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dr Olaf Osica
 
W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschod-
nich im. Marka Karpia. Dyrektor ds. badań w centrum badań ilościowych i jakościowych 
SpotData.pl. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersy-
teckiego we Florencji. Stypendysta Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska. Autor szeregu analiz i artykułów 
poświęconych trendom kształtującym sytuację polityczną w Europie i stosunkach euro-
atlantyckich, politykę europejską i bezpieczeństwo Polski oraz zmiany instytucjonalne  
w Unii Europejskiej.



„Z  tymi wszystkimi informacjami, z oceanami informacji, które tam są, tracisz kontrolę 
nad rzeczami, nad którymi chcesz mieć kontrolę, a to stanowi wyzwanie dla tradycyjnych  
hierarchii, w tym rządu USA”.

„Tak więc, kiedy nasi dyplomaci nadal pracują w świecie pieczęci woskowych,  
to, co robią, traci na znaczeniu; tracą władzę, a znaczenie wywiadu i służb wojskowych 
wzrasta, ponieważ dyplomaci są postrzegani jako ci ludzie, którzy piją herbatę i robią rze-
czy, które nie mają znaczenia”.

„Innowacyjność oznacza tolerancję ryzyka, jeśli zamierzasz wprowadzać innowacje.  
Ale to jest bariera dla polityki zagranicznej. To nie będzie kultura, która przyjmie wiele  
innowacji”.

„Bycie dobrym w grach biurokratycznych niekoniecznie oznacza, że jesteś dobrym go-
spodarzem interesów polityki zagranicznej swojego kraju. Tradycyjny system hierarchicz-
ny w ministerstwach spraw zagranicznych jest szkodliwy i myślę, że w tym względzie do-
brze jest, że innowacje testują wielowiekową tradycję nadmiernej hierarchii”.

„Dyplomata przyszłości musi rozumieć sieci, rozumieć, jak na nie wpływać i jak je ob-
sługiwać”.

Cytaty pochodzą z rozmów z dyplomatami i ekspertami zebranych w książce  
Andreasa Sandre „Digital Diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy”,  
Rowman & Littlefield Publishers 2015.
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Sztuczna inteligencja. Rzeczywistość wirtualna lub poszerzona. Internet rzeczy.  
Big Data. Debata publiczna została zalana terminami, które można ubrać w jedno 
szersze pojęcie – rewolucji cyfrowej. Niezależnie od tego, czy faktycznie mamy 
z nią już do czynienia, czy dopiero stoimy u jej bram, choćby z samego powodu 
odmieniania tego pojęcia przez wszystkie przypadki otaczająca nas rzeczywistość 
podlega radykalnym przemianom. Dotykają one zarówno nas-konsumentów,  
jak i nas-obywateli. Czasem to dotknięcie jest miłe, kiedy zamiast wybierać się  
do ośrodka zdrowia otrzymujemy e-receptę. Innym razem może się okazać bo-
lesne, gdy ktoś wykradnie dane do naszego konta bankowego. Intuicja pod-
powiada jednak, że te dotychczasowe dotknięcia są niczym wobec cyfrowego 
przypływu, lub patrząc z innej perspektywy – cyfrowego tsunami, które czeka  
nas w najbliższej dekadzie.

Skutków rewolucji cyfrowej nie doświadczają jednak wyłącznie jednostki. Jej ofia-
rą stają się powoli także i państwa, które już choćby ze względu na postępującą 
globalizację muszą znaleźć zupełnie nowe modus operandi, nieraz bardzo od-
ległe od tradycyjnego sposobu funkcjonowania. Klasyczne, „westfalskie” poję-
cia, takie jak suwerenność czy władza, w obliczu globalizacji i rewolucji cyfrowej 
zmieniają swoje znaczenie. Nie oznacza to oczywiście, że państwo jako podmiot 
międzynarodowoprawny przestanie być potrzebne i zniknie. Tak się, przynajmniej  
w przewidywalnej przyszłości, nie stanie. Państwo będzie jednak musiało dosto-
sować swój model działania, i to zarówno w zakresie stosowanych instrumentów,  
jak i w sposobie postrzegania otoczenia zewnętrznego.

Jednym z ważniejszych obszarów działania państwa, czyli de facto polityki publicz-
nej, jest polityka zagraniczna wraz z jej podstawowym narzędziem – dyplomacją. 
Świat listów, depesz, poselstw, rautów czy kongresów powoli odchodzi do lamu-
sa. Dziś premier polskiego rządu nie potrzebuje wysyłać poselstwa do kanclerz 
Merkel – wystarczy mu wysłać krótką wiadomość tekstową za pomocą szyfrowa-
nego komunikatora internetowego, by w ciągu minuty poznać odpowiedź drugiej 
strony. Powoli przyzwyczajamy się, że prezydent Donald Trump prowadzi dyplo-
mację za pomocą Twittera, a prezydent Emmanuel Macron – artykułów w porta-
lach internetowych. 

Nie dajmy się jednak zwieść, że „dyplomacja cyfrowa” to tylko kwestia wejścia na 
scenę mediów społecznościowych. To także całkowita zmiana otoczenia, w któ-
rej dyplomacja funkcjonuje, jak również zmiana problematyki, którą dyplomacja 

 Słowo wstępne
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powinna się zajmować. Już dziś przedmiotem polityki zagranicznej stają się co-
raz częściej bardzo techniczne zagadnienia, wymagające zaawansowanej, spe-
cjalistycznej wiedzy, której dyplomaci najzwyczajniej w świecie nie mogą posia-
dać. Niedługo ten poziom zaawansowania wzrośnie tak znacznie, że do analizy  
będziemy musieli zaprzęgnąć maszyny. 

Nie powinno zatem dziwić, że ministerstwa spraw zagranicznych poszczegól-
nych państw stopniowo tracą kompetencje prowadzenia polityki zagranicznej,  
i to zarówno w sensie merytorycznym, jak i formalnym. Widać to wyraźnie  
na przykładzie Polski, gdzie odpowiedzialność za ten ważny obszar funkcjonowa-
nia państwa coraz bardziej przesuwana jest w kierunku Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Ostatnie przesunięcie polityki europejskiej z MSZ do KPRM jest zresztą 
tego świetnym przykładem. 

Czy ten trend jest nieodwracalny? Jakie zmiany czekają dyplomację w wyniku  
nadejścia rewolucji cyfrowej? Czy tradycyjna dyplomacja jest nam jeszcze w ogóle 
potrzebna? O odpowiedź na powyższe pytania poprosiliśmy dr. Olafa Osicę, prze-
wodniczącego Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, jednego z najważniejszych 
analityków stosunków międzynarodowych w Polsce. Część przedstawionych 
przez niego tez wydaje się oczywista, inne mogą budzić pewne kontrowersje. 
Jesteśmy jednak przekonani, że raport, który oddajemy w Państwa ręce, stano-
wi ważny i cenny głos, mający potencjał do uruchomienia nad Wisłą publicznej  
debaty w tym niezwykle ważnym temacie. Tym bardziej, że jak z pewnością za-
uważy każdy wytrawny czytelnik, w raporcie nie ma zasadniczo ani słowa o pol-
skiej dyplomacji cyfrowej. Nie jest to bynajmniej niedopatrzenie autora czy redak-
torów – po prostu takie zjawisko na razie nie istnieje. Wspólnie z autorem raportu 
żywimy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. 

Pozostaje nam życzyć Państwu owocnej lektury!

dr Marcin Kędzierski, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Bartosz Paszcza, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. nowych technologii
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Po otrzymaniu pierwszej telegraficznej wiadomości w latach 60. XIX wieku lord 
Palmerston, ówczesny brytyjski sekretarz spraw zagranicznych, miał krzyknąć: 
„Mój Boże, to koniec dyplomacji!”. Dyplomacja przetrwała jednak nie tylko  
erę telegrafu, ale i kolejne innowacje technologiczne, takie jak radio, telefon, tele-
wizja, faks i poczta elektroniczna. Za każdym razem pojawienie się nowej techno-
logii wywołało gwałtowane reakcje. Podobnie jest z procesem cyfryzacji świata, 
w tym także polityki zagranicznej, czego najnowszą odsłoną jest wejście na scenę 
sztucznej inteligencji (SI).

W porównaniu z czasami lorda Palmerstona dzisiejsze wyzwanie jest jednak 
bardziej złożone. Żyjemy w erze cyfrowej, wciąż nie rozumiejąc zasad, którymi  
się ona rządzi, ani jej konsekwencji dla polityki. Jednym z najmocniejszych prze-
jawów tego zjawiska jest traktowanie świata cyfrowego jako narzędzia dzia-
łania w świecie analogowym. Dostęp do Internetu, nieustająca komunikacja  
w skali globalnej czy możliwość cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu, i przesyłania  
go na dalekie odległości, wydają się jedynie usprawnieniem naszego życia. Smart-
fon i aplikacje cyfrowe są zatem często postrzegane jako XXI-wieczne odpowied-
niki XIX-wiecznego telegrafu. 

W rzeczywistości cyfryzacja i pojawienie się SI oznaczają całkowitą zmianę spo-
sobu funkcjonowania ludzi, społeczeństw i państw. Dotyczy to także obszaru po-
lityki zagranicznej. Z jednej strony, zyskała ona nowe narzędzia dostępu do infor-
macji i wpływu na inne państwa i aktorów polityki międzynarodowej. Z drugiej 
natomiast, sama stanęła przed nieznanym do tej pory w takiej skali wyzwaniem 
ochrony własnych interesów przed wpływami innych poprzez niekontrolowa-
ną obecność (dez)informacji w przestrzeni publicznej lub ataki cybernetyczne  
na cyfrową infrastrukturę państwa. 

Ten dylemat zawiera się w dwóch koncepcjach myślenia, czym jest dyplomacja  
w erze cyfrowej. Czy jest tradycyjną dyplomacją korzystającą z nowych narzędzi 
dla wzmocnienia swojej skuteczności, czy też dyplomacją w cyfrowym świecie,  
a więc działaniem, które wymaga „wymyślenia się na nowo”?

 Wprowadzenie
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W pierwszym wypadku wyzwaniem jest sprawne opanowanie narzędzi cyfro-
wych i (roz)budowa ekosystemu dyplomacji opartego na nowych zdolnościach 
technologicznych. W drugim problemem jest potrzeba mentalnej rewolucji,  
w której technologia zaciera granicę między narzędziem a procesem polityki. Choć  
warunkiem zaistnienia mentalnej zmiany jest umiejętność swobodnego korzysta-
nia z technologii, sama jej znajomość nie musi przesądzać o zdolności do artykuło-
wania polityki w świecie cyfrowym. 

Na spór o znaczenie i implikacje transformacji cyfrowej dla polityki zagranicznej 
można zatem patrzeć jako na tradycyjny spór o znaczenie technologii dla ludzko-
ści. Mamy cyfrowych deterministów, którzy wieszczą koniec świata, jaki znamy, 
oraz cyfrowych sceptyków, którzy nie negując zmian technologicznych, widzą  
w nich jedynie kolejną odsłonę zmiany, jakich ludzkość doświadczyła wiele  
na przestrzeni setek lat. „Ambasadorzy przyszłości powinni być zarazem ambasa-
dorami przeszłości, ponieważ muszą być inteligentnymi, otwartymi ludźmi, któ-
rzy uczą się kraju, w którym są delegowani – te wszystkie tradycyjne umiejętności  
dyplomatyczne potrzebne do osiągnięcia sukcesu w pracy. Technologia  
nie zmniejszyła znaczenia tradycyjnych umiejętności dyplomatów: wpływów, 
umiejętności przekonywania”1 .

Niniejszy raport nie rozstrzyga wspomnianego sporu. Przyjmuje natomiast  
za punkt wyjścia, że bagatelizowanie cyfryzacji jest bardziej ryzykowne  
niż podjęcie jej wyzwania, aby na końcu stwierdzić, że „nie taki diabeł straszny  
jak go malują”, a dokonująca się na naszych oczach rewolucja cyfrowa dotyczy  
całej sfery instytucji państwa. Dla dyplomacji – i jej głównego dysponenta  
w postaci ministerstw spraw zagranicznych – może być zatem kwestią być  
albo nie być. 

Trwający proces „udomawiania” polityki zagranicznej, którego przejawem jest 
zacieranie się granic między polityką wewnętrzną a zagraniczną, oraz rosnąca 
rola różnych aktorów publicznych (ministerstw, agencji i fundacji rządowych) 
oraz prywatnych (organizacji pozarządowych, korporacji) nie tylko pozbawiły za-
wodowych dyplomatów monopolu w działaniach na arenie międzynarodowej,  
ale i obniżyły ich pozycję w politycznej hierarchii państwa. Cyfrowa rewolucja 
może być więc ostatnim etapem w trwającym od dekad procesie znikania dyplo-
matów jako podmiotów polityki lub narzędziem do zdefiniowania ich nowej roli  
w cyfrowym ładzie, co będzie sprzyjać odbudowie ich znaczenia i pozycji.

Celem raportu jest wprowadzenie do debaty publicznej zagadnień dotyczących 
wyzwań związanych z cyfryzacją dla polityki zagranicznej Polski. Jest to też ele-

1 The Arab Spring of Diplomacy, A conversation with Charles Firestone, w: Andreas Sandre, Digital Diplomacy: 
Conversations on Innovation in Foreign Policy, Rowman & Littlefield Publishers 2015.
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ment dyskusji na temat natury, roli i miejsca Polski w przyszłym cyfrowym ładzie 
globalnym, którego kontury – to pewne – już zaczęły powstawać. 

Jeśli uznamy tradycyjną dyplomację, która dominowała przez wieki, za dyploma-
cję 1.0, a obecną dyplomację korzystającą z technologii IT/ICT za generację 2.0, 
to przyszłość należeć będzie do powstającej na naszych oczach generacji 3.0, 
która będzie w pełni dyplomacją cyfrową. Jej narodziny nie wiążą się z pojawie-
niem się narzędzi cyfrowych w służbie dyplomatycznej, lecz „ewolucją polityki 
zagranicznej w stronę usieciowionego środowiska, w którym państwa i aktorzy 
niepaństwowi wchodzą w poziome interakcje ze sobą, części sieci współpracu-
ją z innymi częściami sieci, włączając w to agencje rządowe i jednostki samorzą-
dów lokalnych. Jest to przestrzeń, w której siła jest rozproszona i zależna od tego,  
jak bardzo jest się usieciowionym”2 .

Prawdziwym testem dla polityki zagranicznej nie będzie zatem zdolność do roz-
woju dwóch osobnych metod jej prowadzenia (tradycyjnej i cyfrowej), lecz inte-
grację obu w jeden strumień działania. Tempo i skala tego wyzwania, z którym 
ministerstwa spraw zagranicznych są już dzisiaj konfrontowane, jest prawdo-
podobnie szybsze i bardziej wszechstronne niż wszystkie zmiany, które zaszły  
od końca XVII wieku. Mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem, które zmienia  
nie tyle możliwości działania w praktyce dyplomatycznej, co jej reguły gry.

Z tą zmianą wiąże się szereg konsekwencji. Tworzy ona zupełnie nowe obszary 
działania i związane z nimi wymogi w zakresie zarządzania wiedzą, analizy sytu-
acji, komunikacji z obywatelami, organizacji instytucji dyplomatycznych, a wresz-
cie także pracy dyplomatów. Zachodząca na naszych oczach ewolucja dyplomacji 
wymaga ponownej definicji ról oraz nowych umiejętności, a także, co szczególnie 
istotne, jest wyzwaniem dla dominującej obecnie pionowej struktury organizacyj-
nej ministerstw i tradycyjnego procesu organizacji pracy w ich ramach. Innymi sło-
wy, cyfryzacja ma istotne implikacje polityczne dla samej dyplomacji, jak i realizacji 
przez nią celów w polityce międzynarodowej. 

Raport w żadnej mierze nie wyczerpuje całej tematyki związanej z wpływem trans-
formacji cyfrowej na politykę. Przedstawia ramy, w których relacja między trans-
formacją cyfrową a polityką zagraniczną może być analizowana. Aby zrozumieć 
związek między różnymi aspektami transformacji cyfrowej w polityce a dyploma-
cją trzeba na wstępie odróżnić trzy zagadnienia. 

Po pierwsze, cyfryzację jako przedmiot prac dyplomatów. W tym ujęciu rosnące 
znaczenie technologii dla polityki, gospodarki i funkcjonowania społeczeństw 

2 Andreas Sandre, Introduction, Digital Diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy.
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czy ochrony praw człowieka jest przedmiotem licznych debat od wielu lat.  
Zagadnienie to nie stanowi zatem żadnego przełomu, a raczej jest immanentną 
częścią debaty o polityce zagranicznej i tym samym działań dyplomacji. Takie ujęcie  
problemu nie jest zatem przedmiotem niniejszego raportu. 

Po drugie, technologie cyfrowe jako narzędzia uprawiania dyplomacji.  
Tak jak w innych sektorach życia państwa, tak i w dyplomacji rewolucja cyfro-
wa stwarza zarówno nowe możliwości działania (np. we wzmocnionej komu-
nikacji), jak i wiąże się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Polityczny awans  
do grupy państw kształtujących nowy, cyfrowy ład globalny oznacza z jednej stro-
ny większe wpływy polityczne, z drugiej natomiast wiąże się z większą ekspozycją  
na zagrożenie cyfrowe. 

I wreszcie, trzecie podejście do tematu zakłada patrzenie na transformację cyfrową 
jako czynnik w istotny sposób zmieniający środowisko lub polityczny ekosystem, 
w którym dyplomacja funkcjonuje. Dotyczy to takich kwestii jak zmiana układu  
sił między państwami, nowe rozumienie pojęcia siły czy kwestie dotyczące defi-
niowania strategicznych interesów państw i innych aktorów międzynarodowych.

Dla uchwycenia zachodzącej na naszych oczach rewolucji najważniejsze  
są dwa ostatnie ujęcia problemu. 

Zanim jednak przejdziemy do pokazania, jak dynamiczny i zarazem trudny  
do analizowania jest to związek, warto zdefiniować roboczo główne pojęcia,  
które będą używane w raporcie.

Dyplomacja: według Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych  
z 1961 roku funkcją dyplomacji jest zbieranie informacji, komunikacja, reprezenta-
cja państwa, a także promowanie przyjacielskich stosunków między państwami. 
Dyplomacja jest więc narzędziem polityki zagranicznej państwa, tradycyjnie zare-
zerwowanej dla ministerstw spraw zagranicznych.

Polityka zagraniczna państwa: wszystkie interakcje przedstawicieli państwa  
z reprezentantami innych państw. Polityka zagraniczna nie jest więc tożsama  
z dyplomacją, ponieważ współcześnie angażują się w nią wszystkie podmioty  
polityki państwa i ich reprezentanci. Nawet jeśli formalnie rolę primus inter pares 
pełni ministerstwo spraw zagranicznych, w praktyce punkt ciężkości przesunął  
się w stronę szefów państw i rządów, a także tych instytucji, które odpowiada-
ją za realizację sektorowych interesów państwa na arenie międzynarodowej  
(np. z zakresu bezpieczeństwa, energii, klimatu).
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Cyfryzacja polityki: proces polegający na rosnącym znaczeniu technologii  
IT/ICT, w tym Big Data i sztucznej inteligencji, w planowaniu, realizacji i komunika-
cji działań politycznych. W praktyce wiąże się to z korzystaniem z platform komu-
nikacyjnych, przesyłaniem ogromnych ilości danych na odległość, analizowaniem 
i programowaniem polityki w środowisku cyfrowym oraz promowaniem sieciowe-
go, pozbawionego fizycznego umocowania modelu organizacji pracy w miejsce 
tradycyjnych struktur i hierarchii. 

Dyplomacja cyfrowa/dyplomacja 3.0: dyplomacja w świecie polityki sieciowej, 
nieróżnicującym między trybem offline i online, będąca procesem integrują-
cym technologie cyfrowe z praktyką działań dyplomatycznych i realizacji celów 
polityki zagranicznej. Jest ona oparta na dostępie do zasobów informacyjnych  
i zarządzaniu wiedzą w zdecentralizowanym środowisku polityki międzynarodowej,  
w którym państwa i aktorzy niepaństwowi wchodzą w poziome interakcje ze sobą, 
części sieci współpracują z innymi częściami sieci, włączając w to agencje rządo-
we, jednostki samorządów lokalnych, etc.

IT/ICT: Pojęcie technologii informatycznych (IT) odnosi się do technologii związa-
nych z komputerami i oprogramowaniem, niezwiązanych jednak z technologiami 
komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Te ostatnie mieszczą się w pojęciu techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Jest to rodzina technologii przetwa-
rzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.  
Rozwój tych technologii sprawia, że pojęcia IT i ICT stają się coraz bardziej zbież-
ne.

Analityka danych: wykorzystanie zbioru danych, w szczególności wielkich, różno-
rodnych i zmiennych danych, nazywanych terminem Big Data, w projektach ucze-
nia maszynowego i innych zaawansowanych aplikacjach analitycznych wspoma-
gających podejmowanie decyzji i pogłębianie wiedzy. Big Data mogą pochodzić 
ze źródeł takich jak systemy transakcji biznesowych, bazy danych klientów, dane 
medyczne, dzienniki kliknięć internetowych, aplikacje mobilne, sieci społeczno-
ściowe, zbiory wyników badań naukowych, dane generowane przez maszyny  
i czujniki danych w czasie rzeczywistym w środowiskach internetu rzeczy.

Internet rzeczy (Internet of Things, IoT): system połączonych wzajemnie kompute-
rów, urządzeń mechanicznych i obiektów, które mają tzw. unikalne identyfikatory 
(UID, specjalne kody złożone z liczb, liter i znaków, przypisane każdej jednostce 
w systemie) oraz możliwość przesyłania danych przez sieć bez udziału człowieka. 
Ludzie mogą jednak wchodzić w interakcje z urządzeniami IoT, np. by je skonfigu-
rować, przekazać instrukcje lub uzyskać dostęp do danych.
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Sztuczna inteligencja (SI): systemy komputerowe potrafiące naśladować ludzkie 
funkcje kognitywne – takie jak umiejętność uczenia się, rozwiązywania proble-
mów, rozumienia języka czy rozpoznawania obrazów. Inaczej mówiąc: termin 
określający programy i systemy (agentów) zdolne analizować swoje środowisko  
i podejmować działania maksymalizujące szansę na osiągnięcie zakładanego celu.

AR/VR: VR (virtual reality) to wirtualna rzeczywistość, czyli komputerowo wygene-
rowany trójwymiarowy świat, który można oglądać w 360 stopniach. AR (augmen-
ted reality) oznacza rzeczywistość rozszerzoną. Jest to odmienna technologia, któ-
ra polega na „nałożeniu” w czasie rzeczywistym elementów świata stworzonego 
za pomocą komputera na świat realny, widziany za pomocą kamery. Wirtualna rze-
czywistość pozwala tworzyć skomplikowane symulacje wykorzystywane podczas 
szkoleń i ćwiczeń (na przykład dla wojska czy personelu medycznego), podczas 
gdy rozszerzona rzeczywistość umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji.

 Dyplomacja cyfrowa – nowe narzędzie   
 prowadzenia polityki zagranicznej 
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Wpływ narzędzi cyfrowych na dyplomację

Pytanie o rolę technologii cyfrowych jako narzędzia dyplomacji jest najczęściej 
omawianym zagadnieniem w literaturze. Czy zmiana jest tak wielka i ma potencjal-
nie tak dalekosiężne skutki jak głoszą cyfrowi determiniści? 

Jednym z kluczowych problemów związanych z rozumieniem dyplomacji cyfro-
wej jest utożsamianie rewolucji cyfrowej z pojawieniem się Facebooka, Twittera  
czy Google oraz społeczno-gospodarczymi konsekwencjami platform w rodza-
ju Ubera czy Airbnb. Korzystanie z tych narzędzi i platform w praktyce dyploma-
tycznej jest zatem traktowane jako przejaw prowadzenia dyplomacji cyfrowej.  
W konsekwencji jest ona błędnie postrzegana jako przedłużenie dyplomacji pu-
blicznej, której celem jest w najlepszym razie angażowanie i współpraca ze społe-
czeństwem, a z reguły jest po prostu wykorzystywaniem mediów społecznościo-
wych jako uzupełniającego sposobu przekazywania wiadomości3.

Gdyby przyjąć, że dyplomacja cyfrowa to przede wszystkim sięganie po media 
społecznościowe, rację mieliby sceptycy, w całym zamieszaniu wokół rewolucji 
cyfrowej widzący jedynie przesadzoną reakcję na zjawisko postępu technolo-
gicznego, który zresztą zawsze towarzyszył pracy dyplomatów. Cyfryzacja życia 
społeczeństw i państw nie oznacza jednak, że życie offline znika i przestaje mieć 
znaczenie. Podobnie jest w dyplomacji. Ma ona od wielu lat charakter hybrydo-
wy: działa zarówno w sposób tradycyjny, jak i z wykorzystaniem Internetu czy me-
diów społecznościowych. „Offline” przenika się z „online” w codziennej praktyce,  
w zależności od spraw i miejsca ich rozstrzygania. Dominacja narzędzi interne-
towych widoczna jest natomiast w dyplomacji publicznej, która jest jedynie po-
dzbiorem dyplomacji. Rzadko kiedy Internet jest natomiast analizowany jako 
środowisko (ekosystem) funkcjonowania całej polityki zagranicznej, choć taka  
refleksja ma miejsce w myśleniu o polityce wewnętrznej państwa.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić ambasadę czy ministerstwo spraw zagranicz-
nych, które nie ma profilu w mediach społecznościowych. Byłoby jednak 

 Dyplomacja cyfrowa – nowe narzędzie   
 prowadzenia polityki zagranicznej 
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„ogromnym błędem uważać narzędzia takie jak Twitter i Facebook za więcej  
niż to, czym są. Są to narzędzia. Nie zastępują one tradycyjnej pracy dyplomatycz-
nej. Raczej ją uzupełniają. Z pewnością pozwolą nam być bardziej skutecznymi, 
ale nie pomogą w lukrowaniu rzeczywistości, w korekcie nietrafionych pomysłów 
lub realizacji złych idei politycznych. Możecie mieć w swoim zespole najlepszego 
guru mediów społecznościowych, możecie być na wszystkich platformach inter-
netowych, ale jeśli polityka, którą sprzedajecie lub którą promujecie, jest słaba, 
źle przemyślana lub nie ma wizji, wtedy wasza działalność w sieci nie przyniesie 
spodziewanych rezultatów. Jeśli polityka jest sensowna, wtedy zwrot z mediów 
społecznościowych będzie większy”4.

Wiele wskazuje jednak na to, że choć rosnące znaczenie narzędzi cyfrowych  
nie zastąpi tradycyjnej dyplomacji i jej funkcji, to przekształci ją w stopniu,  
w którym nie można już mówić o zwykłej zmianie technologicznej. Współist-
nienie tego, co cyfrowe i tego, co tradycyjne ma bowiem swoje ograniczenia. 
Cyfrowe technologie będą wymagały transformacji praktyki dyplomatycznej, 
aby umożliwić integrację środowisk tradycyjnych i cyfrowych, które wpływają 
na ramy, treść i sposób rządzenia. „Dyplomacja cyfrowa” nie jest już interak-
cją między wybraną grupą ludzi, z którą rozmawia się w fizycznej przestrzeni  
za pomocą technologii, aby przekonać ich do swoich racji i poznać ich po-
glądy, lecz procesem, który wymaga zrozumienia działania świata technologii  
i jego zdolności do kreowania rzeczywistości, aby następnie posiąść zdolność 
do wpływania na nią. 

Przedmiotem dyplomacji cyfrowej nie są więc ludzie, lecz system, który kształtuje 
ich opinie, nawyki oraz rysuje trendy. Co istotne, pojawienie się narzędzi cyfrowej 
komunikacji istotnie zwiększyło liczbę aktorów, którzy są zarówno przedmiotem 
jej wpływu, jak i podmiotem kształtującym jej treść poprzez otwartą (dostępną  
dla zainteresowanych) wymianę opinii. Zmianę tę celnie diagnozuje Alec J. Ross, 
który pracował jako doradca (senior advisor) Hillary Clinton do spraw innowacji  
w Departamencie Stanu: 

„Musisz zrozumieć, że ludzie, którzy są dziś istotni, są znacznie liczniejsi niż ludzie, 
którzy byli istotni dla ciebie jako dyplomaty w przeszłości, prezydenta czy premie-
ra. Kiedyś było tak, że kiedy amerykański dyplomata wyjeżdżał na misję, miał listę 
dwustu osób, które miały znaczenie w danym kraju. Kiedy amerykański dyplomata 
udał się do ambasady w Rzymie, była to lista dwustu Włochów, którzy się liczyli,  
a cały wysiłek ambasady polegał na wywieraniu wpływu i nawiązywaniu kontak-
tów z tymi dwustu osobami. Tak już nie jest”5.
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 Ze względu za szybkość wymiany informacji oraz liczbę interesariuszy – rządów, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, mediów – dyplomacja w cyfrowym 
świecie oznacza malejącą kontrolę nad wydarzeniami oraz prowadzeniem poli-
tyki. Budowa, rozwój i utrzymanie relacji oraz sukces polityczny w świecie cyfro-
wej polityki wymaga działania w środowisku, w którym decydująca jest siła idei, 
niesiona dominującą w przestrzeni narracją, oraz nieformalne reguły działania6. 
Sztywne reguły i instrukcje przyjęte przez rządy przestają mieć zatem decydujące 
znaczenie dla organizacji procesu politycznego, w który zaangażowani są różno-
rodni aktorzy publiczni i prywatni. Przestrzeganie utartych wzorców (tzw. standar-
dowych procedur operacyjnych organizacji) oraz zasad formalnych daje oczywi-
ście poczucie bezpieczeństwa prawnego i komfortu intelektualnego, ale w coraz 
większym stopniu jest równoznaczne z działaniem nieefektywnym, a w skrajnym 
przypadku – pozbawionym znaczenia.

Z kolei pozycja i wpływ interesariuszy w ramach procesu zależy od wartość do-
danej, którą potrafią wnieść (wiedzy, zdolności negocjacyjnych, cech osobowo-
ściowych) oraz ich wiarygodności, a nie formalnego statusu w ramach hierarchii.  
Ta zmiana wymaga zatem od instytucji dostosowania swych ram prawnych  
do działania w świecie dyplomacji cyfrowej. 

Po drugie, niezbędne staje się inne niż do tej pory szkolenie dyplomatów  
(tak zresztą jak i innych urzędników państwowych), którzy będą umieli działać  
w środowisku sieciowym. „Dyplomata przyszłości musi rozumieć sieci, rozumieć, 
jak na nie wpływać i jak je obsługiwać”7. Dla dyplomacji cyfrowej nie jest istotne  
pytanie, jak technologia wpływa na praktykę, lecz czym jest dyplomacja  
w cyfrowym świecie. Nie wystarczy nauczyć korzystania z narzędzi. Trzeba także 
wykształcić umiejętności zarządzania wiedzą w organizacji, korzystania z zaso-
bów cyfrowych państwa oraz zdolność do poprawnego analizowania i definiowa-
nia środowiska międzynarodowego przez pryzmat cyfrowo-analogowej sieci.

Po trzecie, dyplomacja 3.0 w sposób nieuchronny zmienia relacje między placów-
kami dyplomatycznymi a centralą. Realia współczesnej polityki międzynarodowej 
dają większe szanse na sukces rozproszonym sieciom dyplomatycznym, które 
stawiają na wiedzę i ekspertyzę. Zastępują one klasyczne, państwowocentryczne 
sieci, z dominującą rolą „kwatery głównej” pełniącej rolę właściciela procesów. 
Kluczowa staje się zdolność do budowy i operowania siecią. Umowny narodowy 
system dyplomatyczny będzie wymagał przekształcania w stronę cyfrowej sieci 
dyplomatycznej. 



20

8 Brian Hocking, Jan Melissen, Diplomacy in the digital age, Clingendael, July 2015, s. 16.

9 Zob. Emile Dirks, Sarah Cook, China’s Surveillance State Has Tens of Millions of New Targets, Foreign Policy, 
October 2019. https://foreignpolicy.com/2019/10/21/china-xinjiang-surveillance-state-police-targets/
  
10 Tamże.

I po czwarte, dyplomacja cyfrowa wymaga zrozumienia działania technologii. Poli-
tyka w cyfrowym świecie jest często „programowana” w momencie powstawania 
algorytmów, czyli na długo wcześniej niż powstaje ona w świecie rzeczywistym. 
Planowanie strategii politycznych ma i w coraz większym stopniu będzie miało po-
czątek w wykorzystywaniu nieznanych lub tworzeniu nowych narzędzi zwiększają-
cych szanse własnego sukcesu i porażki przeciwnika. Zwiastunem tego były skan-
dale dotyczące wpływania na wynik wyborczy w latach 2016 i 2017, które wyszły 
na światło dziennie po upadku firmy doradztwa politycznego Cambridge Analy-
tica. Bez zrozumienia istoty działania narzędzi cyfrowych, bez zaangażowania  
się w poznawanie, jak kultura, informacja oraz relacje są systematyzowane i jakie 
są tego konsekwencje, jakakolwiek dyplomacja i polityka zagraniczna przestaje 
być efektywna. Ryzyka związane z brakiem wiedzy o zasadach funkcjonowania 
technologii można najlepiej zilustrować na przykładzie Big Data oraz sztucznej  
inteligencji.

Wybrane narzędzia dyplomacji cyfrowej – Big Data i sztuczna inteligencja

Wielkie zbiory danych charakteryzują się ogromnym przyrostem ilości zapisy-
wanych i gromadzonych cyfrowo informacji oraz rozwojem zdolności do ich 
automatycznej analizy. W 2000 roku jedynie 25% danych na świecie przecho-
wywano cyfrowo. Już w roku 2014 liczba ta wzrosła do 98%8. Wielkie zbiory  
danych pozwalają na analizę zjawisk i procesów na niespotykaną do tej pory skalę.  
Ma to swoją dobrą stronę, gdy jest używane np. do wspomagania realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju przez ONZ w ramach inicjatywy UN Global Pulse. Może  
być też jednak zagrożeniem, gdy służy autorytarnym rządom do totalnej inwigila-
cji sieci i kontroli zachowań obywateli, jak ma to miejsce w Chinach9.

Konsekwencją pracowania na wielkich zbiorach danych jest akceptacja niedokład-
ności lub braku precyzji w analizowaniu wydarzeń i zjawisk. Widoczny jest zatem 
trend w analizie złożonych procesów do zastępowania przyczynowości szuka-
niem relacji statystycznych i zarazem ignorowania różnic między tymi dwiema 
metodami10. Przyczynowość zakłada poszukiwanie źródeł i motywów zachowań. 
Występowanie relacji wskazuje jedynie na równolegle występowanie zjawisk  
lub wydarzeń. Technika ta może trafnie wskazać na przyczyny analizowanego zja-
wiska, ale nie musi. Problemem może być zarówno brak danych, ich zła jakość,  
jak i fakt, że zjawiska w skali makro mogą mieć źródła w zjawiskach o skali mikro, 
które uciekają analizie ilościowej lub nie mogą być opisane metodą ilościową.
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Zacieranie lub nierozróżnianie tych metod może więc prowadzić do błędnych 
wniosków. Czym innym jest bowiem pokazywanie trendów zachowań ludzi  
i grup społecznych, a czym innym przypisywanie im wspólnych motywów. Ryzyko  
dominacji analizy ilościowej nad analizą jakościową, poprzedzoną debatą poli-
tyczną, nie jest nowe. Zjawiskom politycznym zawsze towarzyszyła chęć ich ilo-
ściowego opisania i matematycznego wytłumaczenia. Znanym przykładem tego 
była decyzja sekretarza obrony USA Roberta McNamary o wprowadzeniu sys-
temowej oceny postępów w wojnie w Wietnamie za pomocą bardzo rozbudo-
wanej analizy statystycznej danych o przejechanych kilometrach, wystrzelonych  
nabojach, liczbie rannych, itp. i zestawiania ich z postępami działań. Z takiej anali-
zy wynikała ogromna przewaga Ameryki, która powinna wygrać starcie z Wietkon-
giem. W rzeczywistości zbierane dane nie uwzględniały czynników jakościowych: 
determinacji wojsk północnowietnamskich oraz słabego morale armii Wietnamu 
Południowego – czyli kontekstu dla szukania relacji między przyczyną a skutkiem.

Potężne moce obliczeniowe, dostęp do danych – także pozyskiwanych z sen-
sorów – oraz szybkość i złożoność procesów, na które muszą odpowiedzieć 
rządy znajdujące się pod ogromną presją społeczną zwiększają jednak pokusę 
sprowadzenia polityki do implementacji decyzji powstałych w oparciu o wnioski 
analizy opartej na wielkich zbiorach danych.

Podobne ryzyka niesie ze sobą sztuczna inteligencja, która bazuje na dostępie  
i analizie danych cyfrowych, tworząc własne algorytmy, w oparciu o które progra-
muje swoje działanie. Trzeba jednak dokonać rozróżnienia między różnymi ro-
dzajami SI: asystującą, wzmacniającą oraz zautomatyzowaną. Pierwsza wspoma-
ga pracę ludzi (wyszukiwarki internetowe), druga pozwala na zrobienie rzeczy, 
których ludzie nie byliby w stanie samodzielnie dokonać (przykładem jest VR/
AR), oraz ostania, gdy całe zadanie jest od początku do końca dziełem SI. Chociaż  
ta ostatnia funkcja przykuwa najwięcej uwagi i jest źródłem największej ilo-
ści kontrowersji, ponieważ może oznaczać m. in. wyeliminowanie wielu osób  
z rynku pracy, to w praktyce jedyne praktyczne zastosowania SI dotyczą obszaru 
wspomagania i wzmacniania ludzkich zdolności w takich obszarach jak automa-
tyzacja prostych zadań i procesów oraz analiza nieustrukturyzowanych danych11.

W praktyce dyplomatycznej funkcje SI są wykorzystywane do analizy teksto-
wej, która pozwala na przejrzenie i wychwycenie kluczowych elementów (słów  
i ich ciągów) w dokumentach, których przejrzenie i analiza wymagałyby gigan-
tycznych nakładów czasu i pracy. Innym zastosowaniem SI jest tłumaczenie ma-
szynowe, które pozwala na szybkie przełożenie dokumentów. Oba zastosowania  
są z jednej strony niezwykłą pomocą w negocjacjach międzynarodowych, zwłasz-
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cza w formatach wielostronnych, jednak z drugiej strony SI rodzi pytania dotyczą-
ce neutralności politycznej technologii: czy państwa lub firmy rozwijające syste-
my oparte na SI zyskują już na starcie premię polityczną związaną ze znajomością 
działania algorytmów? Kto odpowiada za ewentualne błędy wynikające z pomy-
łek maszyn? Kwestią szczególnie drażliwą są tu autonomiczne systemy wojsko-
we (Lethal Automated Weapon Systems), które bazując na analizie dużych zbio-
rów informacji i w oparciu o uczenie maszynowe, stanowią ogromne wyzwanie  
dla polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego i etyki.

Dyplomacja 3.0 – przykłady zastosowań  technologii 
dla praktyki dyplomatycznej i polityki zagranicznej

Cognitive Trade Advisor: oprogramowanie stworzone dla wsparcia dyplo-
matów w negocjacjach handlowych. Pozwala na znajdowanie i zestawianie 
reguł pochodzenia (rules of origin) w porozumieniach handlowych. Oficjal-
nie zainaugurowany w 2018 roku na forum WTO.

EU Council Presidency Translator: działa w oparciu o sieci neurono-
we. Teksty tworzone przez silniki neuronowe zbliżają się pod względem 
płynności do języka ludzkiego, a ich jakość przewyższa jakość wielu 
starszych statystycznych i opartych na regułach systemów tłumaczenia 
maszynowego (MT). Silniki neuronowe próbują wydedukować kontekst 
zdania z jego elementów, poprawiając w ten sposób jakość i dokładność 
jego tłumaczeń. Dalsze ulepszenia można osiągnąć poprzez szkolenie 
silnika z wykorzystaniem własnych tekstów organizacji lub innych tek-
stów w tej samej dziedzinie, chociaż nawet najlepszy silnik MT nie jest  
w stanie stworzyć doskonałego, pozbawionego błędów tekstu.

AR: w lipcu 2016 roku Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania  
w Przypadku Katastrof NATO zorganizował ćwiczenia reagowania na kata-
strofy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR), aby zasymulować 
dużą operację zarządzania kryzysowego z ofiarami i ewakuacją osób.

Embers: projekt sponsorowany przez Intelligence Advanced Research  
Projects Activity (IARPA) w Stanach Zjednoczonych. W oparciu o analizę  
Big Data potrafi z dużą dokładnością przewiedzieć zjawiska wybuchu  
epidemii chorób, niepokojów społecznych i kryzysów społeczno-poli-
tycznych.

 Dyplomacja cyfrowa – zmiana otoczenia   
 polityki międzynarodowej 
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Transformacja cyfrowa i nowy ład globalny

W 2010 roku sekretarz stanu USA Hillary Clinton wygłosiła przemówienie poświę-
cone wolności Internetu, które pokazywało znaczenie technologii komunikacyj-
nych dla polityki międzynarodowej. Od przemówienia minęła dekada, w trak-
cie której dynamicznie rozwijane technologie cyfrowe ujawniły swoją ogromną  
siłę w burzeniu współpracy międzynarodowej. Skandal z Wikileaks, a następnie 
ingerencja Rosji w wybory prezydenckie w USA za pomocą wykradania danych  
i rozsiewania tzw. fake news za pomocą mediów społecznościowych stały  
się bolesną lekcją dla samej Hillary Cllinton i jej przegranej kampanii prezydenckiej.

Zmieniając praktykę dyplomatyczną i sposób realizacji celów polityki zagranicz-
nej, rewolucja cyfrowa nieuchronnie zmienia także lub relatywizuje wiele zasad 
polityki międzynarodowej, przede wszystkim odnoszących się do tradycyjnych 
przymiotów państwa: terytorium, mieszkańców oraz monopolu na tworzenie  
i egzekwowanie prawa12.

12 Maxim Asjoma, Christoph Meinel, Pax Digitalis, Internationale Politik, Juli/August 2019.

 Dyplomacja cyfrowa – zmiana otoczenia   
 polityki międzynarodowej 

„Ponieważ w tym bezprecedensowym wzroście łączności musimy 
również uznać, że technologie te nie są błogosławieństwem bez zna-
czenia. Narzędzia te są również wykorzystywane w celu osłabienia 
postępu ludzkiego i praw politycznych. Tak jak stal może być wykorzy-
stywana do budowy szpitali czy karabinów maszynowych, jak energia  
jądrowa może albo zasilić miasto, albo je zniszczyć, tak nowoczesne sie-
ci informacyjne i wspierane przez nie technologie mogą być wykorzysty-
wane dla dobra lub zła. Te same sieci, które pomagają organizować ruchy  
na rzecz wolności, pozwalają Al-Kaidzie siać nienawiść i podżegać  
do przemocy wobec niewinnych. A technologie, które mogą otwo-
rzyć dostęp do rządu i promować jawność, mogą być również przejmo-
wane przez rządy w celu stłumienia sprzeciwu i zaprzeczenia prawom 
człowieka” – Hillary Rodham Clinton, sekretarz stanu USA, wystąpienie  
w Newseum, Waszyngton, 21 stycznia 2010 roku.
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Zacznijmy od kwestii granic. Transformacja cyfrowa zapoczątkowała głęboką re-
latywizację znaczenia terytorium państwa. Przykładem tego jest obowiązująca 
praktyka w przypadku ataków hackerskich. Założenie prawnomiędzynarodowe  
jest takie, że odpowiedzialność za działanie i ewentualne szkody spoczywa na pań-
stwie, na którego terytorium zlokalizowane były serwery użyte do ataku. Internet  
nie zna jednak ani terytorium, ani tym bardziej granic. Jest siecią działającą  
w przestrzeni pozbawionej fizycznego oparcia, dla której odległość jest kwestią  
czasu – szybkości komunikacji między urządzeniami – a nie dystansu fizyczne-
go. Jest zjawiskiem co do zasady ignorującym terytorium i granice, podobnie jak 
mają to w zwyczaju zjawiska pogodowe, choć widoczny jest trend do stworzenia  
„fizycznych” granic sieci na bazie granic państw w Chinach, Rosji czy Iranie. 

Po drugie, w świecie cyfrowym tradycyjna koncepcja obywatelstwa nie ma za-
stosowania. Internet jest platformą spotkań ludzi, których nie sposób przypisać  
do obywatelstwa poszczególnych państw. Założenie, że można ich zidenty-
fikować za pomocą adresów IP, jest równie umowne, co wspomniana wcze-
śniej zasada łącząca fizyczne miejsce serwera z odpowiedzialnością państwa  
za atak hackerski. Tożsamość cyfrowa jest zatem z gruntu inna niż tożsamość  
w świecie fizycznym, nie ma bowiem cech fizycznych, jest podzielna i nieogra-
niczona odnośnie do swej liczby. Można ją przypisać do porządku prawnego  
(na bazie RODO), lecz nie odpowiada ona fizycznemu obywatelstwu, a tym sa-
mym otwartym pozostaje pytanie, kto lub co jest w takim razie podmiotem prawa 
międzynarodowego. 

Ostatnią prerogatywą państwa, która pada łupem cyfrowej rewolucji, jest suwe-
renność rozumiana jako zdolność do tworzenia i egzekwowania prawa. Monopol 
państwa w tym obszarze jest w coraz większym stopniu kwestionowany przez or-
ganizacje prywatne: globalne koncerny technologiczne oraz inne podmioty, które 
mają transnarodowy charakter. Technologie wymiany informacji wsparte rozbudo-
wą infrastruktury oraz urządzeń mobilnych stworzyły szkielet cyfrowego świata, 
który nie podlega jurysdykcji państw. Rządy stanęły w obliczu sytuacji, w której 
stały się w najlepszym razie partnerem podmiotów prywatnych, w najgorszym – 
przedmiotem ich polityki. Np. w roku 2008 Gruzja musiała zwrócić się o pomoc 
do Deutsche Telekom, aby przeciwdziałać atakom hackerskim Rosji.

Próby upodmiotowienia państwa względem globalnych koncernów rozbijają się 
nie tylko o wspomniane kwestie terytorium i obywatelstwa, ale i stosunek samych 
obywateli, którzy obdarzyli kontrolowaną przez firmy sferę cyfrową większym 
zaufaniem niż własne państwa. Świadczy o tym ilość informacji i danych, które 
prywatne osoby przekazały do świata cyfrowego, a których nigdy dobrowolnie  
nie przekazałyby instytucjom państwa. 
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Pojawienie się zrębów cyfrowego ładu globalnego jako równoległego wobec 
tradycyjnego ładu opartego na państwach niesie ze sobą ogromną i niemożliwą  
do pełnego zbadania liczbę wyzwań dla polityki.

Po pierwsze, umowny spór między Kantem a Hobbesem, czyli między opartym 
o normy i współpracę ładem międzynarodowym a światem anarchii i rywalizacji, 
traci na znaczeniu, gdy dominującym elementem polityki staje się pozbawio-
na kontroli, granic i tożsamości technologia. Staje się ona równorzędnym, jeśli  
nie nawet nadrzędnym względem państw podmiotem polityki, łącząc w sobie 
dwie skrajności: anarchię i porządek. Anarchię, ponieważ jest czynnikiem za-
kłócającym hierarchie i rozbijającym struktury polityczne. Porządek, ponieważ 
sama staje się czynnikiem strukturyzującym działanie państw, obywateli i firm. 
W rezultacie tradycyjne, „westfalskie” kategorie opisu polityki, takie jak nienaru-
szalna suwerenność państwa w wyborze systemu politycznego w obrębie jego 
granic czy idea państwa jako jedynego podmiotu polityki międzynarodowej 
– mocno nadwyrężone przez globalizację – otrzymują cios, który burzy oparty  
na nich ład międzynarodowy. 

Kwestią otwartą do dyskusji staje się zatem przyszłość istniejących instrumentów 
prawa międzynarodowego, a także narzędzi polityki państw bazujących na za-
łożeniu o porządku świata, który opiera się na tradycyjnym rozumieniu państwa, 
instytucji i interakcji ludzkich. Dotyczy to takich obszarów jak np. uznawanie istnie-
nia państw lub zmian terytorialnych, systemu sankcji międzynarodowych, a także 
partycypacji w misjach pokojowych. 

Po drugie, formalny monopol suwerennych państw na kształtowanie ładu w świe-
cie polityki cyfrowej staje pod coraz większym znakiem zapytania. Problem ro-
snącego rozziewu między starym a nowym porządkiem będzie przybierał na sile,  
choć trudno dzisiaj wyobrazić sobie, aby zmiany w prawie międzynarodowym 
poszły tak daleko, aby nadać globalnym koncernom prawa i obowiązki zbliżone  
do tych, jakimi cieszą się państwa, i uczynić je pełnoprawnymi podmiotami pu-
blicznego prawa międzynarodowego, przyznając np. członkostwo w organiza-
cjach międzynarodowych na równi z państwami lub zobowiązać je do wspierania 
polityki organizacji, co byłoby krokiem w stronę „pax digitalis”. 

I wreszcie, wraz z opisanymi zmianami ewoluuje pojęcie siły w polityce między-
narodowej. To, co wydawało się przynależeć do świata tzw. miękkiej siły – atrak-
cyjności kulturowej, siły gospodarki i potęgi naukowej – i osobno do świata  
tzw. twardej siły – potęgi militarnej – wydaje się jednym i tym samym. Inaczej mó-
wiąc, w świecie cyfrowych technologii miękka siła staje się twardą lub po prostu 
podział ten przestaje mieć sens. Państwa posiadające umiejętność działania w sfe-



26

rze cyfrowej są w stanie prowadzić politykę, której cele mogą być dowolne  
i oderwane od ich fizycznego potencjału, a obiektem ich działań mogą być pań-
stwa pretendujące do roli mocarstw lub potęg. Oczywiście te ostatnie także  
zyskują nowe pole do dominacji, ale równowaga sił w globalnym ładzie cyfrowym  
nie jest tym samym co równowaga sił w polityce prowadzonej w przestrzeni 
fizycznej. 

Kształt nowego ładu

Świadomość zmieniających się reguł polityki międzynarodowej niesie ze sobą 
zmiany w polityce zagranicznej państw, a w konsekwencji w rolach i zadaniach 
dyplomacji, mimo utrzymania jej dotychczasowych funkcji. Kluczowym aktywem 
w cyfrowej rywalizacji globalnej staje się zdolność zamknięcia swojej przestrzeni 
cyfrowej dla działań innych. 

Naprzeciwko siebie stanęły dwa fundamentalnie rozbieżne podejścia, które  
wyznaczają pierwszy strategiczny spór ery ładu cyfrowego. 

Po jednej stronie znalazł się świat zachodniej demokracji, który postuluje zachowa-
nie wolności Internetu i zarazem globalne porozumienie, które miałoby wyznaczyć 
nowe ramy prawne i instytucjonalne dla ładu cyfrowego. Dla Stanów Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej obszarem wymagającym regulacji jest ochrona infrastruktury 
krytycznej, a także urządzeń i oprogramowania, które reguluje jej funkcjonowanie.

Po drugiej stronie stanęły państwa, dla których globalny ład cyfrowy jest  
do zaakceptowania tylko pod warunkiem, że pozwala im na przejęcie kontroli  
nad nim na poziomie państwa. Dla Chin i Rosji, a także wielu mniejszych reżimów 
autorytarnych, ważna jest nie tylko ochrona infrastruktury krytycznej, ale rów-
nież możliwość pełnej kontroli przepływu danych i informacji. Państwa te stosują  
nie tylko prewencyjną kontrolę Internetu, ale i nie dopuszczają na swój rynek  
obcych platform technologicznych. Celem jest oczywiście kontrola społeczna  
i utrzymanie władzy, choć nie tylko. 

Pojawiają się więc postulaty, których celem jest próba znalezienia wspólnej płasz-
czyzny do rozmów i współpracy. Kanadyjski futurolog Abishur Prakash proponu-
je, aby Stany Zjednoczone powołały Organizację Handlu Sztucznej Inteligencji –  
AI Trade Organization, w skrócie AITO. Jej celem byłoby zarządzanie wymianą  
i dostępem do danych i algorytmów, tworzenie wspólnych reguł w tym obszarze, 
zasad etycznych oraz standardów13.

13 Abishur Prakash, The Geopolitics of Artificial Intelligence. As the U.S. and China vie for global influence, AI will 
be central to the balance of power, July 11, 2019. https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-ge-
opolitics-of-artificial-intelligence/
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Z kolei Amy Webb, amerykańska futurolożka, postuluje utworzenie GAIA, czyli 
Światowego Sojuszu na rzecz Rozszerzenia Inteligencji (Global Alliance on Intel-
ligence Augmentation). Byłoby to międzynarodowe ciało zrzeszające badaczy SI, 
socjologów, ekonomistów czy politologów ze wszystkich państw członkowskich. 
Jego skład miałby gwarantować zróżnicowanie (społeczne, ekonomiczne, religij-
ne, światopoglądowe czy dotyczące orientacji seksualnej), dzięki któremu malało-
by ryzyko uprzedzeń i stereotypów wbudowanych w systemy SI14.

Konsekwencją rysujących się sporów wokół perspektyw globalnego ładu cyfro-
wego jest sytuacja, w której państwa zachodnie mają do wyboru, co do zasady, 
trzy strategie kreowania globalnego ładu cyfrowego. Po pierwsze, akceptacji  
„cyfrowych murów”, czyli pogodzenia się z blokowaniem przez państwa autory-
tarne dostępu do obiegu społecznego oraz ograniczeniem zachodnich wpływów 
w polityce i gospodarce tych państw, przy jednoczesnym zachowaniu otwarto-
ści własnych systemów. Druga możliwość zakłada wzajemność, czyli zamknię-
cie swoich przestrzeni cyfrowych dla Chin, Rosji i ich naśladowców. I wreszcie, 
trzecia możliwość zakłada działanie na rzecz budowy najszerszej jak to możli-
we koalicji państw podobnie myślących, tworząc własny model „pax digitalis”  
pod przywództwem zachodnim, na wzór systemu sojuszy w latach 1949-1989.

W praktyce politycznej opcje te będą zapewne realizowane równolegle, w zależ-
ności od bieżącego kontekstu i interesów politycznych, a także różnicując zakres  
i treść otwartości lub zamknięcia. W obliczu braku zgody na nowy cyfrowy ład glo-
balny realną perspektywą jest postępująca fragmentaryzacja świata lub – patrząc 
z innej perspektywy – integracja wokół kilku bloków, w ramach których funkcjono-
wać będą wspólne ramy regulacyjne. Równolegle, obecny powojenny i tradycyjny 
porządek światowy będzie ulegał dalszej marginalizacji.

Wśród wielu scenariuszy, które dzisiaj brzmią wciąż bardziej jak political fiction  
niż realia polityki, uwagę z polskiej perspektywy zwraca propozycja grupy  
niemieckich analityków15. Rysują oni cztery scenariusze przyszłości, które nie wy-
czerpują wszystkich możliwości, ale są ciekawe z polskiego punktu widzenia.

Pierwszy, o nazwie „cyberpokój”, zakłada, że integracja polityczna, gospodarcza  
i technologiczna między UE a Chinami poczyniła znaczne postępy. Powstały wspól-
ne instytucje, jak chińsko-europejska Rada ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, 
oraz umowy, takie jak umowa z Shenzhen, dające możliwości finansowania wspól-

14  Za: Maciej Chojnowski, Jak nie rozbić świata na kawałki, 3 września 2019. www.sztucznainteligencja.org.pl/
jak-nie-rozbic-swiata-na-kawalki/ 

15  Annegret Bendiek, Nadine Godehardt, Jurgen Neyer, David Schulze, Preventing digital trench warfare be-
tween the EU and China, SWP 2019.
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nego rozwoju technologii bezpieczeństwa cybernetycznego, budując zaufanie 
po obu stronach w perspektywie długoterminowej. 

Drugi, nazwany „upadkiem Digital Commons”, zakłada wysoki stopień integra-
cji technicznej i gospodarczej, któremu towarzyszą codzienne ataki cyberne-
tyczne na państwo, a zagrożenia terrorystyczne i zorganizowana cyfrowa prze-
stępczość kwitną. Żywotność i korzyści płynące z produktów cyfrowych zostały  
poważnie ograniczone. Pod względem gospodarczym Chiny i Europa korzystałyby  
z wysoce zintegrowanych rynków i łańcuchów produkcyjnych, ale napięta sytu-
acja w zakresie bezpieczeństwa powodowałyby wstrząsy polityczne i społeczne, 
wystawiające na próbę stabilność społeczeństw europejskich. Dobra wspólne,  
takie jak pokój, sprawiedliwość społeczna i demokracja, nie byłyby już prio-
rytetem działań politycznych, co miałoby druzgocące konsekwencje dla ubó-
stwa i praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności. Wynikiem  
tego byłaby radykalizacja polityczna w Europie, połączona z otwartą wrogością 
wobec Chin.

Trzeci scenariusz, „zimnej wojny 4.0”, opisuje świat, w którym społeczeństwa  
narodowe stały się bardzo podatne na ataki cybernetyczne, a próby odizolowa-
nia się rządów za wysokimi „cyfrowymi murami” zakończyły się niepowodzeniem. 
Nieufność jest wszechobecna, handel i produkcja zmniejszyły się do protekcjo-
nistycznych ram narodowych, a międzynarodowa kontrola zbrojeń nie odgrywa 
już żadnej roli. Blok Niepodległych Państw, organizacja, która zastąpiła Unię Euro-
pejską, staje się całkowicie uzależniona od amerykańskich i chińskich dostawców 
sprzętu i oprogramowania. 

I ostatni scenariusz, najbardziej prawdopodobny w oczach grupy ekspertów,  
to „cyfrowa wojna pozycyjna”. Globalne rozdrobnienie technologiczne spoty-
ka się tu z wysokim poziomem odporności społecznej i technologicznej. W tym 
świecie trzy bloki, skupione wokół Stanów Zjednoczonych, Chin i Europy, kryją  
się za nieprzenikalnymi barierami cyfrowymi. Rywalizują one na całym świecie  
o coraz bardziej ograniczone zasoby i prowadzą wojny w krajach trzecich. In-
ternet, jaki znamy, zniknął. Zastępuje go niekompatybilna ze sobą przestrzeń  
cybernetyczna. Jest to uboższy, ale bardzo bezpieczny świat dla mieszkańców  
poszczególnych bloków. Państwa dominują w gospodarce, ponieważ każdy 
aspekt technologii jest ściśle regulowany. Wynikiem tego jest gwałtowny spa-
dek wymiany handlowej, kulturalnej i naukowej. W tym scenariuszu transformacja  
cyfrowa nie prowadzi do lepszego świata niezakłóconej komunikacji i ponadnaro-
dowej socjalizacji, ale raczej do nowych konfliktów i nacjonalizmów.

 Dyplomacja cyfrowa – nowe narzędzie   
 czy  nowa jakość? 
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W świetle zarysowanej wyżej perspektywy ewolucji ładu międzynarodowego, 
pojęcie „dyplomacji cyfrowej”, znajdujące się w centrum dyskusji o wpływie  
cyfryzacji na politykę międzynarodową, dotyczy takich fundamentalnych kwestii 
jak rozumienie suwerenności politycznej państwa, zdolności do skutecznego 
odziaływania na otocznie zewnętrzne, a także roli i miejsca instytucji dyplomacji 
reprezentowanej przez ministerstwa spraw zagranicznych w polityce zagranicz-
nej państwa.

Począwszy od wspomnianego na wstępie telegrafu, rozwój technologiczny  
i sposób jego wykorzystania towarzyszy polityce zagranicznej państwa od daw-
na. Choć nowe narzędzia otwierały dyplomacji nowe możliwości komunikacji,  
negocjacji czy reprezentacji państw, to ich upowszechnienie miało jednak nega-
tywny wpływ na pozycję dyplomatów. Stopniowo tracili oni monopol na kształto-
wanie polityki zagranicznej, która stawała się coraz bardziej obszarem dostępnym 
dla interesariuszy politycznych spoza kręgu dyplomatycznego. Rozwój transpor-
tu lotniczego i telekomunikacji były przełomem dla narodzin permanentnej dy-
plomacji, w tym rozwoju formatów wielostronnych. Pozwalały na kształtowanie  
lub nawet prowadzenie dyplomacji bez udziału dyplomatów. Zbigniewowi 
Brzezinskiemu przypisuje się znane stwierdzenie, że gdyby ministerstwa spraw 
zagranicznych oraz ambasady „nie istniały, to z pewnością nie byłoby potrzeby,  
aby je wymyślać”. Miało ono zostać wypowiedziane w roku 1970. Mimo to dyplo-
macja nie tylko przetrwała, ale i odnosiła ogromne sukcesy, jakim było zjednocze-
nie Niemiec czy rozszerzenie NATO. 

Rewolucja cyfrowa jest zatem kolejnym procesem, który stwarza dyplomacji  
zarówno nowe możliwości działania, jak i jest wyzwaniem dla obrony swojego 
miejsca oraz roli w systemie polityki zagranicznej państwa. Dotyczy to nowych 
środków komunikacji, które oferują media społecznościowe, jak i nowych metod 
analitycznych. Niniejszy raport nie jest poświęcony Polsce i jej polityce zagranicz-
nej w kontekście dyplomacji cyfrowej. Można jednak na podstawie jego głów-
nych wniosków zaryzykować tezę, że opisane tu zmiany mogą zapewnić kolejne 
dekady sukcesów, jeśli wyzwanie zostanie podjęte. Mogą jednak także stać się 

 Dyplomacja cyfrowa – nowe narzędzie   
 czy  nowa jakość? 
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początkiem problemów związanych z niedopasowaniem instytucji politycznych  
do świata cyfrowych technologii i przesądzić o końcu „złotego okresu”, jeśli  
wyzwanie zostanie zbagatelizowane lub uznane za zagrożenie. 

Patrząc całościowo na politykę zagraniczną Polski, wydaje się, że dyplomacja  
cyfrowa jest nadal w przeważającej mierze utożsamiana z dyplomacją 2.0, czyli 
używaniem narzędzi IT/ICT do komunikacji, głównie dyplomacji publicznej. Stra-
tegia Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021 wspomina o rewolucji cyfro-
wej jedynie w kontekście osłabiania autorytetu Zachodu na świecie, planów przy-
śpieszenia rozwoju Polski i wpływu transformacji cyfrowej na wizerunek Polski. 
Dyplomacja cyfrowa jest zatem w Polsce, tak jak w większości państw, w większym 
stopniu tematem dla polityki zagranicznej niż przedmiotem analizy pod kątem 
budowania zdolności i zasobów na miarę prawdziwie cyfrowej dyplomacji. Jedy-
nie obszar konsularny wydaje się być forpocztą zmian, co jest wynikiem zarówno 
rozwoju e-administracji, której rozwiązania mogą być przenoszone do sfery usług 
konsularnych, jak i decyzji o utworzeniu wiele lat temu w ramach departamentu 
konsularnego Centrum Operacyjnego zapewniającego całodobowy monitoring 
bieżącej sytuacji międzynarodowej, w tym w szczególności sytuacji kryzysowych. 
To jednak wciąż początek drogi.

 Literatura
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Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami  
zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych  
przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas dzia-
łania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. 
 Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z podmiota-
mi zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej  
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prowadzi 
działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach pu-
blicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji  
do organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania roz-
wiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organi-
zacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie  
z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środków własnych sto-
warzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów  
ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy  
z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki 
własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest  
zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza.  
Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy 
analizę pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest za-
gwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad 

 Zasady 
 współpracy
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współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał 
oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partner-
stwie zawarta jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z pod-
miotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy pro-
jektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego 
w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem 
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego  
w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia pra-
wa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamó-
wienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowe-
go i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym  
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej ko-
misji parlamentarnej).

Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kon-
taktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udziału  
w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych  
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legi-
slacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. 
Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodza-
ju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów  
życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego ro-
dzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają cha-
rakter misyjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.
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Dostateczna zmiana
Ranking polityk publicznych 2015-2019
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Kto powinien dbać o nasze konta? Polska  
wobec europejskiej unii bankowej

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół 
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce ogra-
niczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor 
analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności Polski  
w europejskiej unii bankowej.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy 
Polski z państwami Bałkanów Zachodnich

Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem na  
Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego procesu jest 
bezprecedensowy wzrost aktywności polskiej dyplomacji na Bał-
kanach Zachodnich w ostatnich latach.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w służbie społeczeństwu

Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość o interes 
społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji 
Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska doko-
nała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu re-
gulacji algorytmów, audytów i wyjaśnialności takich systemów, nowych 
rozwiązań w kwestii zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Dostateczna zmiana. Ranking polityk  
publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,  
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie procedur 
oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej 
Prawicy w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej,  
zdecydowaliśmy się wystawić tróję. 

  Dorobek publikacyjny
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Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018

Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność  
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych  
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki 
nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje  
w Polsce niska.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju pol-
sko-niemieckiej współpracy gospodarczej

W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed  
wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego. 
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka 
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju 
średnich miast w Polsce

Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju 
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu postaci 
ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów 
„wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu do  
środków i inwestycji, ale tracą również kapitał ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady  
subsydiarności w Unii Europejskiej

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do niwelowania deficytu demokratycznego UE. Zamiast tego 
pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej  
i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy  
kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza Grosse.
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Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako sposób  
na decentralizację polskich uczelni

W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany 
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji  
tzw. kolegiów, które mogą stać się potrzebnym,  
skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej  
dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja  
deglomeracji w Polsce

„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu 
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”. Jako 
Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego państwa 
ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego 
prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju  
elektromobilności w Polsce

Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju  
elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. 
Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale  
przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty  
rządowej strategii rozwoju elektromobilności.

Jak zdobyć władzę w mieście? Niezbędnik Klubu 
Jagiellońskiego

Po wyborach samorządowych 2014 postanowiliśmy przyjrzeć 
się tym miastom, w których doszło do zmiany władzy, przede 
wszystkim z perspektywy zwycięskich liderów. Publikacja pod 
redakcją Krzysztofa Mazura i z posłowiem prof. Rafała Matyi to 
ponad 130 stron rozmów z pięcioma „prezydentami zmiany”. 
Tymi „nowymi”, „młodymi” i „innymi”, którzy dwa lata temu 
zdobyli władzę w swoich miastach.
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Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej 
reformy wymiaru sprawiedliwości

Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy 
musi być przede wszystkim zmiana dominujących wzorców 
zachowania polskich sędziów. Autor proponuje rozwiązania, 
które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy 
transportowej UE z państwami partnerstwa  
wschodniego

W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe 
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych 
zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową  
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rady osiedla czy dzielnicy? Raport o Wrocławiu

Jak powinien wyglądać podział terytorialny Wrocławia?  
Zespół ds. miejskich Klubu Jagiellońskiego we Wrocławiu  
proponuje zastąpienie 48 rad osiedli 17 radami dzielnic.  
Taki podział pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie terenów 
rozwojowych jednostek pomocniczych i będzie sprzyjał  
tworzeniu się centrów dzielnicowych.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017

Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce 
publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach  
funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne  
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych  
w 11 kluczowych działach administracji państwowej,  
od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.
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Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we  
współpracy z państwami skandynawskimi

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami 
Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje  
w najnowszym raporcie Adam Balcer.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie 
ku protekcjonizmowi

Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia  
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych  
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach  
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz 
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych szkół  
zawodowych w rozwoju społeczno–gospodarczym 
Polski

System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przy-
gotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z 
zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu 
przygotowali przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają 
współcześnie PWSZ. Autorami raportu są ekspeci CAKJ.

W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołu-
je wiele kontrowersji. Organizacje te powinny być poddawane 
znacznie większemu nadzorowi, gdyż swoją pozycję zawdzię-
czają głównie regulacjom ustawowym – przekonują w najnow-
szym raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
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Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na rzecz 
poprawy jakości rządzenia

Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z innymi 
krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie 
znaczy wyłączne) źródło  w słabościach systemu instytucjonalno- 
-organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert  
Centrum Analiz Jan Rokita proponuje swój plan naprawy.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego 
systemu poboru opłat drogowych

Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali 
obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową  
propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru  
opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za   
drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. 

Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych  
i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

Warunkiem sukcesu bliższego partnerstwa w Europie Środkowej 
jest unikanie zbyt daleko idących deklaracji i szumnie zapowia-
danych „wielkich projektów” przy jednoczesnym zwiększeniu 
nacisku na podejmowanie konkretnych, wymiernych, wspólnych 
projektów gospodarczych czy infrastrukturalnych. Autorem 
raportu jest ekspert Centrum Analiz dr Paweł Ukielski.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które  
przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce

Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć spo-
łecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy 
prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści 
gospodarce krajowej. Proponujemy więc metodę mierzenia 
korzyści polskiej gospodarki.



Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne 
z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania 
kadencji 2015–2019

Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracy  
ze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny 
słabości państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany, 
mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Znikające miliardy. Jak transfer  
dochodów za granicę drenuje polski 
budżet?

Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CAKJ ds.  
podatków i finansów publicznych przygotowali raport  
dotyczący zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.
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Kontakt w sprawie 
współpracy: 

 
Paweł Musiałek 
Dyrektor CAKJ,  

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego 
 

tel: 792 302 130  
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl

 
www.klubjagiellonski.pl
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