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Komplementarność wyznaczników 
wewnętrznej i zewnętrznej funkcji państwa polskiego 

w  kształtowaniu jego prestiżu międzynarodowego

Комплементарность показателей внутренней и внешней функций польского 
государства в формировании его международного престижа

Complementary Character of Determinants of Interal and External Functions 
of the Polish State in Creating Its International Prestige

Rozwijające się stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie 
kształtow ane są przez ponad 150 państw i około 2750 organizacji między
narodowych, w tym  280 międzypaństwowych i 2470 niepaństwowych: 
dotyczą coraz bardziej bezpośrednio każdego państw a jako podmiotu p ra
wa międzynarodowego 1.

Historia stosunków międzynarodowych daje wiele przykładów na to, 
że losy każdego państw a bez względu na jego wielkość i znaczenie glo
balne zależne są także od warunków zewnętrznych. Dynamiczna urbani
zacja współczesnego św iata w coraz większym stopniu determ inuje sy
tuację w ew nętrzną i rozwój gospodarczy krajów  od sytuacji w  sferze 
stosunków międzynarodowych. W związku z tym  w zrasta ranga i zna
czenie praw idłowej realizacji zewnętrznej funkcji państw a przez placów
ki dyplom atyczno-konsularne PRL.

W zrost prestiżu Polski na arenie międzynarodowej wywodzi się z kon
struktyw nej polityki zagranicznej Polski, k tóra w oparciu o sojusz ze 
ZSRR i innym i państw am i socjalistycznymi wnosi bogaty dorobek 
w kształtow anie sytuacji międzynarodowej i rozwój m iędzynarodowej

1 Encyklopedia organizacji m iędzynarodowych.  KiW, W arszawa 1975, s. 6.
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współpracy. Polityka zagraniczna Polski zmierza do umocnienia suw eren
ności i integralności tery torialnej naszego państwa, zaś głównym celem 
funkcji zewnętrznej państwa, którą realizuje służba zagraniczna jest 
ukształtow anie optym alnych w arunków zew nętrznych dla pomyślnego 
rozwoju naszej ojczyzny i jej ustro ju  społeczno-gospodarczego.

Nasza aktywność na arenie międzynarodowej na rzecz współpracy 
między narodam i i um acniania pokoju światowego wyznacza au to ry tet 
Polski w świecie. Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej sprecyzo
wane są w art. 6 K onstytucji PRL, k tóry  głosi, że Polska w swej po
lityce 2:

1) K ieruje się interesam i Narodu Polskiego jego suwerenności, nie
podległości i bezpieczeństwa, wolą pokoju i współpracy między naro
dami,

2) nawiązując do szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności 
i postępu, um acnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i innym i państw am i socjalistycznymi,

3) opiera stosunki z państw am i o odmiennych ustrojach społecznych 
na zasadach pokojowego współistnienia i współpracy”.2

Te pryncypia są podstawą naszego postępowania na arenie m iędzy
narodowej i treścią pracy służb zagranicznych PRL. Jednakże notowany 
od wielu lat proces odprężenia międzynarodowego nie oznaczał pokoju 
w sferze ideologicznej i gospodarczej pomiędzy kapitalizm em  i socja
lizmem, wręcz przeciwnie nastąpiło system atyczne przesunięcie czynnika 
ideologicznego na plan pierwszy, jako determ inanty dynam iki w ym iany 
handlowej i przepływ u inform acji techniczno-naukowej, technologii i su
rowców pomiędzy państw am i socjalistycznymi a kapitalistycznym i.

Postępująca integracja gospodarcza Zachodu, szybki proces urbaniza
cji krajów  Azji, A fryki i Am eryki Łacińskiej zaostrza z dnia na dzień 
walkę konkurencyjną w handlu zagranicznym. Czynnik czasu, nakłady 
kapitałowe oraz baza techniczno-naukowa determ inuje opanowywanie 
nowych rozwiązań techniczno-technologicznych w sferze nowoczesnej pro
dukcji i elastyczności handlu zagranicznego. Luka technologiczna i su
rowcowa, która w ystępuje pomiędzy krajam i wysoko-uprzemysłowiony- 
mi a krajam i trzeciego świata w coraz większym stopniu wykorzystyw a
na jest przez międzynarodowe monopole do zmian strategii i tak tyki 
w ich ekspansji gospodarczej, przy czynnym poparciu interwencjonizm u 
państwowego krajów  kapitalistycznych.

Pow stanie m iędzynarodowych konglomeratów przem ysłowo-handlo
wych krajów  kapitalistycznych ma na celu um acnianie nowego m iędzy
narodowego podziału pracy i przeprofilowanie między innym i produkcji

2 K on sty tu c ja  PRL, art. 6.
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w łasnej na rynek w ew nętrzny i zagraniczny. Chodzi o to, aby produkcję 
m ateriałochłonną, zanieczyszczającą środowisko natu ralne przeprofilo
wać na produkcję o dużej koncentracji supernowoczesnej techniki 
XXI wieku, w której dominować będzie nowoczesna apara tu ra  sterow a
nia, przem ysł kom puterow y tworzyw sztucznych, elektronika precyzyjna, 
jądrow a, kosmiczna itd.

Ta nowa sytuacja rysująca się na arenie m iędzynarodowej wskazuje, 
że będzie następował dalszy wzrost wym iany gospodarczej pomiędzy k ra 
jam i bez względu na ich ustrój społeczno-polityczny. Na tym  tle trad y 
cyjne form y pracy służby dyplomatyczno-konsularnej w dziedzinie sto
sunków politycznych i handlu  zagranicznego ulegają stopniowej ewolucji, 
w k tórej rola szybkiego przepływ u inform acji politycznej, naukow o-tech
nicznej, elastyczność realizacji produkcji na eksport i znaczenie nowo
czesnego m arketingu oraz serwisu technicznego nabierają coraz większe
go znaczenia w  ksztatłow aniu współpracy gospodarczej z zagranicą, dla 
przyspieszenia tem pa wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów .

W ydaje się koniecznym zwrócenie uwagi, że tak  zwana „Idea prze
pływ u ludzi i inform acji” wykorzystyw ana jest przez wiele krajów  kapi
talistycznych nie tylko do „rozmiękczania” socjalizmu i um acniania neo- 
kolonializmu, ale do stworzenia warunków dla m iędzynarodowej w ym ia
ny osobowej w realizacji polityki przechwytywania inform acji naukowo- 
-technicznych (w tym  z krajów  socjalistycznych) oraz kontynuow ania 
strategii przechw ytyw ania mózgów, by tą drogą obniżać społeczne na
kłady na wykształcenie kadry  naukowo-technicznej we własnym  k raju  
i przyspieszyć tempo nowoczesnego postępu technicznego, w k tórym  sy
stem atycznie w zrastać będzie udział fachowców z wyższym w ykształce
niem  do zatrudnionych ogółem. Pomoc dla krajów  trzeciego św iata w  la
tach 1960— 1972 z USA K anady i Wielkiej B rytanii wynosiła 46,3 m ld doi. 
natom iast szacowana wartość kapitałowa um iejętności technologicznych 
em igrantów  z krajów  rozwijających się do USA, K anady i W ielkiej B ry
tanii wynosiła 50,9 mld doi., a więc 4,6 mld doi. wynoszą s tra ty  netto  dla 
krajów  rozw ijających się.3

W krótkim  okresie celowi przechwytywania mózgów mogą służyć ilo
ściowe różnice w pierw otnym  i wtórnym  podziale dochodu narodowego 
w krajach  kapitalistycznych i socjalistycznych oraz kształtow anie sztucz
nych preferencji m aterialnych na rzecz agitacji em igracyjnej ludzi 
w wieku produkcyjnym  z wyższym wykształceniem. Można podać za 
przykład politykę łączenia rodzin reprezentow aną przez RFN, m ającą na 
celu zastąpienie robotników o niskich kw alifikacjach z kręgu k u ltu ry  
pozaeuropejskiej (Turcy, Arabowie itd.) robotnikam i z kręgu k u ltu ry

3 Por. R aport R zym ski.
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europejskiej o wysokim poziomie wiedzy ogólnej i k u ltu ry  technicznej.
Ta nowa sytuacja w stosunkach m iędzynarodowych i konsekwencja 

podziału świata na ugrupow ania społeczno-polityczne przyczyniła się do 
kształtow ania nowych m etod działania dyplomatycznego po II wojnie 
światowej i nadal determ inuje treść i form y realizacji funkcji zew nętrz
nej państw a oraz pracę współczesnych służb zagranicznych. Zróżnicowa
nie celów i zadań, form  i m etod działania służb dyplom atycznych w ra 
mach danych ugrupow ań politycznych w stosunku do krajów  spoza da
nego ugrupow ania coraz częściej określa globalny charak ter pracy dyplo
m atycznej jednego k ra ju  w korelacji z celem globalnym  danego ugrupo
wania politycznego.

Można postawić tezę, że współczesne życie społeczno-ekonomiczne 
każdego k ra ju  zdeterm inowane jest m ultilateralnym  charakterem  współ
czesnych stosunków międzynarodowych. Te tendencje w płynęły na roz
szerzenie się sfery stosunków m iędzynarodowych i zmianę pojęcia „służ
ba zagraniczna”. Dawniej stosunki międzynarodowe były niemal wyłącz
ną domeną polityków i wyspecjalizowanej służby dyplomatycznej. Ten 
specyficzny „monopol” w m iarę upływ u lat po II wojnie światowej, po
wstanie krajów  socjalistycznych oraz tendencji do globalizacji współczes
nego życia społecznego wpłynął na ewolucję ilościowo-jakościową służby 
zagranicznej.

Klasyczna służba dyplom atyczno-konsularna rozszerzona zostaje 
o specjalistów z dziedziny handlu zagranicznego, współpracy gospodar
czej, naukowo-technicznej, kooperacji przemysłowej, inwestycji zagra
nicznych, eksportu, usług technicznych, transportow ych, powstanie m ie
szanych spółek gospodarczych, w których z jednej strony reprezentow a
ny jest kapitał państwowy, a z drugiej pryw atny, powstanie grona spe
cjalistów  z dziedziny inform acji naukow o-kulturalnej, ochrony petentów, 
doradców i specjalistów w organizacjach międzynarodowych, gospodar
czych, naukowo-technicznych, ku ltu ralnych  i innych. Spowodowało to 
niespotykany w poprzednich latach wzrost zatrudnienia w służbie zagra
nicznej.

Sytuacja ta  wpłynęła na ewolucję form  pracy służby dyplomatycznej, 
która w oparciu o Konwencję W iedeńską o stosunkach dyplomatycznych 
w r. 1961 i o Konwencję W iedeńską o stosunkach konsularnych 
z 1963 roku oraz K artę  Narodów Zjednoczonych z San Francisco 
z 26 czerwca 1945 roku, w coraz większym stopniu nabiera charakteru 
ochronno-koordynacyjnego realizowania zewnętrznej funkcji współczes
nego państw a. Powodzenie działania i optym alizacja warunków do reali
zacji tej funkcji jest uzależnione od kom plem entarności pracy  wszystkich 
zatrudnionych za granicą i zatrudnionych na rzecz współpracy z zagranicą 
we w szystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego w kraju. Jed 
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ność działania tych podmiotów stanowi przedm iot zainteresowania mego 
artykułu . Często słyszymy w mowie obiegowej, że mówi się do naukow
ca, sportowca, robotnika, tu rysty  itd. „Bądź dobrym Ambasadorem na
szego k ra ju ” . Stwierdzenie to wcale nie jest przykładem  werbalizmu, ale 
konkretnym  postulatem  pod adresem wszystkich obywateli, którzy m ają 
cokolwiek wspólnego ze sferą kontaktów  m iędzynarodowych, aby działali 
na rzecz um acniania gospodarczego naszej Ojczyzny i jej dobrego imie
nia w świecie.

W niniejszym  artykule chciałbym przedstawić hipotezę o nadrzędnej 
roli przedstaw icielstw  dyplom atyczno-konsularnych w realizacji zewne- 
trznej funkcji państw a polskiego w stosunku do podmiotów praw a pol
skiego w k ra ju  urzędowania.

Realizacja zew nętrznej funkcji polityki społeczno-gospodarczej Polski 
Ludowej i obrona jej interesów w kraju  urzędowania oraz działanie na 
rzecz um acniania i rozwoju stosunków z krajem  urzędowania wymaga, 
zgodnie z założeniami polskiej polityki zagranicznej, aby wszyscy za
trudnieni (bez względu na instytucje) w k ra ju  urzędowania polskiej misji 
dyplom atycznej prezentow ali jej pryncypialne założenia sprecyzowane 
w K onstytucji PRL (art. 6), wzbogacone o bieżące wytyczne napływ ające 
z kraju. System atycznie winno obserwować się całokształt naszych sto
sunków  ̂ politycznych i gospodarczych z krajem  urzędowania oraz orien
tować się w jego stosunkach zewnętrznych, widzieć związek przyczyno
wo-skutkowy, jaki te stosunki mogą wywierać na naszą politykę do kraju  
urzędowania naszego przedstawicielstwa. Cel ten można osiągnąć poprzez 
obserwację polityki wew nętrznej i zewnętrznej danego kraju , gromadze
nie m ateriałów  i selektywne ich analizowanie pod kątem  potrzeb pla
cówki. "

Dokładna analiza powiązań politycznych k raju  urzędowania na ze
w nątrz i oparta na system atycznym  gromadzeniu faktów, a przede 
wszystkim oceny determ inantów  polityki w ew nętrznej (stanowisko partii 
opozycyjnych w stosunku do partii rządzącej, grup nieform alnych, lobby 
narodowościowych, przemysłowych, bankowych, handlowych, ugrupowań 
robotniczych, chłopskich, studenckich i młodzieżowych, stanowiska Ko
ścioła i zew nętrznych sojuszników politycznych k raju  urzędowania) po
zwala lepiej badać ich wpływ na przyszły rozwój stosunków z naszym 
krajem . Aby osiągnąć te cele, dyplomata musi stale i system atycznie roz
szerzać kontakty  osobiste z wymienionymi wyżej realizatoram i polityki 
w ew nętrznej k ra ju  urzędowania. Czynnikiem gw arantującym  i stw arza
jącym  możliwość dokonania selektywnych, obiektywnych ocen politycz
nych o k ra ju  urzędow ania stanowi obserwacja pracy parlam entu i rzą
du, analiza polityczna ich decyzji bieżących, znajomość lobby kierowni
czego poszczególnych m inisterstw , partii politycznych, organizacji i sto
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warzyszeń, ośrodków dyspozycji komunikowania masowego aż do perso
nalnych znajomości z kom entatoram i i publicystam i zajm ującym i się po
lityką w ew nętrzną i zagraniczną włącznie.

Elastyczna ocena sytuacji gospodarczej kraju  urzędowania uwzględ
niająca wszystkie problem y, od inw estycji poprzez finanse, równowagę 
rynkową, stanowiska poszczególnych partii politycznych oraz ugrupow ań 
gospodarczych i ich w pływ  na ekonomikę, czynników zew nętrznych i ich 
w pływ  na bilans handlow y oraz równowagę gospodarczą- k raju  urzędow a
nia winno być codzienną troską nie tylko pracowników służby zagranicz
nej zatrudnionych w sferze gospodarczej, ale wszystkich zatrudnionych 
w danym  kraju  członków polskich placówek.

Umiejętność konfrontacji nauki marksistowskiej z życiem w k ra ju  
urzędowania nie tylko wzmacnia argum entację polityczną i pozwala 
uniknąć powierzchownego oddziaływania na partnerów , lecz wzbogaca 
naszą wiedzę osobistą.

Znane są prawdy, że rzeczywistość polityczna jest bardzo płynna 
i różnorodna, dla każdej tezy można znaleźć uzasadnienie polityczne, ale 
znalezienie tezy wcale nie oznacza, że przekonaliśm y partnera  i w ygra
liśm y sprawę. Rzetelna i oparta na faktach — m ających szerokie po
twierdzenie w życiu — ocena sytuacji politycznej wymaga dużej wiedzy 
osobistej; znajomość realiów  społeczno-politycznych k ra ju  urzędowańia 
jest w arunkiem  dobrej pracy placówki w kompleksowej ocenie stosun
ków politycznych z danym  krajem . Mając wypracowany dobry w arsztat 
politycznego poznania k ra ju  urzędowania, placówka może dobrze wyko
nywać swą funkcję w stosunku do naszego kraju,, być obiektywnym  
i rzeczowym konsultantem  dla delegacji przebyw ających w m isjach spe
cjalnych, ułatwić może instytucjom  i osobom nawiązywanie kontaktów  
osobistych w k raju  urzędowania, kształtować we właściwych proporcjach 
wym ianę towarową i wpływać na umocnienie się prestiżu Polski w kraju  
urzędowania.

ROLA I ZADANIA AMBASADORA PRL W KRAJU URZĘDOWANIA

Społeczność m iędzynarodowa precyzując i uchwalając konwencję wie
deńską o stosunkach dyplom atycznych z 18 kwietnia 1961 r. w pream bule 
tej konwencji stwierdza; że ,,(...) celem tych przywilejów i im m unitetów  
nie jest zapewnienie korzyści poszczególnym osobom, lecz zabezpieczenie 
skutecznego w ykonyw ania funkcji przez misje dyplomatyczne reprezen
tujące ich państw a.” 4 Tym samym określa się wykonywanie funkcji poza 
państwem , a więc funkcji zewnętrznej. To przyjęte przez międzynarodo

4 K onw encja  W iedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18IV 1961 r. Dzien
nik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nr 37, poz. 232.
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wą społeczność określenie w sposób jednoznaczny precyzuje, że misja 
dyplom atyczna w ykonuje funkcję państwa, bowiem dla jego celów otrzy
m uje ona przyw ileje i im m unite ty  niezbędne w jej pracy ■— a więc 
w w ypełnianiu konkretną treścią zew nętrznej funkcji swego państw a. 
K onw encja W iedeńska w art. 3 stwierdza, że funkcje m isji dyplom atycz
nej obejm ują między innym i: „(...) reprezentow anie państw a w ysyłają
cego w państw ie przyjm ującym ”.6

Jednak  by m isja mogła w ogóle funkcjonować, muszą być spełnione 
pewne w arunki. Państw o wysyłające powinno się upewnić, że osoba, 
k tórą zamierza akredytow ać jako szefa m isji w państw ie przyjm ującym , 
o trzym uje „agrem ent” tego państwa. W arunek konieczny polega na zło
żeniu przez szefa misji państw a wysyłającego i przyjęcie przez głowę 
państw a przyjm ującego — listów uw ierzytelniających i podanie ich do 
publicznej wiadomości. Od tego m om entu szef m isji jest najwyższym  
organem  państw a wysyłającego w państw ie przyjm ującym . Jego specjal
na ranga jako najwyższego organu państw a wysyłającego znajduje swe 
odbicie w treści listu uwierzytelniającego, w którym  Rada Państw a 
oświadcza: „(...) okazać całkow itą wiarę i ufność wszelkim oświadcze
niom, jakie będzie miał zaszczyt złożyć Jej (głowie państw a przyjm ują
cego — Z. R.) w im ieniu Rady Państw a i Rządu Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludow ej.” ® Przykładem  potwierdzenia najwyższej zwierzchności 
ambasadora, w k ra ju  urzędow ania jest w yjątek  z listu uw ierzyteln iają
cego Am basadora W ielkiej Brytanii: ,,(...) Proszę Pana o okazywanie cał
kowitej w iary  tem u wszystkiem u co (...) będzie miał sposobność kom u
nikować Panu w Moim im ieniu”.7

Z przykładów  wynika, że am basador Polski odpowiada za całokształt 
działalności Polski za granicą w państw ie, bądź w państw ach i organiza
cjach m iędzynarodowych, przy których jest akredytow any.

Szef m isji dyplom atycznej w ykonuje swe funkcje z ram ienia i w imie
niu Rady Państw a i Rady M inistrów PRL. Oczywiście zasada przyjęta 
dla urzędu M inistra Spraw Zagranicznych jest ta  (między innymi), że 
szef m isji jest jem u bezpośrednio podporządkowany, ponieważ to m ini
ste r Spraw  Zagranicznych jest generalnym  koordynatorem  stosunków 
z zagranicą i łączy w tej koordynacji elem enty działalności politycznej 
z działalnością gospodarczą, ku lturalną, naukowo-techniczną, propagando
wą, inform acyjną oraz opiekę nad obywatelam i polskimi znajdującym i 
się za granicą.

7 Ib idem
6 A. G o r b i e l :  P raw o m iędzynarodow e.  Źródła i materiały. T. II, Katowicf* 

1970, s. 90.
7 Ibidem
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Ta opieka i ochrona zagwarantowana jest obywatelom polskim 
w konstytucji PRL art. 89, k tóry  głosi: „Obywatele polscy za granicą 
korzystają z opieki Polskiej Rzeczypospolitej Ludow ej”. O praw ie do 
ochrony obywateli państw a za granicą mówi też e x p re ss is  v e rb is  pk t 6 
art. 3 Konwencji W iedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Jeżeli do 
tego przypomnieć art. 90 K onstytucji PRL, k tóry  głosi, że: „Obyw atel 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest obowiązany przestrzegać przepi
sów K onstytucji i ustaw  oraz socjalistycznej dyscypliny pracy, szanować 
zasady współżycia społecznego, wypełniać sum iennie obowiązki wobec 
państw a”, to jasnym  jest, że wszyscy obywatele polscy przebyw ający za 
granicam i bez względu na cel pobytu podlegają ambasadorowi polskiemu. 
Am basador realizuje bowiem wytyczne P artii i Rządu w dziedzinie 
kształtow ania stosunków z krajem  urzędowania. Spraw uje on zwierzchni 
nadzór i koordynuje pracę wszystkich placówek istniejących na terenie 
k raju  swego urzędowania, bez względu na treść i form y ich działalności. 
Am basador będzie też koordynował działalność delegacji i przedstaw i
cieli, którzy czasowo przybyw ają do k raju  jego urzędow ania na negocja
cje, podpisywanie umów, kontraktów  itp. Oczywiście wykonując nad- 
rzędno-koordynującą funkcję w stosunku do podmiotów polskiego praw a 
wewnętrznego w kraju , winien mieć na względzie korelację tych funkcji 
z praw em  kraju  urzędowania i norm am i praw a międzynarodowego.

Kierownik przedstawicielstwa może wypełnić art. 3 Konwencji Wie
deńskiej o stosunkach dyplom atycznych i nadzorować wykonanie art. 5 
Konwencji W iedeńskiej o stosunkach konsularnych poprzez ścisłą koordy
nację i wzajemne uwzględnianie podstawowych pryncypiów nauki 
m arksistowskiej o prym acie polityki nad ekonomiką w realizacji ze
w nętrznej funkcji państw a, k tóra jest determ inantem  wyznaczników 
handlowych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, prawnych, tu ry 
stycznych, obronnych i ochronnych w realizacji polityki zagranicznej 
państw a.

Reasumując, wszystkie placówki gospodarcze, handlowe, bankowe, 
transportow e, usługowe, organizacje i przedsiębiorstwa produkcyjne, pro
dukcyjno-handlow e i techniczne, specjaliści polscy bez względu na m iej
sce swego zatrudnienia i inni przedstawiciele życia społeczno-gospodar
czego Polski podlegają nadzorowi' szefa misji dyplom atycznej. Nadzór ten 
wynika z aktów norm atyw nych wyższego rzędu, jakie obowiązują po
między wszystkimi resortam i naszego k raju  w realizacji polityki zagra
nicznej państwa. Zadaniem nadrzędnym  placówki jest więc realizacja 
wszystkich zadań społeczno-gospodarczych, które wyznaczonych przez in
teres polityczny i gospodarczy Polski w stosunku do danego kraju, re 
gionu czy kontynentu. Nie jest to tylko przyw ilej naszego k raju  — w y
nika on z dobrze pojętych międzynarodowych norm  i zasad współżycia.
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Nie można bowiem w obecnym układzie sił na świecie w długim  okresie 
prowadzić gospodarkę autarkiczną.

Zadań am basadora nie da się sprecyzować dokładnie czy ująć w re 
gulam in tak jak nie można ująć w regulam in całokształtu wyznaczników' 
życia wew nętrznego i zewnętrznego kraju . Jedno jest pewne, wszelkie 
jego działania i działania podległego mu personelu muszą być komple
m entarne w aktyw nej realizacji zewnętrznej funkcji państw a polskiego.

Placów ka dyplom atyczna i jej am basador w swej działalności winni 
rozw ijać przyjazną współpracę nie tylko z krajem  swego urzędowania, 
ale ze wszystkim i m isjam i akredytow anym i przy głowie państw a przy j
m ującego i państw , z którym i Polska utrzym uje stosunki dyplomatyczne 
oraz działać na rzecz i zgodnie z celami sform ułow anym i w art. 1 K arty  
Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. Pragnę zacytować tu  sta
nowisko długoletniego dyplomaty, profesora M ariana Dobrosielskiego:

Ambasador i jego współpracownicy powinni też być w pewnym sensie adwo
katami polityki polskiej. Znaczy to, że mamy dbać o to, by była ona właściwie 
rozumiana przez przedstawicieli rządu kraju, w którym pracuję, jak i — w miarę 
możliwości — przez społeczeństwo. Muszą więc nie tylko dokładnie sami rozumieć 
tę politykę, ale być w stanie przedstawić ją w ten sposób, by przełamać tak częste 
wobec niej w niektórych krajach uprzedzenia. Muszą używać przy tym argumen
tacji, która trafiałaby do przekonania, a równocześnie dbać o to, by politykę naszą 
przedstawiać wiernie i potrafić bronić ją przed zarzutami i atakami. Dotyczy to 
zresztą nie tylko założeń naszej polityki, ale wielu różnorodnych dziedzin życia 
kraju.

Dobry dyplomata musi więc dobrze znać zarówno historię, jak i współczesny 
rozwój Polski — polityczny, gospodarczy, społeczny. Musi orientować się na bieżąco 
w ważniejszych wydarzeniach naukowych, kulturalnych, artystycznych, sporto
wych dtp.8

W tym  przykładzie w yraźnie widać zależność pracy m isji dyploma
tycznej i jej personelu pomiędzy w ydarzeniam i w ew nętrznym i k ra ju  
swego pochodzenia a ich pracą w kraju  swego urzędowania. Zdaniem 
moim właśnie w ujęciu generalnym  nadrzędno-koordynacyjna rola am 
basadora polega na tym, że realizując zew nętrzną funkcję państw a po
w inien on i jego personel działać na rzecz jej kom plem entarności w wy
konyw aniu zadań, jakie stawia przed nimi polska polityka zagraniczna.

DZIAŁALNOŚĆ KONSULARNA

W ydziały K onsularne przy Ambasadach PRL oraz samodzielne Kon
sulaty  Generalne k ieru ją  się w swej pracy określonymi norm am i praw a 
wew nętrznego i międzynarodowego oraz umowami dwustronnym i.

8 M. D o b r o w o l s k i :  Z teorii i p ra k tyk i  pokojow ego  współistnienia.  War
szawa 1978, s. 141.
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Polska służba konsularna działa na mocy ustaw y z dnia 13 lutego 
1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 
n r 9, poz. 34). Ustawa ta określiła również właściwości naczelnych orga
nów państwa, m. in. w 'zakresie w ystaw iania konsulom polskim listów ko
m isyjnych i udzielania e x e q u a tu r  dla konsuli państw  obcych.

Placów ki konsularne uwzględniają w swej pracy zespół norm  pol
skiego praw a karnego, cywilnego, spadkowego, obywatelskiego, adm ini
stracyjnego i p raw a o aktach stanu cywilnego oraz praw a o notariacie.

Z krajam i, z k tórym i Polska zawarła konwencje konsularne obowią
zują w stosunkach wzajem nych postanowienia tych konwencji, natom iast 
z krajam i, z którym i brak jest dw ustronnych konwencji, ma zastosowa
nie praw o zwyczajowe kształtow ane w oparciu o W iedeńską Konwencję
0 stosunkach dyplom atycznych z 1961 r. art. 3 pkt. 2.

Zadania i zakres pracy w dziedzinie konsularnej, jak widać z p rzy 
toczonych norm  praw a wewnętrznego i międzynarodowego, są bardzo 
szerokie; w ym agają od pracowników tej służby nie tylko znajomości pra
wa, ale także poczucia obowiązku w obronie interesów  Polski Ludowej
1 jej obywateli.

Służba konsularna bezpośrednio realizuje funkcję ochronną państw a 
nad obywatelam i polskimi zagw arantow aną konstytucją PRL. Konsul 
i jego pracow nicy m ają więc obowiązek utrzym yw ania dobrych (po
praw nych) kontaktów  z kom órką czy departam entem  miejscowego Mini
sterstw a Spraw  Zagranicznych odpowiedzialną za działalność konsularną, 
z m iejscowym M inisterstw em  Sprawiedliwości, z terenow ym i organam i 
w ładzy adm inistracyjnej, urzędam i em igracyjnym i, sądami, miejscową 
policją, służbą więzienną, punktam i przejść granicznych, adwokatami, 
notariuszam i, szpitalnictwem , zakładami ubezpieczeń społecznych, w ła
dzami sanitarnym i, zakładami pogrzebowymi itd.

W szelkie poczynania obywateli, niezależnie od charakteru  i skutków, 
znajdu ją  praktycznie odbicie w pracy urzędów  konsularnych, począwszy 
od re jestrac ji urodzin dzieci obywateli polskich w k ra ju  urzędowania, 
poprzez udzielanie wszelkiej pomocy praw nej i m aterialnej, przyjm owa
nie oświadczeń o w stąpieniu w związki m ałżeńskie przez obywateli pol
skich do udzielenia ostatniej pomocy w przypadku ludzkich tragedii.

Działając na rzecz kom plem entarnego w ykonyw ania swych funkcji* 
pracow nicy służby konsularnej udzielają inform acji z zakresu obowiązu
jących w PRL przepisów prawnych, jednak nie wolno im ich in terpreto
wać dla uniknięcia przypadku powoływania się na ich inform ację jako 
obowiązującą w ykładnię prawa.

Zmiany, zachodzące w ustawodawstwie k ra ju  urzędowania, mogą w y
woływać skutki praw ne w polskim praw ie w ew nętrznym  lub też doty
czyć naszych obyw ateli (np. spadki, podatki itp.) w związku z tym  ko
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nieczne jest, aby w realizacji kom plem entarności pracy służby zagranicz
nej pion konsularny w porę zawiadamiał insty tucje w Polsce, k tórych  
zm iany te mogą dotyczyć. I tu  ponownie dochodzimy do stw ierdzenia: 
informować a nie interpretow ać. W czasie pracy w urzędzie konsularnym  
jest zbyt wiele czynności, a zła in terp retacja  przepisów praw nych, bez 
uwzględnienia wszystkich aspektów życia, może przynieść więcej szkody 
niż pożytku.

Służba konsularna czuwa nad wykonyw aniem  umów, w których stro 
nam i jest Polska i k raj urzędowania. Szczególne znaczenie ma to w kon
troli przestrzegania przez strony wykonyw ania konw encji konsularnych, 
um owy o zniesieniu wiz, umowy o obrocie praw nym  w zakresie praw a 
cywilnego i akt oraz praw a karnego, umów o zabezpieczeniu społecz
nym  itp. . '

Inspirowanie w spółpracy między m iastam i polskimi a m iastam i k ra 
ju  urzędowania może być zawsze wdzięcznym polem do działania dla 
służby konsularnej. Zakres tych kontaktów  obejm uje takie problem y, jak  
wym ianę delegacji bądź też specjalistów z dziedziny gospodarki kom u
nalnej, kom unikacji, służby zdrowia, budownictwa, handlu a także 
współpracę opartą na podpisaniu konkretnych, dw ustronnych um ów 
wieloletnich.

Opieka konsularna, ten  najbardziej new ralgiczny odcinek pracy każ
dego konsulatu, przynoszący wiele satysfakcji, ale też — niekiedy — 
wiele zm artw ień i trosk (kiedy obywatele naszego k ra ju  przez swą 
naiwność są aresztowani, grozi im kara więzienia, w ydalania itp., tj. na
rażenie na szwank nie tylko osobistego dobrego imienia, lecz także au to
ry te tu  ojczyzny) jest bardzo istotną dziedziną pracy konsularnej. Zwykle 
na tym  odcinku wym agane jest zatrudnienie odpowiednich dyplomatów, 
m ających duże zrozum ienie dla ludzkich słabości, ale będących jedno
cześnie pryncypialnym i i zasadniczymi, jeżeli w grę wchodzi in teres 
i prestiż kraju.

W tej dziedzinie placówki u trzym ują łączność z przebyw ającym i cza
sowo w ich okręgu konsularnym  specjalistam i delegowanym i przez róż
ne resorty, pracow nikam i nauki, stażystam i, ekspertam i, tu rystam i (je
żeli c i; ostatni sami chcą takiej pomocy) dla udzielenia rozm aitych rad: 
od inform acji dotyczącej ceny biletu tram wajow ego począwszy, skończy
wszy na innych, bardziej już skomplikowanych sprawach.

Obowiązkiem placówek dyplomatycznych, a konsulatów  w szczegól
ności, jest czuwanie nad tym, by obywatelom  polskim i instytucjom  po
zwolono korzystać z przysługujących im praw , ulg, przywilejów, w yni
kających z umów dw ustronnych i praw a międzynarodowego. Obrona 
praw  obywateli polskich i insty tucji w yraża się w  tym, że placówki 
udzielają pomocy w  ich roszczeniach rentowych, m ajątkow ych, alim enta
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cyjnych, odszkodowawczych, przy poszukiwaniu rodzin, wyciągach św ia
dectw pracy, ukończenia szkoły, m etryki urodzenia, słowem — w dzie
siątku spraw, wchodzących w różne dziedziny praw a polskiego i m iędzy
narodowego. Zgodnie ze statutow ym  obowiązkiem należy też zapewnić 
pomoc praw ną w przypadkach, kiedy obywatel polski jej potrzebuje 
i wyraźnie się o nią zwróci.

Szczególnie wiele czynności konsularnych powodują zagadnienia 
związane z wydawaniem  wiz, sprawowaniem  opieki nad polskimi sta tka
mi i załogami tych statków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W y
staw ianie paszportów konsularnych, dokonywanie czynności w paszpor
tach krajowych, zapytania o niekaralności w Polskim  Rejestrze Skaza
nych, dokonywanie legalizacji dokumentów, odpisów, tłumaczeń, w yda
wanie zaświadczeń o obywatelstwie, przyjm owanie wniosków z dziedzi
ny praw a obywatelskiego, udzielanie pomocy sądom polskim i adm ini
stracji w doręczaniu dokumentów, przyjm ow anie zeznań na zlecenie są
dów polskich, reprezentow anie interesów  spadkobierców — to tylko 
w telegraficznym  skrócie podane dziedziny, które determ inują wpływ 
funkcji w ew nętrznej państw a na funkcję zew nętrzną i kom plem entar- 
ność pracy polskiej służby zagranicznej.

Szczególnie w służbie konsularnej dostrzec można konkretne oddzia
ływanie tych wyznaczników interesów naszego państw a i jego obyw ateli 
oraz wzajem ne powiązanie czynników w ew nętrznych i zewnętrznych.

PROBLEMATYKA OGÓLNOGOSPODARCZA

Jeżeli przyjm iem y, że istnieje nierozerw alny związek pomiędzy poli
tyką i ekonomiką oraz odwrotnie wynika stąd, iż wszystkie działania po
lityczne muszą mieć na celu umocnienie bazy ekonomicznej państwa.

Powodzenie w działaniach na rzecz realizacji tego celu można osią
gnąć przy rzeczywistym  zaangażowaniu się wszystkich zatrudnionych 
w kraju  urzędowania pracowników służby zagranicznej, bez względu na 
ich resortow e pochodzenie. Polska służba zagraniczna łączyła i łączy re 
prezentow anie interesów  PRL w dziedzinie handlu zagranicznego z k ra
jem urzędowania przy jednoczesnym współdziałaniu z nim na rzecz jego 
rozwoju poprzez wszystkie dziedziny współpracy ogólnogospodarczej, 
jeżeli tylko strony są zainteresowane tym  rozwojem. W związku z tym  
należy system atycznie zabiegać o pogłębienie tych stosunków poprzez 
oddziaływanie na sfery gospodarcze, władze centralne, terenow e oraz 
utw ierdzać je w przekonaniu, że „Made in Poland” to synonim dobrej 
roboty i uczciwego partnerstw a.

Placówki dyplomatyczne poprzez swą system atyczną inform ację o za
kresie możliwości współpracy gospodarczej k ra ju  urzędowania z Polską
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oraz o w arunkach i obowiązujących w tym  względzie przepisach praw 
nych, przyczyniają się do tego, że w porę podjęta inicjatyw a nawiąza
nia kontaktów  handlow ych pomiędzy organizacjam i i firm am i k raju  
urzędow ania a przedsiębiorstwam i handlow ym i w Polsce, dynam izuje 
rozwój w ym iany gospodarczej i naukowo-technicznej. Realizacja tych ce
lów musi uwzględniać główne wytyczne polityki zagranicznej i zaleceń 
m inistra handlu zagranicznego w szczególności.

A parat handlow y polskiej służby zagranicznej ma duże możliwości 
w zakresie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na wielkość obro
tów z krajem  urzędowania.

W ypełnianie celów globalnych, jakim i są obroty handlowe i ich wiel
kość oraz elastyczne zabezpieczenie w arunków  realizacji poprzez sumien
ną analizę rynku  k ra ju  urzędowania, jest w arunkiem  koniecznym przy 
podejm owaniu decyzji w ośrodkach dyspozycji w k ra ju  w stosunku do 
k ra ju  urzędowania. /

W arunki te mogą być spełnione poprzez analizę sytuacji ekonomicz
nej k raju  urzędowania, jego stosunków gospodarczych z innym i krajam i 
(analiza ogłaszanych umów porozumień wielostronnych i dwustronnych), 
w ystępujących procesów integracyjnych przyznawania przez kraj urzę
dowania klauzul największego uprzyw ilejow ania, polityki celnej, protek
cjonizmu, reglam entacji opłat im portow ych i eksportowych, warunków  
sanitarnych, przepisów o ochronie środowiska, norm  techniczno-technolo
gicznych k raju  urzędowania w  skali krajow ej, regionalnej, w bran
żach itd.

Badanie rynku i obrotów towarowych za granicą i system atyczne 
sygnalizowanie do k ra ju  zmian w kształtow aniu się koniunktury, zwy
czajów handlowych, przepisów finansowych, walutowych, podatkowych, 
transportow ych i ubezpieczeniowych powinno służyć wzrostowi obrotów 
towarowych z Polską i tworzyć w arunki optymalnego lokowania zamó
wień naszego k ra ju  w k raju  urzędowania.

Niezwykle ważnym  elem entem  w pracy jest przepływ  inform acji 
z k raju  urzędow ania do insty tucji krajow ych i urzędów oraz m inisterstw . 
Klarowne, rzeczowe dyspozycje z ośrodka krajowego pomagają w opra
cowaniu inform acji na miejscu. Zdarza się, że przez długi czas placówki 
takich dyspozycji nie otrzym ują, a w pewnym  momencie przychodzi ona 
z dyrektyw ą „natychm iast”. Wszyscy zdają sobie sprawę, że k raj X lub 
Y to tylko cząstka ogólnej polityki, w związku z tym  m ateriały  inform a
cyjne o k ra ju  urzędow ania muszą być gromadzone na bieżąco.

Obserwacja ruchu  cen, ich poziomu i s tru k tu ry  oraz relacji kursów 
w kraju  urzędowania, przeprowadzanie analiz porównawczych, groma
dzenie inform acji z tego zakresu dla ośrodków dyspozycji w kraju, gro
madzenie wydaw nictw , tabel, opracowań, inform acji i ocen na tem at
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aktyw izacji polskiego handlu na rynku w ew nętrznym  k ra ju  urzędowania, 
organizacja septoisu technicznego, współpraca z Insty tu tam i Ekonomicz
nymi, K oniunktur i Cen, przegląd bieżących czasopism fachowych 
i ogólnoinform acyjnych, gromadzenie m ateriałów  inform acyjnych z za
kresu nowoczesnej techniki, ocena targów  krajow ych a w nich udziału 
ekspozycji polskich — to dalszy zespół spraw , które m ają duże znacze
nie dla aktyw izacji w spółpracy gospodarczej z k ra jem  urzędowania.

Jednym  z podstawowych celów przedstaw icielstw a handlowego za gra
nicą jest koordynacja i kontrola wszystkich podmiotów praw a polskiego 
na terenie k ra ju  urzędowania. Pom ijam  przy tym  takie czynniki w pra
cy przedstaw icielstw a handlowego, jak  opieka nad delegacjam i udającym i 
się do Polski. Spraw a ta na pozór wygląda na m niej istotną, ale byw ają 
wypadki, że od opieki nad delegacjam i zależy nieraz podpisanie um owy 
czy kontrak tu .

Monopol handlu zagranicznego i indyw idualne zaangażowanie się na 
rzecz wzrostu obrotów towarowych z zagranicą w yw ierają wpływ na po
ziom przygotowania zawodowego pracowników polskiej służby handlowej 
za granicą. Jednakże możliwości praktycznej realizacji zadań przez apa
ra t handlow y polskiej służby zagranicznej są lim itowane wielkością za
trudnienia, zbyt małego w stosunku do zróżnicowanej problem atyki han
dlu zagranicznego i innych form  współpracy gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROPAGANDOWA

Jest to dziedzina pracy integralnie związana z realizacją naszych dw u
stronnych porozum ień o współpracy ku ltu ralnej. Nasza działalność kul- 
turalno-inform acyjno-propagandow a obejm uje wszystkie kraje, z k tó ry 
mi posiadam y stosunki dyplomatyczne. Polska prowadzi aktyw ną poli
tykę w ym iany ku lturalnej z ponad 62 krajam i wszystkich kontynentów. 
Liczba ta  świadczy o otwartości naszej k u ltu ry  i woli realizacji przez 
nasz k raj postanowień KBWE z Helsinek, wyrażonej w Uchwale n r 54 
Rady M inistrów z dnia 20 m arca 1976 roku.

Zakończenie K onferencji w Helsinkach wcale nie oznaczało jednak 
pokoju w sferze ideologicznej. K raje kapitalistyczne system atycznie w y
chodzą z koncepcjam i „rozm iękczania” socjalizmu, by tym  sposobem siać 
zam ęt w ew nątrz naszego kraju . Służyć to ma przede wszystkim próbom 
rozbicia socjalizmu, m. in. poprzez eksponowanie teorii konsumpcji i lan
sowanie drobnomieszczańskich norm  etycznych, a także wywoływaniu 
nastrojów  nacjonalistycznych w polityce w ew nętrznej państw  socjali
stycznych i podważaniu jedności ich wspólnoty. Problem y tu  zasygnali
zowane znajdują odbicie w propagandzie w ew nętrznej krajów  kapitali
stycznych, a często krajów  tzw. Trzeciego Świata, co ma w społeczeń



K om plem entarność w yznaczników .. 319

stw ach zachodnich wykształcić negatyw ny stereotyp socjalizmu i wzmoc
nić istniejące sta tu s quo  k rajów  kapitalistycznych w świecie.

Sytuacja ta  narzuca form y i treść działania polskiej służbie zagra
nicznej. Nadmienić należy, że wielu dziennikarzy i pracowników środ
ków masowego przekazu uspraw iedliw ia swe negatyw ne wypowiedzi
0 krajach  socjalistycznych pryw atną własnością środków masowego prze
kazu i dyspozycjami swych redakcji. Spraw a ta m a jednak swoje źródło 
w wojnie psychologicznej pomiędzy socjalizmem a kapitalizm em , a nie 
tylko w pryw atnej własności.

W związku z tym  nasza działalność inform acyjno-propagandow a 
w  k ra ju  urzędow ania i w ym iana ku ltu ralna ma za zadanie dostarczenie 
obiektyw nych m ateriałów  faktograficznych o Polsce do przedstawicieli 
prasy, radia i telew izji itp. oraz do głównych środowisk dziennikarskich.

Niezmiernie ważną dźwignią podnoszenia na wyższy poziom tzw. 
„polskiego im age” są osobiste kontakty  z wpływow ym i osobistościami ży
cia ekonomicznego, handlowego, kulturalno-oświatowego; poprzez nie od
działywać można na korygowanie zdeformowanego obrazu naszego kraju .

Podobnie też należy system atycznie inspirować środowiska prasy cen
tra lnej i terenow ej. Poprzez kontakty  osobiste oraz natychm iastow ą 
reakcję wpływać na zdeformowaną inform ację o naszym  kraju . Dostar
czanie m ateriałów  dziennikarskich, k tóre w yjaśniają problem  z naszego 
punktu  widzenia, jest skutecznym  środkiem neutralizacji negatyw nych 
ocen. W praktyce inform acyjno-propagandow ej i ku ltu ra lnej znajduje 
swe potwierdzenie stare łacińskie przysłowie: „ q u i tacet, co n ze n tire  v i -  
d e tu r — kto milczy, zdaje się zezwalać” .

Insty tucje i agencje rządowe, organizacje polityczne, ugrupowania 
społeczne i stowarzyszenia wszystkich środowisk, a także wpływowe oso
bistości w inny być system atycznie zaopatryw ane w m ateriały  inform a
cyjne o Polsce. M ateriały te zawierać w inny nasze stanowisko w spra
wach o istotnym  znaczeniu dla stosunków dw ustronnych i w ielostron
nych pomiędzy Polską a krajem  urzędowania. W rozprowadzaniu tych 
m ateriałów  należy uwzględniać biblioteki uniw ersyteckie i redakcje 
encyklopedii, słowników itp.

Poprzez nasze in sty tu ty  i ośrodki, tam  gdzie one istnieją, a tam, gdzie 
ich nie m a poprzez sym patyków miejscowych naszego kraju , organizuje 
się kompleksowe akcje inform acyjne w postaci tzw. Dni Polskich, odczy
tów, prelekcji, wystaw, pokazów filmowych, imprez inform ujących m iej
scowe społeczeństwo o historii narodu polskiego i jego życiu współ
czesnym. Popularyzow anie osiągnięć Polski na w ystaw ach gospodarczych
1 targach, zapraszanie w ybitnych naukowców, polityków i dziennikarzy 
na spotkania z m iejscowymi kołami kształtującym i politykę zagraniczną 
i w ew nętrzną k ra ju  urzędowania, to kolejne zadanie placówek zagra
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nicznych. Do zadań tych należy także 'dokonan ie  ocen stanu wiedzy 
o Polsce w swym k ra ju , urzędowania (znana spraw a rew izji podręczni
ków szkolnych w RFN jest między innym i zasługą pracy polskiej służby 
zagranicznej).

Kompleksowy program  działania na rzecz um acniania obrazu Polski 
w oczach społeczeństwa k raju  urzędowania poprzez wym ianę stypendy
stów, naukowców, młodzieży, dziennikarzy i działaczy politycznych jest 
bardzo ważnym  i pracochłonnym  wyznacznikiem, dającym  jednak dobre 
efekty w pracy służby zagranicznej.

Zasygnalizowane tu  problem y przynoszą w tedy tylko dobry efekt,, 
jeżeli ujm ow ane są kompleksowo i nie tylko przez polskie placówki dy
plom atyczne w kraju  urzędowania, ale przede wszystkim  przez in sty tu 
cje i organizacje w kraju  zajm ujące się zaopatrzeniem  placówek w m a
teriały  inform acyjno-propagandow e i w ykonujące postanowienia umów 
kulturalnych , jakie Polska zawiera z innym i krajam i.

To wzajem ne uzależnienie pracy placówek zagranicznych od insty
tucji krajow ych może być dobrym  przykładem  zależności pomiędzy pra
cą w k ra ju  i jej efektam i za 'granicą.

WYMIANA NAUKOWO-TECHNICZNA

U trzym yw anie i rozszerzanie kontaktów  przedstaw icielstw  polskich 
z i nsty tucjam i powołanymi do wym iany naukowej z zagranicą oraz 
miejscowym  środowiskiem naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kierow nictw  miejscowych placówek naukowych (wyższe uczelnie, zrze
szenia naukowe i zawodowe, insty tu ty  i laboratoria) a także zapoznanie 
społeczeństwa kraju  urzędowania z dorobkiem naukowym  i osiągnięcia
mi współczesnej techniki polskiej — to zadania długofalowe, które reali
zuje nasza służba zagraniczna w ścisłej koordynacji z M inisterstwem  
N auki i Szkolnictwa Wyższego.

Na wielu placówkach powoływane są specjalne wydziały do spraw  
współpracy naukowej z krajem  urzędowania. Jednak podstawową zasadą 
współpracy naukowców jest ich osobisty kontakt. Uczestnictwo w zja
zdach, sympozjach, spotkaniach naukowych realizowane jest często za 
pośrednictw em  polskich przedstaw icielstw  dyplomatycznych.

Obserwowanie rozwoju nauki i techniki w k ra ju  urzędowania, anali
za możliwości i celowości rozwoju stosunków dwustronnych, inspirowa
nie udziału w zjazdach, organizowanych przez naukę polską w kraju  
oraz wpływanie na rozwój bezpośredniej współpracy naukowo-technicz
nej — to podstawowe w arunki dostosowania się nauki polskiej do ogólno
światowego dorobku naukowego. Inspirowanie wyjazdów do Polski oraz 
wym iana stypendialna służą zwiększeniu się kontaktów  osobistych po
między ludźmi nauki i wzmacnianiu kręgu przyjaciół naszego kraju.



Kom plem entarność w yznaczników ., 321

Oczywiście każda praca musi posiadać ciągłość i odpowiednią doku
m entację dla zachowania tej ciągłości. Analiza i znajomość realiów życia 
naukowego kraju  urzędowania pozwala opracowywać sugestie dla współ
pracy bilateralnej z nauką k ra ju  urzędowania.

*  *  *

Dokonując pewnych uogólnień na tem at kom plem entarności pracy 
polskiej służby zagranicznej w realizacji zew nętrznej funkcji państwa, 
chciałbym  podkreślić (co starałem  się pokazać na konkretnych przykła
dach istnienia norm  praw a międzynarodowego), że działalność służby za
granicznej w ogóle, a dyplom atycznej w szczególności oparta jest o nor
m y praw a międzynarodowego i w związku z tym  jest legalna. Niepo
trzebnie czasami wielu ludzi nadaje charakterow i tej pracy zbyt duży 
posmak tajemniczości. W zrost m iędzynarodowej wym iany towarowej 
i osobowej stw arza obiektywne przesłanki do tego, że w tej dziedzinie 
potrzebna jest duża praca w yjaśniająca dla naszego społeczeństwa i dla 
działaczy życia społeczno-gospodarczego w szczególności. W ymiana ta bę
dzie wymagała doskonalenia instrum entów  pracy polskiej służby zagra
nicznej.

Szacunek człowieka dla człowieka musi wypływać z zasady wzajem 
ności, podobna zasada wzajemności jest żelaznym  praw em  służby zagra
nicznej (De u t des — daję, abyś i ty  mi dał) 9.

Jeżeli piszę o przywilejach, jakie posiada dyplom acja polska, m am  też 
na myśli to, że Polska Ludowa utrzym uje stosunki dyplom atyczno-kon
sularne z ponad 123 krajam i i przedstawiciele tych krajów  są akredyto
wani w Polsce, m ają tu  swoje placówki, poruszają się po naszym  kraju  
bez ograniczeń i realizują zewnętrzną funkcję swego państw a zgodnie 
z ich celami politycznymi. Brak znajomości realiów  ich pracy w naszym 
społeczeństwie jest częstym przyczynkiem  do wielu deform acji obywa
telskich postaw ze szkodą dla naszej ojczyzny. Stanowczo za mało robi 
się w tej dziedzinie na codzień, by spopularyzować pracę dyplomacji dla 
stworzenia klim atu profilaktycznego oddziaływania na społeczeństwo i na 
turystów  polskich udających się za granicę, szczególnie by mogli w porę 
reagować na negatyw ne zjawiska ze świadomością, że polska służba za
graniczna jest ich doradcą i obrońcą w każdej części świata, że tę ochro
nę i opiekę gw arantuje im K onstytucja PRL.

Doświadczenie podpowiada, że dyplom ata — pracownik służby zagra
nicznej (poza ogólnym wykształceniem) bezwzględnie musi przestrzegać 
praw  swego k ra ju  i swego urzędowania. Pow inien on orientować się 
doskonale w zmianach, jakie zachodzą w kodyfikacji praw a k ra ju  jego

9 Zitate  und Sprichw örter  von A—Z. Mosaik. München 1978, s. 517.

21 — Annales
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urzędow ania i co mu wolno a czego nie wolno w czasie wykonywania 
swej pracy  zawodowej. Znać swe przyw ileje to respektow ać praw a oraz 
obowiązki,, jakie nakłada na pracownika służby zagranicznej zaszczyt re 
prezentacji naszej Ojczyzny — Polski Ludowej — to spraw a honoru 
i oddania dla socjalizmu. Należy pam iętać o japońskim  przysłowiu — za
chowaj zwyczaje kraju , gdzie się znajdujesz.10

Jacy  więc są, a raczej powinni być nasi dyplomaci, którzy reprezen
tu ją  Polskę za granicą?

Dyplomata polski powinien przede wszystkim być głęboko przekonany o słusz
ności polityki partii i rządu. Nie tylko jednak przekonany, ale również dobrze ją 
znający oraz taki, który potrafi wiernie i sugestywnie ją przedstawić, uzasadniać, 
bronić, a na swoim odcinku wiernie realizować, głęboko przekonanym i dobrze ro
zumiejącym — zawsze, ale nigdy ślepo wierzącym, bezmyślnym fanatykiem. Dyplo
mata powinien dobrze znać historię, kulturę, rozwój Polski, być bez reszty zaanga
żowanym w pracy dla jej postępu społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Po
winien być rzetelnym, prostolinijnym, prawdomównym, skromnym, lojalnym. Tak,, 
bo tylko taki może i powinien mieć zaufanie swych władz ii tylko taki potrafi 
wyrobić sobie autorytet i wzbudzić szacunek przedstawicieli rządu i różnych grup 
społecznych kraju, w którym pracuje.11

Р Е З Ю М Е

На фоне общего международного положения в статье обсуждается эволю
ция работы дипломатических и консульских представительств в современном 
мире. В связи с тем, чт<̂  развитие международных отношений в настоящее 
время приобретает все более глобальный характер, в статье выдвигается гипо
теза о том, что устоявшиеся формы дипломатической и консульской работы 
в области политических и внешнеторговых отношений подвергаются постепен
ной эволюции, в которой все более возрастает роль быстрого потока научно- 
-технической и политической информации, эластичность выпуска отечествен
ными производителями экспортной продукции, современного маркетинга и тех
нического обслуживания в формировании экономического сотрудничества 
с зарубежными странами. Сбсуждая сферу деятельности польских диплома
тических и консульских представительств, автор обращает особое внимание 
на руководящую роль Посла ПНР и генерализацию его полномочий по отно
шению к субъектам польского внутреннего закона, а также на комплементар- 
ность показателей общественно-экономической функции польского государства 
331 рубежом.

Названная сфера деятельности посла, торгового советника и консула не 
исчерпывает перечень каналов, по которым осуществляется политика форми
рования авторитета и международного престижа Польши.

Представляемая проблематика должна подтвердить гипотезу о том, что 
выполнение внешней функции государства дипломатическим и консульским

10 Das grosse Buch der Sprichwörter .  Bechtke, München 1979, s. 241.
11 D o b r o w o l s k ' i :  op. cit., s. 143—144.
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корпусом в настоящее время приобретает все более охранительно-координа
ционный характер в стране пребывания.

Статья сосредоточивается на основных показателях внешней функции 
польского государства. Внутренние же показатели приводятся в качестве 
сигналов для подтверждения существования причинно-следственных отношений 
выполнения внешней функции государства и внутреннего положения я стране.

Демонстрируя задания, стоящие перед польскими дипломатическими и кон
сульскими представительствами в рамках выполнения ими предусмотренных 
уставом и законом обязанностей, автор стремится приблизить читателю слож 
ность этой проблематики, чтобы нейтрализовать обыденные представления 
о дипломатической работе, функционирующие в общественном сознании.

S U M M A R Y

Against the background of international situation, the article takes up the 
subject of evolution of the work of diplomatic-consular agencies in contemporary 
world. In connection with the fact that present development of international rela
tions assumes global character to a greater degree, the author poses the hypo
thesis that traditional forms of diplomatic-consular activity in the field of political 
relations and foreign trade undergo a gradual evolution where the role of a fast 
flow  of political and scientific-technical information; elasticity of realizing produc
tion for export by local subjects, significance of modern marketing and technical 
service assumes greater importance in forming economic co-operation with foreign 
countries. Discussing the objective range of the work of Polish displomatic-consular 
agencies, the author wishes to draw the reader’s attention to the supreme role 
of Polish Ambassador and generalization of his rights onto the subjects of the 
Polish home law as well as to the complementary character of determinants 
of socio-economic function of the Polish State abroad.

The present objective range of the work of Ambassador, Consul and Advisor 
of Trade does not exhaust the list of channels through which the policy of crea
ting the authority and international prestige is carried out.

The problems presented hare are supposed to support the hypothesis that con
temporary realization of the external function of the State by diplomatic-consular 
service develops a defensive-coordinating character in the country of the office to 
a greater and greater degree.

The article concentrates on the fundamental determinants of the external func
tions of-the Polish State. Internal determinants are signalled in order to confirm  
the existence of causality between the realization of the external function of the 
state and the internal situation of the country.

Underaking the presentation of the tasks which Polish diplomatic-consular 
agencies must fulfill in order to perform their statutory and legislative obligations 
in relation to the country, the author wishes to- bring the complexity of these pro
blems nearer to the reader in order to neutralize the stereotypes which function 
regarding the foreign service.
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