podstawowy akt prawny w zakresie produkcji i wykorzystywa-
nia biopaliw w transporcie Unii Europejskiej. Wraz z jej imple-
mentacją uchylona została dyrektywa z 2003 r., a państwa 
członkowskie zobligowane zostały do zapewnienia min. 10-pro-
centowego udziału odnawialnej energii w końcowym zużyciu 
energii w transporcie w perspektywie do 2020 r. Ponadto w dy-
rektywie 2009/28/WE wprowadzono Kryteria Zrównoważo-
nego Rozwoju (KZR), będące zestawem wymagań, które muszą 
zostać spełnione, aby biopaliwo zostało zakwalifikowane do ka-
tegorii źródeł odnawialnych. Ich celem jest ograniczenie poten-
cjalnych, niekorzystnych skutków związanych z produkcją bio-
paliw. KZR obejmują dwa podstawowe obszary8: 
• zdolność biopaliw do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w odniesieniu do paliw konwencjonalnych (poprzez ustano-
wienie wymaganego, minimalnego ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych uzyskanego dzięki zastosowaniu biopa-
liw w stosunku do emisji, których źródłem byłyby paliwa 
kopalne),  

• problematykę dotyczącą miejsca uprawy biomasy (w wyniku 
ustanowienia, że biopaliwa nie mogą być produkowane z su-
rowców uzyskanych z terenów o dużej bioróżnorodności 
(m.in. obszarów lasów pierwotnych), zasobnych w pierwia-
stek węgla (m.in. terenów podmokłych) oraz torfowisk)9.  

                                                            
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16). 
8 S. Renckens, G. Skogstad, M. Mondou, When Normative and Market Power 
Interact: The European Union and Global Biofuels Governace, Journal od Com-
mon Market Studies 2017, nr 55(6), s. 1437. 
9 D. Rogowska, Przegląd dobrowolnych systemów certyfikacji biopaliw na zgod-
ność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, Nafta-Gaz 2014 nr 4, s. 257. 
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Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw (wynikające 
z pierwszego obszaru KZR) początkowo wynosić miało min. 35 
procent dla biopaliw produkowanych w funkcjonujących już 
instalacjach, co najmniej 50 procent dla tych instalacji od dnia 
01.01.2017 r. i od dnia 01.01.2018 r. nie mniej niż 60 procent 
dla biopaliw wyprodukowanych w instalacjach, które rozpo-
częły działalność 01.01.2017 r. (lub później).  

Drugi obszar KZR odnosi się bezpośrednio do miejsca 
uprawy biomasy, jednak nie uwzględnia tzw. pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów (ang. ILUC10). W wielu środowiskach 
naukowych dostrzeżono, że obowiązek wykorzystywania biopa-
liw może prowadzić do przeznaczania gruntów uprawianych 
dotychczas na cele żywnościowe i paszowe, pod produkcję bio-
paliw. Taka sytuacja powoduje, że zapotrzebowanie na pierwszy 
rodzaj produktów musi być zaspokajane przez intensyfikację 
bieżącej produkcji lub w drodze przeznaczania pod tę produkcję 
innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi11. Zakładanie 
upraw żywnościowych i paszowych na takich terenach, czyli po-
średnia zmiana użytkowania gruntów, w momencie, gdy wiąże 
się z przekształceniem obszarów zasobnych w węgiel może pro-
wadzić do znacznej emisji gazów cieplarnianych. Zidentyfiko-
wanie tego zjawiska doprowadziło do modyfikacji regulacji 
prawnych i wprowadzenia w 2015 r. dyrektywy 2015/ 
1513/WE12. W dokumencie tym, w celu zmniejszenia skutków 

                                                            
10 ang. Indirect Land Use Change. 
11 D. Zilberman, Indirect land use change: much ado about (almost) nothing, 
Global Change Biology Bioenergy 2017, nr 9, s. 485. 
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 
9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości 
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ILUC, zróżnicowano surowce służące do produkcji biopaliw 
oraz podkreślono, iż konieczne jest wspieranie rozwoju tych 
biopaliw, które nie konkurują z roślinami spożywczymi. Dyrek-
tywa wprowadziła podział biopaliw na dwa rodzaje, tj. konwen-
cjonalne (wykorzystywane surowce: rośliny zbożowe i inne ro-
ślin wysokoskrobiowe, rośliny cukrowe i oleiste oraz rośliny 
uprawiane przede wszystkim do celów energetycznych na użyt-
kach rolnych, jako uprawy główne) oraz zaawansowane (su-
rowce: odpady i algi oraz inne wymienione w załączniku dyrek-
tywy, m.in. słoma, obornik oraz materiały lignocelulozowe). 
Dyrektywa wskazuje, że druga grupa paliw prowadzi do znacz-
nego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, cechuje się ni-
skim ryzykiem ILUC oraz nie konkuruje z rynkami żywnościo-
wymi i paszowymi o użytki rolne. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny dążyć do rozpowszechniania wykorzy-
stywania biopaliw zaawansowanych i w tym celu ustalić mini-
malny poziom ich wykorzystania (wartość referencyjna - 0,5 
procent w 2020 r.). Ich udział uznawany jest za dwukrotnie 
wyższy do celu zgodności z min. 10-procentowym udziałem od-
nawialnej energii w 2020 r. Ponadto w celu przygotowania pro-
cesu przejścia na biopaliwa zaawansowane, ustanowiono, że bio-
paliwa konwencjonalne nie mogą przekraczać 7 procent końco-
wego zużycia energii w sektorach transportu państw członkow-
skich w 2020 r. W odniesieniu do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z wykorzystania biopaliw, dyrek-
tywa z 2015 r. wprowadziła następujące wymagania: co naj-

                                                            
benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. 
UE L 2015.293.1)  
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mniej 60-procentowe ograniczenie w przypadku biopaliw pro-
dukowanych w instalacjach, które rozpoczęły działalność po 
dniu 05.10.2015 r., 35 procent w przypadku biopaliw z insta-
lacji, które działały w tym dniu (lub przed tą datą) oraz 50 pro-
cent dla tych instalacji od dnia 01.01.2018 r. 

Przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie UE 
w perspektywie do 2030 r.  

Obecnie obowiązująca dyrektywa 2015/1513/WE (nowe-
lizująca dyrektywę 2009/28/WE), ustanawia wymagania doty-
czące wykorzystania biopaliw w transporcie państw członkow-
skich w perspektywie do 2020 r. Propozycje wymagań i związa-
nych z nimi celów do 2030 r. przedstawione zostały we wniosku 
Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym dyrektywy w sprawie 
promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych13. 
W dokumencie zaproponowane zostały cztery warianty działań 
mających na celu zwiększenie udziału energii niskoemisyjnych 
i energii odnawialnych w sektorze transportu Unii Europejskiej. 
Preferowanym wariantem jest podtrzymanie w polityce do 
2030 r. obowiązku wykorzystywania minimalnego poziomu 
biopaliw zaawansowanych, przy jednoczesnym ograniczaniu 
stosowania biopaliw konwencjonalnych. W dokumencie uza-
sadniono, że działania wynikające z preferowanego wariantu 
mają na celu stworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu 
w sektor biopaliw zaawansowanych oraz zmniejszenie negatyw-
nych skutków związanych z pośrednią zmianą użytkowania 

                                                            
13 Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)” [COM(2016) 
767 final – 2016/0382 (COD), Bruksela 2017. 
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13 Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)” [COM(2016) 
767 final – 2016/0382 (COD), Bruksela 2017. 
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gruntów. Jak wskazano w jego preambule, stopniowe ograni-
czanie stosowania biopaliw konwencjonalnych i zastępowanie 
ich biopaliwami wytwarzanymi z surowców niekonkurujących 
z produkcją żywnościową, pozwoli wykorzystać potencjał de-
karbonizacji sektora transportu UE. W związku z powyższym, 
we wniosku KE zaproponowano ścieżki wytyczające sposób doj-
ścia do zakładanego na 2030 r. minimalnego udziału biopaliw 
zaawansowanych, oraz maksymalnego udziału biopaliw kon-
wencjonalnych.  Wytyczone na 2030 r. cele to odpowiednio, co 
najmniej 3,6 procent oraz nie więcej niż 3,8 procent. Ponadto 
przedstawiona propozycja zakłada usunięcie celu dotyczącego 
10-procentowego udziału energii odnawialnej w transporcie po 
2020 r. Zaproponowano natomiast ustanowienie na poziomie 
Unii Europejskiej obowiązku, by dostawcy paliw włączali do 
nich minimalny udział niskoemisyjnych i odnawialnych paliw, 
tak by do 2030 r. osiągnąć ich co najmniej 6,8-procentowy 
wkład. Dodatkowo w omawianym wniosku Komisji Europej-
skiej uwzględniono następujące cele dotyczące redukcji emisji 
gazów cieplarnianych wymagane dla biopaliw (w odniesieniu 
do odpowiednika w postaci paliw kopalnych): co najmniej 50-
procentowa redukcja dla biopaliw wytworzonych w instalacjach 
uruchomionych przed (lub w dniu) 05.10.2015 r., nie mniej 
niż 60 procent dla instalacji uruchomionych po tej dacie, oraz 
co najmniej 70 procent dla instalacji, które rozpoczną swoja 
działalność po dniu 01.01.2021 r. Wymogi te mają pomóc osią-
gnąć optymalną emisyjność nowych zakładów zajmujących się 
produkcją biopaliw.  
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Wpływ unijnych dyrektyw na kształt polskiego rynku 
biopaliw transportowych 

Według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego „Dyrek-
tywy Unii Europejskiej są szczególnymi aktami prawnymi, 
które (…) wiążą państwa członkowskie, do których są skiero-
wane w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, po-
zostawiając jednak organom krajowym państwa członkow-
skiego swobodę wyboru formy i środków prawnych”14. 
W związku z tym, aby można było mówić o skutku prawnym, 
jaki mają one osiągnąć, ich postanowienia powinny być wdra-
żane do porządku prawnego państw członkowskich. Wobec 
tego, wymagania wynikające z omówionych dyrektyw systema-
tycznie implementowane są do polskiego prawodawstwa po-
cząwszy od 2006 r. Wówczas opublikowana została Ustawa 
o biopaliwach i biokomponentach ciekłych15, następnie wielo-
krotnie nowelizowana i rozszerzana o kolejne wymagania usta-
nowionych do tej pory dyrektyw UE. Obecnie najbardziej ak-
tualne jej brzmienie wprowadziła Ustawa z dnia 24 listopada 
2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw16. W wyniku jej ustano-
wienia do polskiego porządku prawnego wdrożono m.in. prze-
pisy omówionej powyżej dyrektywy 2015/1513/WE.  

Ustawa o biopaliwach i biokomponentach ciekłych określa 
m.in. zasady wykonywania w Polsce działalności gospodarczej 

                                                            
14 Polski Komitet Normalizacyjny, Dyrektywy UE, [online] https://www.pkn. 
pl/polskie-normy/normy-prawo/dyrektywy-ue [dostęp: 20.02.2018]. 
15 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199). 
16 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2290). 
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w zakresie wytwarzania biokomponentów oraz ich importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego, a także w zakresie wprowa-
dzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych. 
W ustawie zawarte są również najważniejsze definicje związane 
z rynkiem biopaliw. Zgodnie z nią, do biokomponentów zali-
czane są m.in. bioetanol, ester, biowęglowodory ciekłe oraz bio 
propan-butan, które są produkowane z biomasy z przeznacze-
niem do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Na-
tomiast biopaliwa ciekłe17 to benzyny silnikowe zawierające ob-
jętościowo powyżej 10 procent biokomponentów18 oraz olej na-
pędowy zawierający powyżej 7-procentową ich domieszkę (ob-
jętościowo)19. Są to również wymienione biokomponenty sta-
nowiące samoistne paliwa.    

Wśród najważniejszych postanowień znowelizowanej 
w 2017 r. ustawy znajduje się zapis dotyczący ograniczenia sto-
sowania biopaliw konwencjonalnych do poziomu 7 procent 
oraz ustanowienia celu referencyjnego dla biopaliw zaawanso-
wanych wynoszącego 0,1 procent w 2020 r. Dodatkowo wy-
chodząc naprzeciw jednej z propozycji omówionego wniosku 
Komisji Europejskiej20, oraz wzorując się na praktyce innych 
państw członkowskich, ustawa wprowadziła obowiązek zapew-
niania minimalnego udziału biokomponentów w paliwach cie-
kłych stosowanych w transporcie. Jego realizacja rozpocząć ma 

                                                            
17 Potocznie nazywane biopaliwami transportowymi. 
18 Lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4 oma-
wianej ustawy, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowo-
dory ciekłe. 
19 Z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe 
20 Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)” [COM(2016) 
767 final – 2016/0382 (COD), Bruksela 2017. 
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się począwszy od dnia 01.01.2019 r., a wspominany minimalny 
udział biokomponentów wynosić ma: 3,20 procent w każdym 
kwartale roku w benzynach silnikowych oraz 3,22 procent 
w oleju napędowym w pierwszym kwartale, 5,53 procent w dru-
gim i trzecim kwartale i 3,68 procent w czwartym kwartale 
roku. 

W Polsce, w realizacji celu sektorowego wyznaczonego na 
2020 r. największy udział posiadają estry metylowe wyższych 
kwasów tłuszczowych oraz bioetanol. W praktyce wykorzysty-
wane są one w charakterze biokomponentów, czyli dodatków 
do konwencjonalnych paliw ropopochodnych – oleju napędo-
wego i benzyny silnikowej. Zgodnie z przepisami omawianej 
ustawy, działalność gospodarcza związana z wytwarzaniem bio-
komponentów wymaga wpisu do rejestru wytwórców, który 
prowadzony jest przez Dyrektora Generalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2017 r. w rejestrze wpisane 
były 23 podmioty, z czego 12 to zakłady zajmujące się produk-
cją bioetanolu, 8 estrów metylowych, 1 wykonujący działalność 
w zakresie produkcji obu wymienionych biokomponentów, 
1 produkujący węglowodory syntetyczne oraz 1 prowadzący 
działalność w zakresie produkcji bio propanu-butanu oraz bio-
węglowodorów ciekłych. Moce produkcyjne wymienionych za-
kładów oraz stopień ich wykorzystania w zakresie produkcji 
dwóch podstawowych biokomponentów w I-III kwartale 2017 
r. zostały przedstawione w tabeli poniżej (Tabela 1). W celu 
przeliczenia deklarowanych mocy produkcyjnych, wyrażanych 
w rejestrze wytwórców w jednostkach objętościowych (mln l) 
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na ilości wyrażone w jednostkach masowych (tys. Mg), zastoso-
wano gęstość bioetanolu wynoszącą 778 kg/m3 i estru metylo-
wego kwasów tłuszczowych na poziomie 892 kg/m3

 
21. 

Tabela 1. Deklarowane zdolności produkcyjne polskich wytwórców 
biokomponentów oraz produkcja bioetanolu i estrów metylowych 

w I-III kwartale 2017 r. 

Rodzaj 
biokomponentu 

Deklarowane 
moce 

wytwórcze 
(w mln l) 

Deklaro-
wane moce 
wytwórcze 

(tys. t) 

Produkcja 
(tys. t) 

Bioetanol 858,48 667,90 148,57 

Estry 
metylowe 

1 520,67 1 356,44 674,10 

Węglowodory 
syntetyczne 

7,50 - b.d. 

Biowęglowodory 25,00 - b.d. 

Bio propan- 
butan 

3,50 - b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru wytwórców (stan 
na 15.12.2017 r.) oraz informacji dotyczących rynku biokomponen-

tów publikowanych przez KOWR 

                                                            
21 Wartości wyliczone na podstawie danych dotyczących wartości opałowych, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października. 
2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw 
ciekłych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1517). 

Regulacje prawne Unii Europejskiej … 

107 

W Polsce do produkcji wykorzystywanych w największej 
ilości biokomponentów (estrów metylowych i bioetanolu) sto-
sowane są przede wszystkim olej rzepakowy oraz kukurydza22. 
W I-III kwartale 2017 r. w tym celu wykorzystano odpowiednio 
671,65 tys. Mg oleju i 295,83 tys. Mg kukurydzy. Oznacza to, 
że w Polsce produkowane i stosowane w transporcie są przede 
wszystkim biopaliwa konwencjonalne. W związku z tym, unijne 
regulacje prawne stanowią dla polskiego rynku biopaliw istotne 
wyzwanie w bliższej (do 2020 r.) oraz dalszej (do 2030 r.) per-
spektywie. Dotyczy to zarówno obowiązku ograniczania stoso-
wania biopaliw konwencjonalnych na rzecz zwiększania wyko-
rzystania biopaliwa zaawansowanych, jak i obligatoryjnych po-
ziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych osiąganych po-
przez zastosowanie biopaliw (względem paliw kopalnych). Jak 
do tej pory, nie funkcjonują w kraju technologie pozwalające na 
efektywną produkcję biopaliw z surowców niekonkurujących 
z produkcją żywnościową, tj. biopaliw zaawansowanych. Po-
nadto wielce prawdopodobne jest, że większość produkowa-
nych obecnie w Polsce biopaliw konwencjonalnych, z którymi 
wiąże się ILUC, nie będzie w stanie osiągnąć obligatoryjnego od 
01.01.2018 r. 50-procentowego poziomu ograniczenia emisji.  

Wobec wyzwań związanych z koniecznością ograniczania 
wykorzystania biopaliw z surowców spożywczych, należy zwró-
cić uwagę na ich istotną rolę w kontekście stabilizacji sytuacji 
w rolnictwie oraz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dodat-

                                                            
22 KOWR, Dane dotyczące działalności wytwórców biokomponentów w I-III 
kwartale 2017 r., [online] http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/od-
nawialne-zrodla-energii/informacje-dotyczace-rynku-biokomponentow [do-
stęp: 03.02.2018]. 
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22 KOWR, Dane dotyczące działalności wytwórców biokomponentów w I-III 
kwartale 2017 r., [online] http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/od-
nawialne-zrodla-energii/informacje-dotyczace-rynku-biokomponentow [do-
stęp: 03.02.2018]. 
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kowy popyt zgłaszany na surowce rolne wykorzystywane w pro-
dukcji biopaliw konwencjonalnych prowadzi do wzrostu do-
chodów rolników i tym samym zmniejsza różnice dochodowe 
między osobami pracującymi w rolnictwie, a zatrudnionymi 
w innych sektorach23. Przyczynia się to do ograniczenia skali 
ubóstwa na obszarach wiejskich, tym samym zwiększając dostęp 
mieszkańców tych terenów do dóbr i usług24. Co więcej, polski 
przemysł olejarski w blisko 70% pracuje na rzecz branży wy-
twórczej biopaliw. Stanowi ona efektywny ekonomicznie kieru-
nek alternatywnego zagospodarowywania krajowego potencjału 
przetwórczego25. Obowiązek ograniczenia wykorzystania su-
rowców spożywczych może przyczynić się do zmniejszenia 
upraw rzepaku o ok. 2 mln ton. W konsekwencji spowoduje to 
spadek produkcji śruty rzepakowej (o ok. 1,2 mln ton), która 
wykorzystywana jest w gospodarstwach, jako pasza. Taki scena-
riusz pogłębiłby uzależnienie produkcji zwierzęcej od importu 
pasz białkowych26. Ponadto produkcja biopaliw wpływa na sta-
bilizację cen na rynkach surowców rolnych wykorzystywanych 

                                                            
23 A. Żołądkiewicz, Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw cie-
kłych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu 2016, nr 3, s. 429. 
24 M. Borychowski, Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony 
rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki, 
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 
2014, nr 7, s. 137. 
25 Portal Spożywczy, Rozwój upraw rzepaku w Polsce to dowód na pozytywny 
wpływ biopaliw na rolnictwo, [online] www.portalspozywczy.pl/zboza/wiado 
mosci/rozwoj-upraw-rzepaku-w-polsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-bio 
paliw-na-rolnictwo,133128.html [dostęp: 03.02.2018]. 
26 Sz. Kuczyński, wypowiedź zamieszczona na stronie internetowej www.por 
talspożywczy.pl, [online] http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/ 
rozwoj-upraw-rzepaku-w-polsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-biopaliw-
na-rolnictwo,133128.html [dostęp: 03.02.2018]. 
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do ich produkcji, poprzez możliwość zagospodarowania ewen-
tualnych ich nadwyżek27. W tym kontekście należy zwrócić 
uwagę również na istniejące miejsca pracy w sektorach związa-
nych z produkcji biopaliw konwencjonalnych. Prowadzone  
Unii Europejskiej analizy wskazują, że do wytworzenia tysiąca 
ton biopaliw, niezbędne jest zatrudnienie 12-14 osób28. Szacuje 
się, że w Polsce w takich sektorach pracuje 60-65 tys. osób29.  

Podsumowanie 

Po latach promocji biopaliw produkowanych z surowców 
jadalnych, aktualne i proponowane dokumenty Unii Europej-
skiej wskazują na rosnącą rolę biopaliw zaawansowanych oraz 
potrzebę wspierania procesu przejścia na te biopaliwa. Jedno-
cześnie dokumenty te przewidują stałe ograniczanie stosowania 
biopaliw konwencjonalnych, z uwagi na fakt, że nie przynoszą 
one oczekiwanych efektów środowiskowych. Cele postawione 
w unijnych dyrektywach i propozycjach prawnych są bardzo 
ambitne i aby możliwe było ich osiągnięcie konieczne są 
znaczne nakłady inwestycyjne oraz współpraca między krajami 
Unii Europejskiej.   

                                                            
27 M. Borychowski, Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rol-
nictwa. Dylemat biogospodarki, Roczniki Naukowe Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu 2014, nr 6, s. 51. 
28 D. Berny, D. Wandziach, G. Płaza, Wyzwania dla sektora biopaliw w świetle 
rozwijającej się biogospodarki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organi-
zacja i Zarządzanie 2015, nr 79, s. 46. 
29 A. Kupczyk, J. Mączyńska, M. Sikora, K. Tucki, T. Żelaziński, Stan i per-
spektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw trans-
portowych w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2017, nr 1, s. 47. 
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Pomimo, że produkcja biopaliw zaawansowanych obecnie 
nie funkcjonuje w Polsce w skali przemysłowej, to w wielu 
ośrodkach prowadzone są badania nad opracowaniem efektyw-
nej technologii umożliwiającej ich produkcje.  W kraju zaczy-
nają powstawać instalacje pilotażowe, czego przykładem może 
być demonstracyjna linia produkcji bioetanolu z surowców li-
gnocelulozowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Bałdach (woj. warmińsko-mazurskie). Celem instalacji jest 
wytwarzanie bioetanolu zaawansowanego przy jednoczesnym 
umożliwieniu testowania w produkcji różnych surowców. Do-
datkowo linia pozwala na modyfikowanie przebiegu poszczegól-
nych etapów produkcji oraz wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych30. Jednak, aby przybliżyć możliwość realizacji 
przez Polskę unijnych wymagań konieczne jest dalsze wspiera-
nie badań i rozwoju nowych, zaawansowanych biopaliw. Zgod-
nie z regulacjami UE, w najbliższej perspektywie jedynie te bio-
paliwa będą mogły istotnie przyczyniać się do dekarbonizacji 
transportu.  

Krajowi eksperci związani z branżą biopaliw uważają, 
że biopaliwa zaawansowane powinny stanowić ważny element 
miksu energetycznego paliw transportowych w Polsce. Jednak 
w ich opinii sektor ten powinien ewoluować, w taki sposób, by 
zachowana została dotychczasowa rynkowa i gospodarcza rola 
tych biopaliw, a działania wspierające biopaliwa zaawansowane 

                                                            
30 L. Kryszałowicz, Wierzby płaczące…etanolem, [online] http://www.uwm. 
edu.pl/egazeta/wierzby-placzace-etanolem [dostęp: 03.02.2018]. 
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obejmowały wszelkie okoliczności towarzyszące, w tym, rzeczy-
wiste, krajowe możliwości ich produkcji w skali przemysłowej31.  
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Summary 

European Union legal regulations 
in respects of biofuels production 

and its use in transport 

In order to reduce the negative impact of transport on the 
environment, the European Union directives obligated Mem-
ber States to use low-emission alternative fuels for transport. 
The most important in fulfilling this obligation are biofuels, i.e. 
fuels produced from biomass, which, can be used in the existing 
transport infrastructure without significant technical difficul-
ties. The aim of this paper was to recognize the current state of 
European Union legal regulations related to biofuels. The most 
important EU directives provisions, concerning the period up 
to 2020, was presented. In addition, the main assumptions 
from the proposal of the European Commission, related to the 
future of biofuels in the perspective up to 2030, was discussed. 
Attention was given on impact of EU regulations on polish bio-
fuels market and the challenges that lie ahead of it in the coming 
years. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Łódzki 

 
 

Znaczenie zasady 
non – refoulement 

w dobie tzw. 
kryzysu migracyjnego 

 
 
 

Wstęp  

Bez wątpienia obojętność wobec losu uchodźców stanowi 
hańbę współczesnego świata. Przyrodzona godność ludzka 
i prawa fundamentalne, zawarowane przykładowo w Karcie Na-
rodów Zjednoczonych, tak dotkliwie doświadczone w okresie II 
wojny światowej, obecnie znów zostały wystawione na próbę, 
poprzez kolejne fale uchodźców1. W XXI wieku mamy do czy-
nienia z kryzysem migracyjnym, jakiego nikt się nie spodziewał. 
Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syryjskiej Republice 
Arabskiej, problemy wewnętrzne państw objętych tak zwaną 
arabską wiosną, niestabilna sytuacja w Afganistanie i Erytrei to 
tylko niektóre z czynników wpływających na obecną sytuację 

                                                            
1 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 
2007, s. 251.  
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jednostki na świecie. Każde państwo dąży do zapewnienia sta-
bilności i bezpieczeństwa granic wewnętrznych, a jednocześnie 
kraje związane są szeregiem umów międzynarodowych, które 
nakładają na nie określone zobowiązania2. Współczesne wyzwa-
nia związane ze wzmożonym napływem do Europy uchodźców 
i migrantów wywołują szeroką dyskusję polityczną i społeczną. 
Unia Europejska, a pośrednio również Polska, zetknęła się ze 
zjawiskiem niespotykanej dotychczas fali przybyszów o odmien-
nej narodowości, pochodzeniu etnicznym, języku i wyznaniu. 
Rzetelna ocena tej nowej a jednocześnie skomplikowanej sytu-
acji wymaga wolnej od uprzedzeń i stereotypów dyskusji nau-
kowej3. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie znaczenia za-
sady non-refoulement w dobie tzw. kryzysu migracyjnego w kon-
tekście sytuacji państw UE.  

Ramy prawne współczesnej międzynarodowej ochrony 
uchodźców  

Sytuacja prawna uchodźców regulowana jest przez prawo 
wewnętrzne poszczególnych państw, prawo międzynarodowe 
oraz unijny porządek prawny. Obowiązujące obecnie standardy 
międzynarodowe związane z ochroną praw człowieka należą do 
czynników wywierających wpływ na politykę państw pobytu 
w stosunku do cudzoziemców, z których część może ubiegać się 
o nadanie statusu uchodźcy4. Podstawowymi aktami prawnymi, 

                                                            
2 O. Braniewicz, Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Unii Europejskiej - czy 
możliwe jest odróżnienie uchodźców od ekonomicznych migrantów i terrorystów? 
[w:], Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, 
W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Olsztyn 2016, s. 60.  
3 W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), dz, cyt., s. 6. 
4 J. Ślęzak, Status uchodźcy, azylanta a obowiązki państwa przyjmującego 
[w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), dz. cyt., s. 113. 
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które precyzują pojęcie uchodźcy są Konwencja Genewska z 28 
lipca 1951r. dotycząca statusu uchodźców5 wraz z Protokołem 
Nowojorskim z 31 stycznia 1967r.6. Protokół został formalnie 
związany z Konwencją, o czym świadczą odesłania do Konwen-
cji w jego licznych przepisach. Można go jednak traktować jako 
samodzielny akt, do którego mogą przystąpić nie tylko państwa 
będące stronami Konwencji. Dla przykładu, Stany Zjedno-
czone są formalnie jedynie stroną Protokołu Nowojorskiego. 
W dniu przystąpienia Polski do Protokołu - sygnatariuszami 
Konwencji były 104 kraje, natomiast Protokołu 1057. W świe-
tle przepisu art. 1 A Konwencji Genewskiej uchodźcą jest każda 
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do okre-
ślonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych prze-
bywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może 
lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, 
albo, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajduje się na skutek 
podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego za-
mieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw wrócić do 
tego państwa8. Przytoczona definicja opiera się na trzech zasad-
niczych elementach: 

                                                            
5 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 
lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
6 Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 
31 stycznia 1967 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517). 
7 Z. Galicki, Prawnomiędzynarodowa ochrona uchodźców a polskie prawo we-
wnętrzne, Opracowanie przygotowane dla Helsińskiej Fundacji Praw Czło-
wieka, s. 3, [online] http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_94/r-67.pdf [do-
stęp: 01.03.2018]. 
8 Zob. art. 1A Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Ge-
newie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
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1) pobycie poza terytorium państwa ojczystego z uwagi na 
uzasadnioną obawę prześladowania ze względu na rasę, 
religię, narodowość,   

2) przynależności do określonej grupy społecznej lub po-
litycznej,  

3) braku ochrony ze strony państwa ojczystego.  

Pierwszy element definicji wyrażonej w art. 1 A Konwencji Ge-
newskiej wskazuje na szerszą kategorię osób, w ramach której 
mieszczą się wszyscy uchodźcy. Chodzi tu o osoby przebywające 
poza granicami własnego państwa, określane w państwie pobytu 
jako cudzoziemcy. Zasadnicze zawężenie kategorii cudzoziem-
ców do tych, którzy mogą ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy 
wprowadza kryterium braku ochrony ze strony państwa ojczystego. 
Ostatecznego zróżnicowania dokonuje się dopiero po uwzględ-
nieniu ostatniej cechy, czyli uzasadnionej obawy prześladowa-
nia z przyczyn wymienionych w Konwencji Genewskiej9. Status 
uchodźcy należy więc postrzegać jako pewien zespół wzajemnych 
powiązań, głównie między państwem pobytu, ale także pomię-
dzy innymi państwami oraz całą społecznością międzynaro-
dową, a uchodźcą, umożliwiający ochronę uchodźcy na płasz-
czyźnie międzynarodowej i krajowej oraz zapewniający mu 
określone uprawnienia i korzyści10.  

Ramy prawne ochrony uchodźców kształtują także poniż-
sze akty prawa międzynarodowego:  

                                                            
9 I. Oleksiewicz, K. Stachurska - Szczesniak, Polityka wobec uchodźców i zinte-
growana polityka morska a bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Lublin 2017, 
s. 52 - 53. 
10 B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982, s. 27. 
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1) Europejskie porozumienie dotyczące przekazania od-
powiedzialności za uchodźców, które zostało podpi-
sane 16 października 1980 r. w Strasburgu11,  

2) Konwencja Dublińska podpisana 15 czerwca 1990 r.12, 
3) Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 

r.13, 
4) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-

nych z 1966 r.14,  
5) Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r.15, 
6) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dys-

kryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym 
Jorku 7 marca 1966 r.16, 

                                                            
11 Europejskie porozumienie dotyczące przekazania odpowiedzialności za 
uchodźców, podpisane 16 października 1980 r. w Strasburgu (Dz. U. 2005, 
Nr 225, poz. 1931). 
12 Konwencja wyznaczająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wnio-
sków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Euro-
pejskich, sporządzona w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (Dz. U. 2005, Nr 
24, poz. 194). 
13 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 
526). 
14 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do pod-
pisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 
167). 
15 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporzą-
dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, Nr 61 poz. 284). 
16 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, 
otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 r. (Dz. U. 1969, Nr 25, 
poz. 187). 
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1) pobycie poza terytorium państwa ojczystego z uwagi na 
uzasadnioną obawę prześladowania ze względu na rasę, 
religię, narodowość,   

2) przynależności do określonej grupy społecznej lub po-
litycznej,  

3) braku ochrony ze strony państwa ojczystego.  
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9 I. Oleksiewicz, K. Stachurska - Szczesniak, Polityka wobec uchodźców i zinte-
growana polityka morska a bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Lublin 2017, 
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7) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dys-
kryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie ONZ 
18 grudnia 1979 r.17, 

8) Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz in-
nego, okrutnego nieludzkiego lub poniżającego trakto-
wania albo karania z 10 grudnia 1984 r.18.  

Status uchodźcy w krajach członkowskich Unii Europej-
skiej został określony poprzez dyrektywy 2004/83/WE19 
i 2005/85/WE20, które przewidują wprowadzenie wspólnych 
dla wszystkich państw członkowskich UE kryteriów identyfika-
cji osób rzeczywiście potrzebujących międzynarodowej 
ochrony, a także wspólnych minimalnych norm dotyczących 
procedur jej udzielania i pozbawiania, którego intencją jest 
ograniczenie przepływu cudzoziemców ubiegających się o nada-
nie statusu uchodźcy między państwami członkowskimi UE ze 
względu na różnice w przepisach dotyczących ochrony21. Także 

                                                            
17 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przy-
jęta przez Zgromadzenie ONZ dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, 
poz. 71). 
18 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r. 
(Dz. U.1989, Nr 63, poz. 378). 
19 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie mini-
malnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bez-
państwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów po-
trzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony, 
[online] http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32004L0083/$File/32004 
L0083.pdf [dostęp: 01.03.2018]. 
20 Dyrektywa Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajem-
nego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (L 149/34 
z 2.6.2001 r.). 
21 L. Krzyżak, Uregulowania statusu uchodźcy w konwencjach międzynarodo-
wych [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), dz. cyt., s. 98. 
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2013 r. nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów 
i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego UE odpo-
wiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 
UE przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca22 
oraz dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003r. 
w sprawie prawa do łączenia rodzin23 stanowią prawne gwaran-
cje ochrony uchodźców.  

Z całą stanowczością należy podkreślić fakt, iż prawa 
uchodźców mają swoje zasadnicze umocowanie w prawach 
człowieka24, a ich ochrona związana jest z koniecznością 
(a wręcz obowiązkiem) przestrzegania i respektowania tych 
praw przez poszczególne państwa. Ustawodawstwo, zarówno na 
szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, wiąże prawa czło-
wieka z godnością jednostki ludzkiej25, która stanowi podstawę 
równości wszystkich ludzi. Stąd wynika absolutna niedopusz-
czalność jakiejkolwiek dyskryminacji, rodzącej poniżenie i po-
działy26. Co więcej, w doktrynie i praktyce traktatowej praw 

                                                            
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 
r. nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 
przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (L 180/31z 29.6. 
2013r.).  
23 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003r. w sprawie prawa 
do łączenia rodzin (L 251/12 z 3.10.2003r.).  
24 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, 
Warszawa 2006, s. 57. 
25 J. Zajadło, Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1995, nr 3, s. 106.  
26 P. Kolasa, Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych 
Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2010, s. 119.  
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22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 
r. nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 
przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (L 180/31z 29.6. 
2013r.).  
23 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003r. w sprawie prawa 
do łączenia rodzin (L 251/12 z 3.10.2003r.).  
24 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, 
Warszawa 2006, s. 57. 
25 J. Zajadło, Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1995, nr 3, s. 106.  
26 P. Kolasa, Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych 
Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2010, s. 119.  
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człowieka uznaje się prawo do życia za najbardziej podstawową 
gwarancję praw człowieka. Życie człowieka warunkuje korzy-
stanie z innych praw i wolności27. Uchodźcy, jako szczególna 
kategoria jednostek w prawie międzynarodowym, powinni mieć 
zapewnione wszelkie standardy i gwarancje prawne służące 
ochronie ich życia.  

Zasada non - refoulement  

Fundamentalne znaczenie dla ochrony uchodźców ma za-
sada non - refoulement. W literaturze bywa ona często charakte-
ryzowana jako zasada zwyczajowego prawa międzynarodo-
wego28. Przepis art. 33 ust. 1 Konwencji Genewskiej stanowi 
zakaz wydalania lub zawracania w każdy sposób uchodźcy do gra-
nic terytorium, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebez-
pieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przyna-
leżność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne29. 
Zakaz ten się określa się w doktrynie mianem zasady non - re-
foulement. W momencie przyjęcia Konwencji Genewskiej miała 
ona charakter wyłącznie normy umownej i wiązała jedynie jej 
państwa - strony, z upływem lat przekształciła się jednak w zwy-
czajową normę prawa międzynarodowego, o powszechnym cha-
rakterze. Stanowisko takie prezentuje obecnie przeważająca 
część doktryny30. Istotnie, konsekwentna praktyka państw, 

                                                            
27 M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wy-
kładu, Toruń 2007, s. 141. 
28 B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Wrocław 2014, s. 193.  
29 Zob. art. 33 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
30 Zob. np. G. Goodwin-Gill, The Refugee in International Low, Oxford 
2017, s. 117 i n., oraz prezentowane tam poglądy doktryny (także odmienne): 
s. 134-137; V. Vevstad, Refugee Protection: a European Challenge, Oslo 
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przyjmowane w ramach międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka rozwiązania prawne odnoszące się również do zakazu wy-
dalania lub zawracania uchodźców, jak też liczne instrumenty 
soft law, przesądzają o tym, że obecnie mamy do czynienia za-
równo z usus jak i opinio iuris, a więc oboma elementami ko-
niecznymi do wykształcenia się normy zwyczajowej31. Jednakże 
opisywana zasada nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż stwa-
rzanie przez jednostkę zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 
lub jego społeczeństwa uchyla zakaz non - refoulement32, nawet 
jeśli jedynym rozwiązaniem jest zawrócenie cudzoziemca do 
granicy terytoriów, gdzie grozi mu prześladowanie. O ile po-
czątkowo uznawano, że zasada non - refoulement chroni wyłącz-
nie osoby znajdujące się na terytorium państwa, z czasem dyna-
miczna interpretacja zasady doprowadziła do przyjęcia jej zasto-
sowania także podczas procedur na granicach i strefach tranzy-
towych państw33. W konsekwencji szeroki podmiotowy zakres 
                                                            
1998, s. 160; B. Wierzbicki, Uchodźca w prawie międzynarodowym, Warszawa 
1993, s. 92; odnośnie do poglądów odmiennych por. zwłaszcza stanowisko 
K. Hailbronner’a przedstawione m.in. w głośnej polemice z G. Goodwin-
Gill’em: K. Hailbronner, Nonrefoulement and Humanitarian Refugees: Cus-
tomary International Law or Wishful Legal Thinking?, [w:] The New Asylum 
Seekers: Refugee Law in the 1980’s, D. A. Martin (red.), The Hague 1988, 
s. 123 i n.; G. Goodwin-Gill, Non-refoulement and the New Asylum Seekers, 
[w:] The New Asylum Seekers: Refugee Law in the 1980’s, Charlottesville 
1988, s. 103 i n. 
31 M. Kowalski, Pomiędzy uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prawno-
międzynarodowej ochrony uchodźców, Politeja 2006, nr 1(5), s. 443. 
32 Zob. art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
33 Zakres i treść zasady non-refoulement szczegółowo analizują E. Lauter-
pacht, D. Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-Re-
foulement (Opinion), [online] http://www.refworld.org/docid/3b3 
702b15.html [dostep: 28.04.2018], s. 87 i n. 
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27 M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wy-
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29 Zob. art. 33 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
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przyjmowane w ramach międzynarodowej ochrony praw czło-
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1998, s. 160; B. Wierzbicki, Uchodźca w prawie międzynarodowym, Warszawa 
1993, s. 92; odnośnie do poglądów odmiennych por. zwłaszcza stanowisko 
K. Hailbronner’a przedstawione m.in. w głośnej polemice z G. Goodwin-
Gill’em: K. Hailbronner, Nonrefoulement and Humanitarian Refugees: Cus-
tomary International Law or Wishful Legal Thinking?, [w:] The New Asylum 
Seekers: Refugee Law in the 1980’s, D. A. Martin (red.), The Hague 1988, 
s. 123 i n.; G. Goodwin-Gill, Non-refoulement and the New Asylum Seekers, 
[w:] The New Asylum Seekers: Refugee Law in the 1980’s, Charlottesville 
1988, s. 103 i n. 
31 M. Kowalski, Pomiędzy uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prawno-
międzynarodowej ochrony uchodźców, Politeja 2006, nr 1(5), s. 443. 
32 Zob. art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515). 
33 Zakres i treść zasady non-refoulement szczegółowo analizują E. Lauter-
pacht, D. Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-Re-
foulement (Opinion), [online] http://www.refworld.org/docid/3b3 
702b15.html [dostep: 28.04.2018], s. 87 i n. 
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zasady non - refoulement obejmuje zarówno uznanych uchodź-
ców, jak i osoby, które złożyły wniosek i czekają na rozstrzygnię-
cie sprawy, oraz osoby, które jedynie twierdzą, że są uchodź-
cami, chociaż wniosków jeszcze nie złożyły34.  

Zasada non - refoulement ma szerokie praktyczne zastoso-
wanie. Oznacza ona m.in., że środki kontroli ruchu granicznego 
nie powinny stanowić przeszkody w składaniu wniosków 
o udzielenie ochrony międzynarodowej. W głośnej sprawie 
Amuur v. Francja Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany 
dalej ETPC) uznał, że przetrzymywanie obywateli somalijskich 
w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego przez okres 
20 dni, uniemożliwienie im złożenia wniosków o status 
uchodźcy, a następnie wydalenie do kraju trzeciego, z którego 
przybyli (Syria), stanowi naruszenie zobowiązań Francji wyni-
kających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka35 (zwaną 
dalej EKPC). W wyroku Shamsa v. Polsce ETPC stwierdził, 
że przetrzymywanie Libijczyków pod strażą, w strefie tranzyto-
wej lotniska Okęcie, po upływie terminu określonego w decyzji 
o wydaleniu, jest bezprawnym pozbawieniem wolności w rozu-
mienie EKPC36. Ponadto skład orzekający zwrócił uwagę, że je-
den z braci przedłożył zaświadczenie potwierdzające, że w jego 
sprawie toczy się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, 
a więc do czasu zakończenia tego postępowania nie mogła być 
wydana decyzja o wydaleniu37. Należy podkreślić, że z bogatego 

                                                            
34 B. Kowalczyk, Polski system azylowy, Wrocław 2014, s. 194. 
35 Wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 1996r. w sprawie nr 19776/92 Amuur v. 
Francja. 
36 Wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie nr 45355/99 Shamsa 
v. Polsce. 
37 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 
2007, s. 254.  
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orzecznictwa ETPC wynika, iż państwa członkowskie UE są ob-
jęte podstawowymi wymogami określonymi w prawie Unii Eu-
ropejskiej oraz gwarancjami ochrony praw człowieka wynikają-
cymi z EKPC. W związku z tym, muszą one zapewnić dostęp 
do skutecznych procedur udzielania azylu oraz odpowiednich 
warunków przyjmowania osób ubiegających się o otrzymanie 
statusu uchodźcy38. 

Podsumowanie  

W świetle powyższych rozważań należy zaznaczyć, że pań-
stwo nie ma prawnego obowiązku przyjęcia wszystkich uchodź-
ców, o ile to nie wynika z wiążącego go prawa międzynarodo-
wego. Prawo do statusu uchodźcy nie zostało w uniwersalnym 
prawie międzynarodowym uznane za prawo podmiotowe czło-
wieka, natomiast uznają je pozaeuropejskie konwencje regio-
nalne (art. 22 ust. 7 AKPC i art. 12 ust. 3 AKPCIL). W ramach 
Rady Europy nie przyjęto specjalnego instrumentu dotyczącego 
ochrony uchodźców, natomiast pod jej auspicjami przyjęto Eu-
ropejską konwencję o zniesieniu obowiązku wizowego wobec 
uchodźców. W prawie niektórych państw, zwłaszcza europej-
skich, pojawiły się pojęcia takie jak bezpieczny kraj pochodzenia, 
bezpieczny kraj trzeci, kraj pierwszego azylu, które pozwalają na 
uznanie prima facie, że cudzoziemiec przybywający z takiego 
kraju nie spełnia warunków materialnych określonych przy pro-
cedurze ubiegania się o status uchodźcy. Jednakże przepisy 

                                                            
38 Wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawach połączonych C‑411/10 
i C‑493/10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE 
LEX:62010CJ0411&from=PL [dostęp: 01.03.2018r.]. 
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prawa międzynarodowego wprowadzają pewne ograniczenia ar-
bitralności decyzji państwa. Jest to przede wszystkim zasada non 
- refoulement zakazująca wydalania i zawracania uchodźcy do 
kraju, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeń-
stwo z powodu jego rasy, religii, obywatelstwa, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych39.  

Zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie, czy pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek współ-
działania na rzecz rozwiązania tzw. kryzysu migracyjnego, a tym 
samym partycypować w przyjmowaniu uchodźców czy też po-
zostaje to jedynie w sferze uznaniowości, powinniśmy mieć na 
względzie wagę zasady non - refoulement. Stanowi ona prawną 
gwarancję dla wielu osób, których życie w kraju pochodzenia 
jest zagrożone. Każdy kraj - który z własnej i nieprzymuszonej 
woli stał się członkiem organizacji międzynarodowej jaką jest 
Unia Europejska - powinien przestrzegać i respektować praw 
wspólnotowych, a także wszelkich aktów prawa międzynarodo-
wego, które zawierają przepisy związane z ochroną wielkiej war-
tości, jaką stanowi życie ludzkie.  
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Summary 

The importance 
of the non - refoulement principle 

in the era of so-called migration crisis 

Undoubtedly, indifference to the fate of refugees is a dis-
grace to the modern world. Inherent human dignity and fun-
damental rights, for example in The Charter of the United Na-
tions, so severely experienced during World War II, are now 
again put to the test, through successive waves of refugees.  

The legal situation of refugees is regulated by the internal 
law of individual states, international law and the EU legal or-
der. The international standards currently in force related to the 
protection of human rights are among the factors affecting the 
policies of states of residence in relation to foreigners, some of 
whom may apply for granting the refugee status. The author 
has subjected a detailed analysis of the so-called principle of non 
- refoulement and its importance for the protection of refugees 
in international law.  
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