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Szanowni Państwo, 

 
Minęły już trzy lata, odkąd w Państwa ręce trafił pierwszy numer naszego 

kwartalnika. Każde kolejne wydanie Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja 
dla Bezpieczeństwa” ugruntowywało pozycję periodyku w niezwykle bogatej ofer-
cie czasopism naukowych. 

Poruszana na jego łamach problematyka ściśle wiązała się z zakresem dys-
cyplin i specjalności uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w 
Poznaniu. Szeroki obszar badawczy pozostawał z pewnością elementem przycią-
gającym uwagę zainteresowanych. Wspomniane miejsce, o czym nie można za-
pomnieć, zapewniła mu oryginalność ukazujących się na jego łamach tekstów. Ta 
oryginalność, połączona z merytorycznym profesjonalizmem ich autorów, stała się 
znakiem firmowym tego pisma. 

Mając świadomość upływu czasu i postępujących wraz z nim zmian, zdecy-
dowaliśmy się dokonać pewnych modyfikacji w istniejącej dotąd formule periodyku 
i zamieszczanych w nim artykułów oraz recenzji. Sedno innowacji polega na grun-
townej selekcji tekstów pod względem zawartych w nich treści oraz zastosowaniu 
odmiennych niż dotąd stosowane kryteriów doboru tematyki przy jednoczesnym 
wprowadzeniu streszczeń oraz podsumowań w jednym z języków konferencyjnych. 
Zabieg ten uznaliśmy za swoiste signum temporis. Łączy się ono bowiem w znacz-
nej mierze z kierunkami rozwoju współczesnych badań naukowych i coraz wyraź-
niej odciskającym na nich swe piętno procesem globalizacji. Wyniki najczęściej 
długoletnich i żmudnych naukowych poszukiwań stają się za jego sprawą po-
wszechnie znane w całym świecie. Niezwykle istotną, wręcz kluczową sprawą 
pozostaje zatem sposób ich publikacji. Wszelkie ograniczenia, jakie niosły za sobą 
bariery językowe stopniowo stają się anachronizmem. Stąd też, by dotrzymać kro-
ku wyzwaniom, jakie stawia przed nauką przyszłość, w tym rosnącym oczekiwa-
niom wobec standardów publikacji wyników, oddajemy niniejszy numer w nowej 
formule. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu, a jednocześnie 
spełni wymogi nowoczesnego przekazu naukowego. 

Dziewiąty numer „Przeglądu” daje Państwu możliwość bliższego zapoznania 
się z tematyką bezpieczeństwa w aspektach narodowym i wewnętrznym. 

W części pierwszej w dziale poświęconym pierwszemu z zagadnień znalazły 
się teksty poruszające związaną z nim problematykę w kontekście historycznym, a 
także dotykające głębi spraw dających się określić mianem teraźniejszych. Tak też, 
zgodnie z nadmienioną kolejnością, Grzegorz Tokarz w swych artykułach analizuje 
najważniejsze postanowienia umów i porozumień zawartych między III Rzeczpo-
spolitą i Islamską Republiką Iranu oraz rozwój stosunków między III Rzeczpospoli-
tą i Arabską Republiką Egiptu. Piotr Kwiatkiewicz poruszył natomiast problematykę 
bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku w drugiej połowie XX wieku. Niezwykle aktu-
alne, stanowiące swoiste signum temporis sprawy związane  z problematyką  bez-
pieczeństwa transferu płatności w Internecie, stały się przedmiotem rozważań Edy-
ty Ślachcińskiej. Autorka naświetliła plusy i minusy handlu elektronicznego oraz 
zabezpieczeń stosowanych przy transakcjach kupna/sprzedaży. Remigiusz Rosicki 
zaprezentował natomiast w swym artykule międzynarodowe i europejskie koncep-
cje zrównoważonego rozwoju podkreślając najważniejsze aspekty w kształtowaniu 
i ochronie środowiska przez społeczność międzynarodową. Dział zamyka publika-
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cja tego samego Autora poświęcona pojęciu suwerenności i początkom rozważań 
na ten temat. 

Część druga porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrz-
nym. Otwiera ją artykuł Jacka Dworzeckiego przedstawiający zarys negocjacji poli-
cyjnych – narzędzia stosowanego do rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych 
z udziałem np. zamachowców czy samobójców. W swoim artykule Autor poruszył 
ponadto temat sportu w szeregach Policji Państwowej w II Rzeczpospolitej. Wątek 
policyjny kontynuuje również Artur Walczuk, omawiając działalność polskich kon-
tyngentów policyjnych delegowanych do pełnienia służby w misjach międzynaro-
dowych. Dziewiąte wydanie naszego kwartalnika zamyka artykuł Moniki Magdziak 
i Weroniki Rosiak-Ryczkowskiej poświęcony jakości życia zawodowego. 

Składamy serdeczne podziękowania Autorom poszczególnych artykułów za 
przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Przeglądu Naukowo-Metodycznego 
„Edukacja dla bezpieczeństwa”, bez udziału których zeszyt ten nie mógłby po-
wstać. 

Życzymy wszystkim interesującej lektury. 
 
 
 Przewodniczący Rady Programowej 
 Wydawnictwa WSB 
 
 dr Piotr Kwiatkiewicz 



 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo Narodowe 
 



 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
9 

Grzegorz TOKARZ 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych 
 
NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY 

III RZECZPOSPOLITĄ A ISLAMSKĄ REPUBLIKĄ IRANU 
 
 
Streszczenie 
Iran należy do najważniejszych krajów Bliskiego Wschodu. Współczesne sto-

sunki Polski i Iranu nie mają charakteru priorytetowego. Wynika to z koncepcji 
geopolitycznych, jakie przyjęli politycy polscy. Podpisane umowy świadczą o tym 
dobitnie. 

 
Summary 
The Republic of Iran is one of most important countries in the Middle East. 

Nowadays, our bilateral relations with this country aren’t a priority. For political 
thinkers in Poland, Iraq is not a geopolitical aim. The agreements signed by both 
countries prove the latter to be the case. 

 
 
Iran należy do największych i najbardziej znaczących państw Bliskiego 

Wschodu. Zamieszkuje go ponad 72 milionów osób, jego obszar liczy 1 648 000 
km2, z czego 12 tys. są to wody terytorialne. Państwo to posiada duże złoża ropy 
naftowej, gazu ziemnego, węgla i innych kopalin. Według danych z 1994 r. Iran 
wydobył 171 milionów ton ropy naftowej, jest to 5,7% produkcji światowej. Za Ira-
nem znalazł się: Kuwejt 3,2%, Irak 1,1% czy w Europie: Norwegia 3,8%, a w Ame-
ryce: Wenezuela 4,4%. Ważnym elementem, który decyduje o sile naftowej Iranu 
są jego sieci przesyłowe, „infrastruktura rurociągów przedstawia się następująco: 
skondensowanych – 7 km, skondensowano-gazowych - 397 km, gazowych 19 161 
km, LPG – 570 km, ropociągów – 8 438 km, paliw przetworzonych – 7 936 km”.1 

Kluczowym porozumieniem, jakie zawarły ze sobą III Rzeczpospolita i Iran by-
ła Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islam-
skiej Republiki Iranu, która została podpisana w Teheranie 2 października 1990 r. 
Strona polska i irańska zobowiązały się, że każda z nich będzie popierać kontakty 
gospodarcze między obydwoma krajami, nie tylko dbać o ich rozwój, ale również 
o ich jak największą różnorodność. Ważnym zapisem było to, iż towary, które staną 
się obiektem handlu, będą posiadały standardy jakościowe takie, jakie obowiązują 
czy to w Iranie, czy też w Polsce. Zaznaczono w powyższej Umowie, iż strona 
irańska będzie sprzyjać organizowaniu rożnego rodzaju targów polskich na swoim 
terytorium, do podobnej zasady zobowiązał się partner polski. Ustalono, że po-
wstanie Komisja Mieszana, w skład której wejdą osoby reprezentujące Iran 
i Rzeczpospolitą, jej spotkania powinny odbywać się w stolicach obu państw (na 
przemian) na prośbę jednej ze stron. Umowa powyższa wymienia cztery punkty, 
którymi Komisja powinna się zajmować: jest to ocena, czy zapisy Umowy są reali-
zowane, jakie są możliwości rozwoju wzajemnych kontaktów handlowych, analizo-
                                                        
1 Iran. http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%-%20pdf/Iran/Iran%2004, 28.09.2009, 

por. R. Matykowski (red.): Encyklopedia Gutenberga. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do 
Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. t. 10, s. 181-182 
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waniem jakie środki należy podjąć, aby zdynamizować współpracę oraz przedsta-
wianie odpowiednich zaleceń. Umowa powyższa została zawarta na trzy lata, jeśli 
najpóźniej trzy miesiące przed jej wygaśnięciem nie zostanie przez jedną ze stron 
w sposób pisemny wypowiedziana, przedłuża się jej ważność o rok następny. Wej-
ście w życie tej Umowy miało mieć miejsce 30 dni od wymiany not.2 

14 listopada 2001 r. rząd polski wydał Oświadczenie, zawierało ono informa-
cję o ratyfikacji przez Prezydenta Polski Umowy o wzajemnym popieraniu i ochro-
nie inwestycji (25 lipca 1999 r.) porozumienie wchodziło w życie od 30 październi-
ka 2001 r. Umowa powyższa została podpisana w stolicy Iranu Teheranie w dniu 
2 października 1998 r.3 

Stwierdzono, że oba państwa uznają potrzebę pogłębienia współpracy gospo-
darczej, która przynieść może wymierne korzyści umawiającym się stronom (co 
wynika z ich potencjału gospodarczego). Strona polska stwierdziła, że będzie po-
magać obywatelom Rzeczpospolitej, którzy chcieliby inwestować w Iranie, podob-
nie Irańczycy zobowiązali się, że udzielą poparcia mieszkańcom Iranu pragnącym 
prowadzić interesy w Polsce. Przy czym inwestycje irańskie w Polsce i polskie 
w Iranie będą traktowane w ten sam sposób, co inwestycje rodzimych przedsię-
biorców. Porozumienie zawiera zapis, że istnieje możliwość wywłaszczenia czy 
nacjonalizacji inwestycji, jakie poczyniły obie strony w umawiających się pań-
stwach. Jednak jedynym powodem takiego działania mogą być cele publiczne, 
przy czym wywłaszczona strona musi otrzymać godziwe odszkodowanie. Wzięto 
również pod uwagę fakt, że każdy z dwóch krajów może ponieść poważne straty 
w wyniku udziału w potencjalnym konflikcie zbrojnym czy rewolucji. W przypadku 
takowych strat inwestorzy polscy w Iranie i irańscy w Polsce będą traktowani tak 
samo, jak rodzimi przedsiębiorcy. Ważne są zapisy dotyczące rozstrzygania spo-
rów, w Umowie powyższej znajduje się zapis o 1) Rozstrzyganiu sporów między 
umawiającą się Stroną a inwestorem drugiej umawiającej się Strony i 2) Rozstrzy-
ganie sporów między umawiającymi się Stronami. W pierwszym przypadku należy 
próbować rozwiązać spór w sposób polubowny i za pomocą konsultacji. Jeśli nie 
odniesie to skutku, można sprawę skierować do właściwych sądów lub do trybuna-
łu arbitrażowego, składającego się z trzech osób (reprezentant jednej i drugiej 
strony oraz przewodniczący, wybrany przez nich lub w przypadku braku porozu-
mienia w tej kwestii wskazany przez Przewodniczącego Międzynarodowego Try-
bunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej). W przypadku drugim, 
również należy sprawę starać się załatwić w drodze negocjacji i polubownie, jeśli 
jest to niemożliwe, sprawa powinna trafić do trybunału arbitrażowego (po jednym 
przedstawicielu każdej strony, którzy wybiorą przewodniczącego, jeśli się to nie 
uda, należy odwołać się do decyzji Przewodniczącego Międzynarodowego Trybu-
nału Sprawiedliwości). Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku decyzje Try-
bunału są wiążące dla obu krajów. Powyższa Umowa została podpisana na dzie-
sięć lat, jeśli żadna ze stron z wyprzedzeniem sześciu miesięcy od jej wygaśnięcia 
nie wymówi tego porozumienia, wtedy nadal ona obowiązuje. W przypadku inwe-

                                                        
2Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu. 

http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/7253.pdf, 28.09.2009 
3 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajem-

nym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej 
Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998, „Dziennik Ustaw”', 2002, nr 22, 
poz. 218 
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stycji, które zostały poczynione w trakcie obowiązywania Umowy, przepisy tej 
ostatniej obowiązują przez następne 10 lat od jej wygaśnięcia. Podkreślić przy tym 
należy, że Iran zaznaczył, że Umowa dotyczy tych inwestycji, które zostały za-
twierdzone przez Organizację do Spraw Inwestycji, Pomocy Gospodarczej i Tech-
nicznej Iranu, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to Umowa dotyczy wszystkich inwe-
stycji irańskich.4 

W dniu 14 grudnia 2006 r. ukazało się Oświadczenie Rządowe, w którym 
zapisano, iż 9 marca 2000 r. Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów. 
Powyższe porozumienie zawarto 2 października 1998 r., weszło w życie 1 grudnia 
2006 r.5 

Powyższa Umowa precyzuje istniejące podatki, których w szczególności 
dotyczy, są to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od 
osób prawnych (strona polska) i bezpośredni podatek od dochodu (strona irańska). 
Jednocześnie zaznaczono, że powyższa Umowa dotyczyć będzie podatków 
podobnego rodzaju, które zostaną wprowadzone przez jedną ze stron w trakcie 
obowiązywania powyższego porozumienia, napisano w tym porozumieniu, że „za 
podatki od dochodu uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego 
dochodu albo od jego części, włączając podatki od zysku z przeniesienia własności 
majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnych kwot wynagrodzeń 
wypłacanych przez przedsiębiorstwo, jak również podatki od przyrostu majątku”.6 

Umowa w sposób dokładny opisuje wszelkie kwestie dotyczące unikania 
podwójnego opodatkowania (miejsce zamieszkania i siedziba – art. 4, zakład – 
art. 5, dochód z nieruchomości – art. 6, zyski przedsiębiorstw – art. 7, transport 
międzynarodowy – art. 8, przedsiębiorstwa powiązane – art. 9, dywidendy – 
art. 10, odsetki – art. 11, należności licencyjne – art. 12, zyski z przeniesienia 
własności majątku – art. 13, wolne zawody – art. 14, praca najemna – art. 15, 
wynagrodzenia członków organów spółki – art. 16, artyści i sportowcy – art. 17, 
renty i emerytury – art. 18, funkcje publiczne – art. 19, nauczyciele i studenci – 
art. 20, inne dochody – art. 21, unikanie podwójnego opodatkowania – art. 22, 
równe traktowanie – art. 23, procedura wzajemnego porozumienia się – art. 24, 
wymiana informacji – art. 25, członkowie misji dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych – art. 26). Podkreślić należy, że powyższa Umowa miała 
obowiązywać do czasu, aż któraś ze stron nie wypowie jej, przy czym nie później 
niż 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.7 
                                                        
4 Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 2 października 1998, „Dziennik 
Ustaw”, 2002, nr 22, poz. 217 

5 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisanej w Teheranie dnia 2 października 
1998 r., „Dziennik Ustaw”, 2006, nr 244, poz. 1771 

6 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, „Dziennik Ustaw”, 2006, nr 
244, poz. 1770 

7 Ibidem. Zauważyć należy, że 15 grudnia 2004 r. w Warszawie podpisano Protokół zmieniający Umowę 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisany w Warszawie 15 grudnia 
2004 r. Nie wprowadził on jednak wielkich zmian do Umowy. 
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W czerwcu 2008 r. rozpoczęły się między stroną polską i irańską rozmowy na 
temat podpisania Umowy o transporcie morskim. Obie strony uznały potrzebę 
współpracy w zakresie żeglugi morskiej, co więcej, stwierdzono, że należy wspól-
nie działać na rzecz rozwoju żeglugi międzynarodowej. Zarówno Polacy, jak 
i Irańczycy mieli nadzieję, że dzięki podpisaniu tej umowy powstaną nowe inicjaty-
wy współpracy morskiej między umawiającymi się stronami, w tym kontekście wy-
mienić należy między innymi rozwijanie polskiego i irańskiego szkolnictwa mor-
skiego, administracji morskiej itp. Projekt Umowy został parafowany przez obie 
strony.8 

Przystąpienie III Rzeczpospolitej do Wspólnoty Europejskiej wiązało się ze 
zmianami w polityce polskiej wobec Iranu, w tym kontekście wymienić trzeba 
Uchwałę Radę Ministrów z 23 września 2002 r., na mocy której wypowiedziano 
szereg umów z wieloma krajami, w tym między innymi Umowę handlową między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu z paź-
dziernika 1990 r., Umowa powyższa utraciła swoją moc 28 XII 2003 r., odpowied-
nie oświadczenie rządowe ukazało się w dniu 4 sierpnia 2006 r.9 

W tym kontekście wspomnieć należy o obrotach handlowych Polski i Iranu. 
 
Tabela nr 1. Obroty handlowe Polski i Iranu. 
 
 2006 rok 2007 rok 
Eksport 84,997 mln Euro 76,5 mln Euro 
Import 20,645 mln Euro 18,8 mln Euro 
Saldo 64,351 mln Euro 57,7 mln Euro 

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie, http://www.teheran.polemb. 
net/?document-55, 2009-09-28 

 
Stwierdzić należy, że Polska do Iranu wysyła przede wszystkim metale nie-

szlachetne, dobrze sprzedają się w tym kraju maszyny i urządzenia mechaniczne, 
Irańczycy kupują od Polaków także wyroby z kamienia, gipsu czy cementu. 
III Rzeczpospolita importuje głównie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęce-
go, powodzeniem w Iranie cieszą się polskie tworzywa sztuczne i chemikalia. Zau-
ważyć trzeba, Islamska Republika Iranu sygnalizuje, że mogłaby współpracować z 
III Rzeczpospolitą w dziedzinie górniczej, w tym przede wszystkim w poszukiwaniu 
i wydobyciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.10 

Ważnym faktem we wzajemnych stosunkach były porozumienia między pań-
stwem polskim a Iranem dotyczące współpracy na płaszczyźnie kulturalnej i nau-
kowej. 18 stycznia 1989 r. podpisano Program wymiany kulturalnej, naukowej 
i naukowo-technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Islamskiej Republiki Iranu na lata 1989-1990. 7 stycznia 1993 r. podpisano 
następny Program wymiany kulturalnej i naukowej na lata 1993-1994, 30 czerwca 
1998 r. Program wymiany kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 1998-2000, 
                                                        
8 Międzyresortowy Zespół do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Raport z przebiegu 

realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku, przyjęty przez KERM dnia 31 marca 
2009 r. Warszawa, marzec 2009, s. 7 

9 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normu-
jących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do 
umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej. W: „Monitor Polski”. 2006, nr 75, poz. 754 

10 Iran, op. cit. 
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a 23 stycznia 2003 r. Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej na lata 
2003-2006.11 

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. stwierdza, że związanie 
Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Islamskiej Republiki Iranu powyższą wymianą 
będzie trwać przez trzy lata, od 2003-2006 r. (odpowiednio w państwie irańskim od 
1382 do 1385 r.). Odpowiednie dokumenty podpisano w Warszawie. Wejście 
w życie tego Programu przewidziano na 23 stycznia 2003 r.12 

Ustalono odpowiedni, szczegółowy program, w dziedzinie naukowej i eduka-
cyjnej stwierdzono, iż należy wymieniać się różnorodnymi doświadczeniami, jakie 
strona polska i irańska nabyły w zakresie zmian edukacyjnych, w tym kontekście 
wymienić należy informowanie partnerów o swoich programach nauczania czy 
formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szczególnie ważna jest współpraca 
między szkołami polskimi i irańskimi, zarówno tymi wyższymi, jak i średnimi czy 
podstawowymi. W tej dziedzinie pomocne powinny być programy Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, odnoszące się do edukacji czy nauki. Zobowiązano się, że 
popierane będą inicjatywy, których celem ma być współpraca między różnymi 
uczelniami wyższymi czy ośrodkami naukowymi obu krajów. Formą takowej współ-
pracy powinno być między innymi wspólne prowadzenie różnych projektów nau-
kowych, wymienianie się książkami i artykułami o charakterze naukowym. Ważne 
wydają się wyjazdy polskich naukowców do Iranu i irańskich badaczy do Rzeczpo-
spolitej. Mieliby oni prowadzić zajęcia ze studentami, uczestniczyć w różnego ro-
dzaju konferencjach. Chcąc wprowadzić w życie tę formę współpracy Polska zo-
bowiązała się, że do czterech naukowców z Iranu rocznie będzie mogło być 
uczestnikami studiów doktoranckich w Polsce (różnego rodzaju specjalności), nie 
będzie się od nich pobierać pieniędzy za studiowanie, przy czym nie uzyskają oni 
stypendiów. Strona irańska zobowiązała się, że Polacy będą mogli rocznie skorzy-
stać z sześciu staży naukowych, dzięki którym wzbogacą swoją wiedzę o kulturze 
i języku perskim. Staże te miały odbywać się na dwóch uniwersytetach irańskich: 
w Teheranie i Isfahanie. Zauważyć należy, że skorzystać z nich mogli zarówno 
pracownicy naukowi, jak i studenci. Staże te miały trwać 10 miesięcy. Jednocze-
śnie Irańczycy zobowiązali się, że jeśli strona polska zgłosi odpowiedni wniosek, to 
wyślą do Polski lektora języka perskiego, który będzie pracował na jednej ze szkół 
wyższych. 

Oprócz części dotyczącej kwestii związanych z nauką i edukacją, Program 
zawiera także dokładne zapisy dotyczące wymiany na płaszczyźnie kultury, sztuki 
i informacji. Wyrażono potrzebę otwierania wystaw sztuki perskiej w Polsce i pol-
skiej w Iranie. Szczególnie ważna wydaje się współpraca na płaszczyźnie badań 
archeologicznych oraz konserwacji i ochrony zabytków. Powinny w tej dziedzinie 
partycypować różne instytucje, szczególnie zaś, jak wymienia się w Programie, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Organizacja do Spraw Dziedzic-
twa Kulturalnego Islamskiej Republiki Iranu. Podkreślono potrzebę współpracy 
między archiwami obu krajów, zarówno w kwestii ich udostępniania jak i wymiany 

                                                        
11 Wykaz umów międzynarodowych, międzyresortowych i programów wykonawczych dotyczących 

kultury, Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.gov.pl, 28.09.2009 
12 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2003 r., w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej 

Programem wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003-2006 A. D., co odpowiada latom 1382-1385 A. H., 
sporządzonym w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 2003, nr 131, poz. 1217 
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informacji. W szeroko rozumianej dziedzinie czytelnictwa uznano potrzebę współ-
pracy Biblioteki Narodowej w Polsce i jej odpowiednika w Iranie, a także tworzenia 
polsko-irańskich projektów, które dotyczyć będą polityki wydawniczej. Inną płasz-
czyzną współpracy powinien być także film, owocem były tygodnie filmu irańskiego 
w Polsce i polskiego w Iranie, jednocześnie powinna następować wymiana dzieł 
obu kinematografii, zarówno tych ambitnych, jak również bardziej popularnych 
(rozrywkowych). Zarówno strona polska, jak i irańska będą promować swoje kine-
matografie na różnych festiwalach filmowych, jakie mają miejsce w Iranie i Rzecz-
pospolitej. W części dotyczącej wspierania kontaktów między młodzieżą obu kra-
jów, oprócz ogólnikowego stwierdzenia, że należy popierać te kontakty, pojawia się 
zapis o potrzebie zawierania umów między organizacjami sportowymi Polski i Ira-
nu, skutkować one powinny wymianą trenerów czy ekip sportowych. 

Zauważyć należy, że w powyższym Programie zapisano, że obie strony mogą 
podejmować także inne, niż wyżej wymienione inicjatywy z dziedziny kultury, edu-
kacji czy nauki, jednak wcześniej należy ustalić je za pomocą drogi dyplomatycz-
nej. Stwierdza się również, że zarówno Rzeczpospolita jak i Islamska Republika 
Iranu mogą, drogą dyplomatyczną, zmienić zakres, jakiego dotyczy powyższy Pro-
gram, istnieją jednak pewne ramy czasowe (obowiązuje zakaz zmian na 60 dni 
przed końcem każdego roku – 31 grudnia).13 

Ważnym aktem było Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu 
o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, w Oświadczeniu rządowym 
z 30 października 2002 r. stwierdzono, iż 8 października tegoż roku rząd polski 
zgodził się na to Porozumienie, miejscem jego podpisania był Teheran, fakt ten 
miał miejsce 10 października 2002 r.14 

Strona polska i irańska stwierdziły, że będą wspólnie działać na płaszczyźnie 
ochrony środowiska. Jednocześnie ustalono szereg szczegółów dotyczących tej 
współpracy, określono płaszczyzny na których odbywać się miały wzajemne kon-
takty. Ważną sprawą jest ochrona ekosystemów. Wiąże się z tym dbanie o zacho-
wanie fauny i flory, występujących w obu państwach. Innym ważnym elementem 
jest współpraca w dziedzinie ochrony zasobów wody słodkiej. Równie poważną 
kwestią jest działalność związana ze zminimalizowaniem szkód, które powstają 
w wyniku składowania wszelkiego rodzaju odpadów. Należy w tym kontekście wy-
mienić różne metody pozbywania się odpadów, recykling czy tworzenie miejsc, 
w których można by w sposób bezpieczny te odpady składować (jak również za-
rządzać nimi). Wiąże się to z badaniami naukowymi, w laboratoriach obu państw 
testuje się metody badania zanieczyszczeń, obydwie strony powinny przekazywać 
sobie wyniki swoich eksperymentów. W powyższym Porozumieniu wspomniano 
o potrzebie wspólnej pracy w dziedzinie metod, które w sposób skuteczny umożli-
wią ochronę zwierząt, roślin oraz właściwe zarządzanie terenami uznanymi za 
ważne dla rozwoju ekologicznego. Równie ważną sprawą jest, zdaniem sygnata-

                                                        
13 Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003-2006 A. D., co odpowiada latom 1382-1385 A. H. 
Sporządzony w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 2003, nr 131, poz. 1216 

14 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej 
Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środo-
wiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonym w 
Teheranie dnia 10 października 2002 r., ,,Monitor Polski’’, 2003, nr 1, poz. 2 



 
 
 

 
15 

riuszy Porozumienia, współpraca w dziedzinie odpowiedniego finansowania (mają-
cego charakter systemowy) pomysłów, które mają chronić system ekologiczny. 
Pamiętać należy, że Iran jest krajem, w którym wydobywa się duże ilości ropy naf-
towej i gazu ziemnego. Wiążą się z tym kwestie związane z potencjalnym zagroże-
niem środowiska, z tego też względu w Porozumieniu poruszono sprawę spopula-
ryzowania w Iranie odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce. Wiąże 
się z tym również potrzeba ograniczenia energii zdobywanej dzięki ropie naftowej 
oraz walka z zanieczyszczeniami, które ona powoduje. Podkreślono potrzebę za-
stępowania węgla gazem naturalnym. Powyższe porozumienie podkreśla również 
tak szczegółową kwestię jak przywóz i wywóz z obu krajów roślin i zwierząt. Zosta-
ło ono zawarte na czas nieokreślony, aby móc je wypowiedzieć należy sformuło-
wać odpowiednie, pisemne zawiadomienie. W przypadku, kiedy takowe się pojawi, 
traci ono swoją moc w ciągu trzech miesięcy. Podkreślić przy tym należy, że pro-
jekty, które rozpoczęto w trakcie trwania tego porozumienia nie ulegają unieważ-
nieniu czy likwidacji po trzech miesiącach, kiedy powyższe Porozumienie ulega 
rozwiązaniu.15 

Ważnym aktem było Oświadczenie Rządowe z 24 lipca 2008 r., głosi ono, że 
Prezydent państwa polskiego w dniu 30 stycznia 2006 r. ratyfikował Memorandum 
o porozumieniu miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej 
Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurza-
jącymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. Podpisano je 11 lipca 
2005 r., obowiązywać miało od 4 lutego 2008 r. (porozumienie powyższe zostało 
zawarte na czas nieokreślony).16 

Powyższe Memorandum w sposób dokładny ukazuje, na jakich płaszczy-
znach współpracować powinny obydwie strony. Kwestią fundamentalną jest 
zmniejszanie nielegalnego obrotu substancjami uważanymi za narkotyki, przez te 
ostatnie rozumieć należy środki odurzające, substancje psychotropowe i prekurso-
ry. W tym celu należy podjąć działania, które polegać będą na wspólnych (na are-
nie międzynarodowej) inicjatywach, za pomocą których można by zwalczać handel 
tymi środkami. Ważnym elementem tego porozumienia jest zapis o przekazywaniu 
sobie informacji zarówno o skutecznych metodach znajdowania przemycanych czy 
uprawianych narkotyków, jak również sposobach działania, wykorzystywanych 
przez producentów i handlarzy tymi substancjami. Żeby w sposób efektywny wal-
czyć z tym zakazanym procederem obydwie strony zobowiązały się do wymiany 
wiedzy o różnego rodzaju grupach przestępczych zajmujących się handlem narko-
tykami, a także osobach, które w wyniku akcji antynarkotykowych zostały areszto-
wane. Odnosi się to również do przekazywania informacji o nowych szlakach prze-
rzutowych. W Memorandum stwierdza się, że strony powinny informować o nowe-
go rodzaju narkotykach, które pojawiać się będą na nielegalnym rynku światowym. 
Biorąc pod uwagę, że metody stosowane przez przemytników substancjami zaka-
zanymi stają się coraz bardziej trudne do wytropienia, Polska i Iran zobowiązały się 
                                                        
15 Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowi-

ska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. W: „Monitor Polski”, 
2003, nr 1, poz. 1 

16 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o poro-
zumieniu miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpra-
cy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i pre-
kursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r., „Dziennik Ustaw”, 2008, nr 175, poz. 
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do współpracy w pracach nad wytworzeniem czy to urządzeń, czy też technologii, 
ułatwiających wykrycie przestępstw narkotykowych. Odnosi się to również do szko-
leń, jakim podlegają instytucje i osoby walczące z tym nielegalnym obrotem (poli-
cja, straż graniczna itp.). Szczególnie ważna wydaje się wymiana informacji, jakie 
rozwiązania problemu narkotykowego na płaszczyźnie ustawodawstwa i wymiaru 
sprawiedliwości mają obydwa kraje. Pojawił się zapis, że Irańczycy i Polacy mogą 
wspólnie decydować się na akcje policyjne skierowane przeciwko handlarzom 
narkotyków. Elementem składowym antynarkotykowej współpracy powinna być 
także walka z praniem brudnych pieniędzy, zarobionych na obrocie substancjami 
zakazanymi. 

Dużo miejsca w Memorandum poświęcono przekazywaniu informacji niejaw-
nych, obie strony wyraziły potrzebę współpracy w tej dziedzinie, a jednocześnie 
zobowiązały się, że nie będą przekazywać informacji niejawnych państwom trze-
cim (chyba że wyrazi na to zgodę strona przekazująca dane materiały). 

Jednocześnie strona polska i irańska zdecydowały, że jej przedstawiciele bę-
dą się zbierać co roku, aby przeanalizować skutki współpracy w dziedzinie zwal-
czania narkotyków, przy czym odbywać się one będą zamiennie, w państwie irac-
kim i polskim. Pojawił się również zapis o tym, że można zwoływać spotkania 
w trybie nadzwyczajnym. 

W Memorandum wyznaczono instytucje polskie i irańskie, których zadaniem 
ma być współpraca w dziedzinie walki z obrotem narkotykami, „po stronie Rzeczy-
pospolitej Polskiej: 1) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, 2) Minister wła-
ściwy do spraw instytucji finansowych, 3) Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, 4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 5) Komendant 
Główny Policji, 6) Komendant Główny Straży Granicznej; po stronie Islamskiej 
Republiki Iranu: 1) Centrala Kontroli Narkotyków”.17 

Innym dokumentem jest Oświadczenie Rządowe z 8 lutego 2002 r., w którym 
stwierdzono, iż 21 kwietnia 1977 r. została zatwierdzona Umowa między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodo-
wych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. 
W dniu 1 kwietnia 1978 r. zaczęła ona obowiązywać.18 

Podkreślić należy, że Iran wydaje się państwem, które ma przed sobą ogrom-
ne możliwości rozwoju. Biorąc pod uwagę jego położenie geopolityczne, potencjał 
surowcowy, ludnościowy czy terytorialny stwierdzić należy, że w przyszłości może 
być najważniejszym krajem na Bliskim Wschodzie a także między innymi w Azji 
Centralnej. Z tego też względu należałoby nawiązać z nim jak najbliższe relacje 
o charakterze gospodarczo-politycznym. 
 

                                                        
17 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Repu-

bliki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psy-
chotropowymi i prekursorami podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r., „Dziennik Ustaw”, 2008, 
nr 175, poz. 1084 

18 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach 
drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. (tekst w posiadaniu Autora) 
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KURDOWIE A KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO IRAKU 
W LATACH 1945 – 1990 

 
 
Streszczenie 
Kurdowie, zamieszkujący głównie północne regiony Iraku, stanowią do dziś 

największą liczebnie jego mniejszość etniczną. Choć podejmowane przez nich 
działania w latach 1945 - 1990 nie zmierzały otwarcie do budowy samodzielnej 
państwowości, pozostawały niezmiennie poważnym zagrożeniem dla władz w 
Bagdadzie. Pragmatyzm przywódców kurdyjskich i ich właściwa ocena uwarunko-
wań geopolitycznych w regionie, samoistnie redukowały płynące z ich strony nie-
bezpieczeństwa dla integralności terytorialnej Iraku. Niezmiennym problemem 
w obliczu którego stały władze w Bagdadzie, było permanentne wykorzystywanie 
kwestii kurdyjskiej do ingerencji w wewnętrzne sprawy Iraku przez podmioty ak-
tywnie angażujące się na bliskowschodniej scenie politycznej. Choć proceder ten 
występował już w okresie monarchii, szczególnie dał się we znaki kolejnym repu-
blikańskim ekipom rządowym w Iraku. Stały się one niemal zakładnikami kwestii 
kurdyjskiej, co wydatnie zawężało im pole manewru - nie tylko w polityce zagra-
nicznej ale i wewnętrznej. 

 
Summary 
Kurds, living mostly in the northern part of Iraq, make up the minority of the 

country, that is the most umerous one. Kurds activities in the years 1945 – 1990 
were not openly leading to an independent national state. However, they constantly 
posed serious threats to Bagdad authorities. Pragmatism of the Kurdish leaders 
and their right assessment of geopolitical circumstances in the region have been 
reducing the threat for the territorial integrity of Iraq. Yet, the Bagdad authorities 
were continuously faced with making an issue of the Kurdish problem by those 
active in Middle East politics. They exploited it in their permanent interferences with 
Iraq internal affairs. The shady dealings were already applied during the monarchy 
period, but they were especially bothersome for successive republican govern-
ments of Iraq. The republican parties nearly became hostages of the Kurdish mat-
ter. It considerably narrowed down the parties’ field of action concerning foreign, as 
well as internal politics. 

Kurdowie są ludem pochodzenia indoeuropejskiego. Zamieszkałe przez nich 
ziemie mogące uchodzić, z racji zasiedzenia, za historyczne już siedziby narodu 
do początku dwudziestego wieku rozdzielone były między Persję i Imperium 
Osmańskie. Po parcelacji tego ostatniego ich południowe połacie zalazły się 
w granicach powstałych na jego gruzach państw arabskich Syrii i Iraku.1 

 

                                                        
1 Do terytorium określonego mianem historycznych siedzib zaliczyć należy także korytarz oddzielający 

Armenię od Górskiego Karabachu (tzw. Czerwony Kurdystan). Tak więc w rezultacie zmian na poli-
tycznej mapie Bliskiego Wschodu w trzeciej dekadzie XX wieku - zamieszkujący go Kurdowie stali się 
obywatelami pięciu państw: ZSRR, Turcji, Iranu, Iraku i Syrii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Indoeuropejczycy
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Osiedlona w północnych regionach ostatniego z wymienionych państw lud-
ność kurdyjska stała się przyczyną rozlicznych problemów dla władz w Bagdadzie, 
jeszcze w okresie mandatowym. Oficjalne wyjście spod brytyjskiego mandatu 
i ogłoszenie pełnej suwerenności przez monarchię iracką niczego pod tym wzglę-
dem nie zmieniło. Kurdowie stanowiący wówczas niemal piątą część populacji 
Iraku pozostali niezmiennie czynnikiem destabilizacji tamtejszej i tak niezwykle 
skomplikowanej sytuacji politycznej. Wydarzenia drugiej wojny światowej, a precy-
zyjnie geopolityczne przeobrażenia jakie za ich sprawą stały się początkiem nowe-
go ładu światowego, nie pozostały bez wpływu na stan stosunków wewnętrznych 
we wszystkich krajach regionu bliskowschodniego, włączywszy w to oczywiście 
i Irak. W żyjących w nim Kurdach, podobnie jak w świadomości ich rodaków z Tur-
cji, Iranu i Syrii - zmiany te rozbudziły nadzieję na poprawę położenia. Wbrew 
obiegowym opiniom można jednak przyjąć tezę zgodnie z którą, działania jakie 
podejmowali do 1991 roku nie miały jednak na celu budowy samodzielnej pań-
stwowości, lecz uzyskanie szerokiej autonomii wewnątrz państwa. Przy takim zało-
żeniu kwestią kluczową pozostaje problem czy stanowiły one rzeczywiste zagroże-
nie dla bezpieczeństwa Iraku, a jeśli tak to dlaczego? 

Podejmując problem wskazany w temacie, niezwykle istotnego znaczenia na-
biera analiza historii wzajemnych relacji między władzami w Bagdadzie, a społecz-
nością kurdyjską Iraku. 

W 1945 roku sytuacja w Iraku dała się określić mianem mało stabilnej. Niepo-
koje związane były z niechętnym stosunkiem społeczeństwa do działalności władz. 
Kłopoty wewnętrzne rządu spotęgowali Kurdowie chwytając za broń latem tegoż 
roku. W zrywie tym dostrzec można, bądź wręcz należy, kontynuację poprzedniego 
powstania, wznieconego jeszcze w 1943 roku będącego według kurdyjskiej histo-
riografii wynikiem sprzeciwu wobec złego traktowania klanu Barzani, faktycznie 
natomiast zbyt wygórowanych żądań samych Kurdów w sprawie autonomii na 
północy. 

Walki trwały od 25 sierpnia do 7 października 1945 roku. Rząd iracki skorzy-
stał tu z pomocy RAF-u, oraz armii około 30 tysięcy żołnierzy i liczących kilkana-
ście tysięcy sił porządkowych. Mustafa Barzani i jego brat Ahmed zmuszeni zostali 
do ucieczki za granicę, do Iranu - gdzie miała powstać Republika Mahabadzka. 
Emigracja Barzaniego była już treścią wcześniejszego porozumienia o zawieszeniu 
broni. 

Pierwszy powojenny bunt Kurdów irackich nie był, co warto podkreślić, zry-
wem stricte niepodległościowym. Analizując wydarzenia z nim związane właściwe 
wydaje się położenie akcentu na wykorzystywanie mniejszości kurdyjskiej w Iraku 
przez obce państwa, w tym ościenne, przeciw rządowi w Bagdadzie. 

Potencjalnie zainteresowani destabilizacją sytuacji wokół regionu Kirkuku były 
bowiem rządy wszystkich państw dążących do unieważnienia układu Czerwonej 
Linii, począwszy od ZSRR przez Francję a skończywszy na Stanach Zjednoczo-
nych. Również Wielka Brytania mogła być zainteresowana powstaniem, chcąc 
przekonać rząd iracki o nieodzowności stacjonowania w Iraku wojsk brytyjskich. 
Tak ostatnia interpretacja dotycząca okoliczności wybuchu powstania dominuje 
zresztą wśród historyków pochodzenia kurdyjskiego.2 

                                                        
2 J. Faud: Kurdowie i Kurdystan. Gdańsk 2001, s. 72 
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Kolejne protesty i wystąpienia antyrządowe w Iraku w których uczestniczyła 
ludność kurdyjska, związane były z porozumieniem brytyjsko-irackim. Tekst układu 
z Portsmouth doprowadził w styczniu do fali protestów zwanych potocznie powsta-
niem styczniowym. Niepokoje społeczne, jakie ogarnęły iracką metropolię, błyska-
wicznie przeniosły się na prowincję.3 W kurdyjskiej As-Sulajmanijji wydalono nau-
czycieli angielskiego i wznoszono okrzyki poparcia dla Rosjan. Podobnie działo się 
i w innych miastach. Bunt koordynowany przez komunistów stopniowo zaczynał 
nabierać cech regularnego powstania. Przerażone takim obrotem wydarzeń partie 
polityczne niemal współzawodniczyły ze sobą w tempie uchwalania deklaracji po-
tępiających układ w Portsmouth.4 

O ile kwestia wykorzystywania ludności kurdyjskiej przez siły zewnętrzne ma 
na kanwie wydarzeń z roku 1945 w dużej mierze charakter spekulacyjny, to 
w przypadku tychże zajść w roku 1948 wątpliwości takie zdają się bezzasadne. 
Mniejszość kurdyjska w Iraku uchodzić mogła za najbardziej radykalny i podatny 
na oddziaływanie ideologii lewicowych element społeczeństwa. Zważywszy na 
pobyt samego M. Barazaniego w Związku Radzieckim, kontakty tamtejszych służb 
specjalnych z pozostałymi w Iraku stronnikami kurdyjskiego przywódcy uznać na-
leży za więcej niż prawdopodobne. 

Skalę i rangę procederu doskonale oddaje sytuacja towarzysząca przygoto-
waniom rządu irackiego poprzedzającym powołanie do życia Paktu Bagdadzkiego. 
W dniu 19 lutego 1954 roku równocześnie w Ankarze i Karaczi opublikowano po-
dobnej treści komunikaty.5 Informowały one o postępach rozmów prowadzonych 
przez Turcję i Pakistan w sprawie zawarcia między obu państwami dwustronnego 
sojuszu obronnego.6 Wiadomość ta wywołała żywą reakcję władz w Bagdadzie. 
Praktycznie nie schodziła z ust irackiego premiera. Nie krył on też swego poparcia 
dla projektowanego układu.7 Nieustannie i przy każdej niemal sposobności starał 
się podkreślić wszelkie możliwe zalety wspomnianego porozumienia. Momentami 
wręcz gloryfikował północnych sąsiadów, stawiając ich za wzorzec. Kontekst tych 
ostatnich wypowiedzi odczytywano w kraju niejednoznacznie. Źle kojarzył się 
szczególnie tutejszym Kurdom – nieprzejednanie wrogo ustosunkowanym do po-
czynań Ankary. Rzucając nieco ad hoc słowa uznania dla postawy rządu tureckie-
go, Fadila al-Dżamali popełnił ogromną niezręczność polityczną. Przysporzył pro-
pagowanej przezeń idei zadeklarowanych przeciwników wśród przedstawicieli tej 
narodowości. Problem był nader poważny i nie należało go bagatelizować. Spo-
łeczność kurdyjska już od lat uchodziła za jeden z najbardziej radykalnych żywio-
łów w Iraku, a zamieszkałe przez nią tereny nie bezpodstawnie uznawano za en-
klawę niezwykle podatną na oddziaływanie wpływów Kremla.8 Dla planowanych 
                                                        
3 A.M. Rozdrigez (red.): Nowiejszaja istoria stran Azji i Afriki. XX wiek. t. 3, 1945–2000, Moskwa 2001, 

s. 112 
4 S.H. Longrigg: Iraq – 1900 to 1950. A Political, Social and Economic History. London–New York–

Toronto 1956. s. 346; A.F. Fiedczenko: Irak w borbie za niezawisimost 1917–1969, Moskwa 1970, 
s. 124; S. Szumov, A. Andriejew: Irak: Istoria–Narod–Kultura. Moskwa 2002 s. 225; N.O. Oganesjan: 
Nacionalno–oswoboditielnoje dwiżenije w Irakie 1917–1958. Erewan 1976 s. 322; Ch. Tripp: A History 
of Iraq. Cambridge 2002.s. 120 

5 Turkey, Pakistan Confirm Pact Aim. W: “The New York Times”. 20.02.1954, s. 2 
6 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 162 
7 Iraq Held Warm to Near East Pact. W: “The New York Times”. 19.02.1954, s. 5 
8 Report of PAO Dinsmore Shows Extent of Communist Organization in Sulaimaniya Liwa, (Kurdish 

area)– United States Embassy, Iraq Despatch from Burton Berry to the Department of State, Baghdad 
5.04.1954 
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przedsięwzięć obronnych zajmowany przez nich obszar posiadał ogromne zna-
czenie geostrategiczne. Należało wszelkimi sposobami zaskarbić sobie poparcie 
tamtejszej ludności. Tymczasem stało się całkowicie inaczej. Niefrasobliwa wypo-
wiedź premiera (odpowiednio nagłośniona) i rozpowszechnianie jej przez radziec-
kich agentów – wzmagały tylko obawy Kurdów i umacniały panujące wśród nich 
sympatie promoskiewskie. Wywoływało to wrażenie jakoby jednym z potencjalnych 
celów zacieśnienia współpracy wojskowej z Turcją, do czego ewidentnie parł rząd 
w Bagdadzie, a w przyszłości prawdopodobnie również z Iranem, była koordynacja 
działań wymierzonych przeciw nim. 

Zamieszkujący ten region Kurdowie postrzegali zawarcie sojuszu iracko-
tureckiego za wrogi im akt, przystąpienie do przymierza Iranu tylko utwierdziło ich 
w tym przekonaniu. Umowa zacieśniała bowiem polityczno-wojskową współpracę 
początkowo dwóch, następnie trzech rządów, nieustępliwie odmawiających im 
prawa do budowy własnej państwowości. Oznaczało to koordynację działań mili-
tarnych na obszarze zasiedlonym przez przeszło 4/5 populacji tego narodu. Kon-
sekwencje porozumienia dla ewentualnego powstania byłyby zatem oczywiste.9 

Ponadto uderzało w nich również antykomunistyczne ostrze Paktu. Północna 
część pozostawała niezmiennie najsilniejszą enklawą wpływów radzieckich w Ira-
ku, a tutejszej ludności niejednokrotnie zarzucano promoskiewskie sympatie.10 
Udowodnienie powiązań z Moskwą nie nastręczałoby żadnych trudności. Komen-
danci poprzedniego powstania przebywali tam na emigracji, przechodząc specjal-
ne przeszkolenie i zdobywając szlify generalskie w Armii Radzieckiej, o czym też 
wówczas wiedziano,11 co łącznie z silnie lewicowym zabarwieniem głównych frakcji 
miejscowego ruchu narodowowyzwoleńczego nieuchronnie musiało doprowadzić 
do postawienia takich oskarżeń. Obawy Kurdów były zatem w pełni uzasadnione 
i sprawdziły się wkrótce: początkowo za sprawą pomocy udzielonej przez rząd 
Nuriego as-Saida władzom irańskim podczas tłumienia rozruchów plemion Dżuan-
dru i Basztar, a następnie już na terenie samego Iraku w okolicznościach związa-
nych z pogrzebem kurdyjskiego szejka Mahmmuda.12 

Wydarzenia te, jak i cała sytuacja powstała na północy Iraku, stanowi potwier-
dzenie hipotez dotyczących wykorzystywania przez obce państwa mniejszości 
kurdyjskiej w Iraku – przeciw rządowi w Bagdadzie. Co ważne, wskazują też na 
brak podłoża narodowościowego w działaniach restrykcyjnych jakie dotknęły lud-
ność kurdyjską i ukierunkowania ich ostrza głównie przeciw działaniom agentural-
nym. 

Kwestia kurdyjska w polityce wewnętrznej Iraku, dała o sobie znać także 
w czasie kryzysu sueskiego. W 1956 wydarzenia w Kanale wzmogły w Iraku anty-
rządowe nastroje. Te najmocniej wyczuwalne były właśnie na północy kraju, 
w regionach zamieszkałych przez Kurdów. Za przykład posłużyć może tu protest 
przeprowadzony w październiku 1956 roku w As-Sulajmanijji, kiedy to dwudziesto-
tysięczny tłum wyległ na ulice miasta, żądając dymisji premiera i wystąpienia Iraku 

                                                        
9 W. Bukowski: Iran – Irak. Islam, wojna i polityka. Warszawa 1982, s. 25-26 
10 Report of PAO Dinsmore Shows Extent of Communist Organization in Sulaimaniya Liwa, op.cit., s. 1 
11 Mowa o Mustafie al-Barzanim i jego współpracownikach z powstania w 1945 roku. 
12 Ponad dwudziestotysięczny tłum Kurdów, biorący udział w pogrzebie szejka, wykrzykując hasła 

antyrządowe, próbował uwolnić z więzienia osadzonego tam przez władze syna zmarłego przywódcy. 
Podczas szturmu więzienia zginęło kilkanaście osób. – N.O. Oganesjan, op. cit., s. 359 
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z Paktu Bagdadzkiego.13 Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwiła w trzech nakłada-
jących się na siebie elementach: polityce wewnętrznej władz dyskryminującej 
przedstawicieli wspomnianej narodowości, niekorzystnym położeniu geopolitycz-
nym powstałym dla nich na skutek zawiązania Paktu Bagdadzkiego14 oraz utrzy-
mujących się tu sympatiach lewicowych i silnych wpływach radzieckich. 

Zmiany jakie niósł za sobą przewrót z 14 lipca 1956 roku dawały podstawę do 
poprawy relacji między rządem w Bagdadzie a Kurdami. Obalenie monarchii zosta-
ło przez kurdyjską społeczność Iraku przyjęte z niemałą ulgą. Wspomniana Pro-
klamacja nr 1 ogłaszała powstanie republiki, deklarując zachowanie jedności kraju 
oraz utrzymanie „braterskich więzi z innymi państwami arabskimi”.15 Obwieszczała 
również powołanie tzw. Rady Suwerennej (Madżlis as-Sijada) stanowiącej najwyż-
szy organ rządzący, wyposażony w uprawnienia prezydenta aż do czasu, gdy sta-
nowisko to obsadzone zostanie drogą ogólnonarodowego referendum.16 Było to 
trzyosobowe kolegium składające się z sunnity, szyity i Kurda. Nie posiadało zna-
czenia jako siła polityczna, ale odtąd wszystkie dekrety wydawano w jego imieniu. 

Dekretem z 7 września przywróciło ono prawa obywatelskie osobom pozba-
wionym ich za działalność „komunistyczną” przez poprzedni reżym. Trzy dni póź-
niej ogłoszono amnestię dla uczestników powstania kurdyjskiego w latach 1943–
1945, dzięki czemu możliwość powrotu do Iraku zyskała kilkutysięczna rzesza 
przedstawicieli tego narodu, między innymi przebywających na terytorium Związku 
Radzieckiego od czasu zakończenia prowadzonych wtedy walk Mustafy al-
Barzaniego.17 

W 1958 roku, już po udanym przewrocie kwestia kurdyjska stała się przedmio-
tem sporu w relacjach iracko-irańskich. Gen. A.K. Kasim nie krył swego sceptycz-
nego podejścia do złożonych mu przez Iran deklaracji. Wskazał na pomoc Tehera-
nu dla separatystów kurdyjskich, rzecz dotyczyła jednakże również prób zawłasz-
czenia przez wschodniego sąsiada Szatt el–Arab. Zarzuty Kasima nie były pozba-
wione racji. 

Praktycznie od momentu obalenia monarchii i powołania Republiki władze 
irańskie nie pozostawały bierne wobec wydarzeń za zachodnią granicą. Szach, 
dostrzegając zagrożenie dla swych interesów w swobodach uzyskanych po 
14 lipca przez irackich Kurdów, wykorzystał niechęć garstki konserwatywnych feu-
dałów, szczególnie wrogo nastawionych wobec klanu Barzaniego, do przeprowa-
dzanej reformy rolnej, mobilizując ich wspólnie z Turcją do działań przeciw ekipie 
gen. A.K. Kasima. Uruchomiono w tym celu specjalne rozgłośnie radiowe na tere-
nie Iranu i Turcji nawołujące przedstawicieli tej narodowości urodzonych na terenie 
Iraku, do powrotu i podjęcia walk z reżymem republikańskim.18 

Okoliczności te uznać należy za kolejny przyczynek do potwierdzenia hipotezy 
o wykorzystywaniu mniejszości kurdyjskiej w Iraku przez obce państwa, przeciw 
rządowi w Bagdadzie po wykryciu spisku Raszida Alego al-Kajlaniego z grudnia 

                                                        
13 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 208 
14 W. Bukowski, op. cit., s. 26-27 
15 Documents of the international Affairs, London 1958, s. 285–286. – wspomniane też – I. al-Arif: Iraq 

Reborn. A Firsthand Account of the July 1958 Revolution and after. New York 1982, s. 61 
16 Ibidem 
17 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 229 
18 R.K. Ramazani: Iran's Foreign Policy 1941–1973. A Study of Foreign Policy in Modernizing Nations, 

Charlottensville 1975, s. 400-401 
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1958 roku. Wtedy też szeregi Frontu Jedności Narodowej opuściły Baas19 i Istiklal, 
natomiast wstąpiła do niego proradziecka Demokratyczna Partia Kurdystanu (dalej 
– DPK).20 W dniu 25 stycznia 1959 roku Najwyższy Sąd Kasacyjny Republiki reha-
bilitował pośmiertnie straconych przed dziesięciu laty przywódców KPI.21 
A.K. Kasima bezsprzecznie posiadał nie tylko pełne rozeznanie, co do potencjal-
nych zagrożeń ale też kontrolował bieg wydarzeń w kraju. Kurdów wykorzystywał w 
rozgrywce z nacjonalistami,22 komunistów przeciwstawiał panarabistom sprawnie 
lawirując między poszczególnymi frakcjami udzielając lub cofając im poparcie tak, 
aby żadna frakcja nie zdołała uzyskać znaczącej przewagi nad pozostałymi.23 

Choć zmiana ustroju i ekipy rządowej przyniosła uzdrowienie relacji we-
wnętrznych związanych z kwestią kurdyjską, nie oznaczała bynajmniej końca od-
działywania radzieckich wpływów na północy Iraku. Podczas uroczystości upa-
miętniających obalenie monarchii 14 lipca 1959 miały miejsce w Kirkuku krwawe 
zamieszki o podłożu etnicznym.24 Starcia trwały niemal pięć dni. Lewicowe bojówki 
kurdyjskie dokonały pogromu ludności turkmeńskiej.25 Spokój przywróciło dopiero 
skierowanie w region walk dodatkowych jednostek wojska.26 W masakrze zginęło 
około osiemdziesięciu osób, połowę z nich pogrzebano żywcem.27 Odpowiedzial-
nością za mord najpierw opinia publiczna a następnie rząd w Bagdadzie obarczył 
komunistów. Kreml zażądał dowodów.28 N. Chruszczow zaprosił A.K. Kasima do 
złożenia rewizyty w Moskwie, co tłumaczono zatroskaniem radzieckich władz 
z powodu przybierającej na sile antykomunistycznej kampanii. Iracki premier na-
tychmiast też zapowiedział wycofanie się z prowadzonych dotąd działań tego typu, 
uznając całą sprawę za definitywnie już zamkniętą.29 W rzeczywistości zdecydował 
się dokończyć dzieło przywracania równowagi ograniczając pozycję komunistów 
w państwie. Jeszcze w lipcu rozwiązał oddziały Milicji Ludowej, nakazał rewizje 
lokali zajmowanych przez lewicowe bojówki. Przeprowadził ogromną czystkę 
w wojsku i urzędach, pozbywając się stąd wszystkich radykałów komunistycz-
nych.30 Bynajmniej nie odważył się jednak na otwarte zerwanie z KPI i DPK. 

Radzieckie wpływy na północy Iraku coraz mocniej ciążyły jednak rządowi 
w Bagdadzie. A.K. Kasim korzystając z dyplomatycznego i finansowego wsparcia 
bloku wschodniego, przyjął oparty na współpracy z nim ambitny plan rozwoju go-

                                                        
19 R.G. Agajew: Irak. Rewolucja i diktatura – opyt sozdanija fronta nacjonalnogo jedinstwa 1941–1982. 

Baku 1991, s. 36 
20 Kluczowe znaczenie, jak słusznie zauważył M. Gdański, zaczęła w takim układzie odgrywać NDP 

balansująca między panarabistami z Baas, narodowcami Istiklalu oraz komunistami. Utrzymywana 
przez to ugrupowanie koncepcja równowagi brała się z przekonania jej członków, jakoby „rewolucja 
wyprzedziła samą siebie i przekroczyła swe granice” – cyt. za Iraqi Review z dnia 13.04.1960, s. 27 
za M. Gdański: Arabski Wschód. Historia–Gospodarka–Polityka. Warszawa 1963, s. 603 

21 Chodziło o Jusufa Sulajmana Jusufa (Fahda) oraz jego dwóch towarzyszy straconych 14 lutego 1949 
roku – 3 Dead Iraqi Reds Honored. W: „The New York Times”. 26.01.1959, s. 7 

22 Iraqis Rebelling Again. W: “The New York Times”. 8.04.1959, s. 1-2 
23 R.P. Hunt: Communism in Iraq – Kassim Holds the Key. W: “The New York Times”. 26.04.1959, s. 4 
24 Iraqi Red Revolt and Army Mutiny Erupt at Kirkuk. W: “The New York Times”. 20.07.1959, s. 1-2 
25 Fighting in Iraq Said to Continue. W: “The New York Times”. 21.07.1959, s. 1-2 
26 Iraqi Regime Says Revolt Has Ended. W: “The New York Times”. 23.07.1959, s. 8 
27 J. Bulloch, H. Morris: Wojna Saddama. Poznań 1991, s. 40 
28 D. Adams Schmidt: Soviet Believed Concerned. W: “The New York Times”. 22.07.1959, s. 10 
29 Khrushchev Bids Kassim Pay Visit. W: “The New York Times”. 22.07.1959, s. 10 
30 Z samej armii usunięto do końca sierpnia 1500 oficerów znanych ze swych proradzieckich sympatii – 

Ch. Tripp, op. cit., s. 158, oraz D.R. Woblikow (red.): Historia krajów arabskich. Warszawa 1971, 
s. 195 
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spodarczego kraju,31 zaciągając tam jednocześnie coraz to nowe zobowiązania 
płatnicze, przez co popadł w zupełną zależność ekonomiczną od Związku Ra-
dzieckiego i pozostałych państw socjalistycznych. Relacji tej nie zamierzał bynajm-
niej rozciągać na sferę polityczną. Na to jednak najwyraźniej nie godził się Kreml. 
Wykorzystał stare waśnie narodowościowe rozdzierające Irak i za pośrednictwem 
DPK podburzył przeciw niemu Kurdów.32 Pretekstem do wszczęcia sporu stały się 
czystki w szeregach armii i aparacie rządowym. Od początku skierowane zostały 
one jednak tylko przeciw najbardziej ekstremalnym elementom lewicowym. Sam 
iracki premier nie żywił żadnej osobistej niechęci w stosunku do przedstawicieli 
tego narodu. Wielokrotnie dawał temu wyraz deklarując swą sympatię dla nich, 
czemu zresztą trudno się dziwić gdyż sam był po kądzieli Kurdem.33 W październi-
ku 1960 roku dziennik „Khabat” – organ prasowy DPK – opublikował artykuł będą-
cy ripostą na działania A.K. Kasima. Zarzucił mu odejście od zasady równopraw-
nego współistnienia Kurdów i Arabów zagwarantowaną trzecim artykułem Tymcza-
sowej Konstytucji. Zwroty z pierwszego ustępu Ustawy Najwyższej skomentowano 
w następujący sposób: jeśli Irak jest częścią „ojczystego kraju Arabów” to „Kurdy-
stan iracki jest częścią ojczyzny Kurdów”. Stwierdzenie to odpowiednio nagłośnio-
ne przez propagandę rządową odwracało uwagę arabskiej opinii publicznej od 
przyczyn niezadowolenia przedstawicieli tej mniejszości narodowej, nakazując 
w zaistniałej sytuacji przyznać rację premierowi.34 Mając za sobą przychylność 
społeczeństwa mógł on teraz pokusić się o próbę ograniczenia radzieckich wpły-
wów w północnych prowincjach państwa, zrzucić na kurdyjską lewicę cały ciężar 
odpowiedzialności za zaognienie stosunków między obu irackimi narodami i powo-
dowane separatyzmem zerwanie współpracy z władzami państwowymi.35 Począw-
szy od pierwszych miesięcy 1961 roku coraz częściej też dochodziło do zbrojnych 
utarczek między siłami reżymowymi a bojówkami DKP.36 

Uwagę rządu w Bagdadzie przykuwały wówczas problemy oscylujące by-
najmniej nie wokół północnych, czego należałoby się spodziewać, lecz południo-
wych granic państwa. Rzecz dotyczyła bowiem Kuwejtu. 

                                                        
31 R.P. Hunt: Iraq 5–Year Plan Has Red Advisers. W: “The New York Times”. 24.12.1960, s. 2 
32.Środowisko polityków kurdyjskich było silnie inwigilowane przez Moskwę – Ch. Tripp, op. cit., s. 159; 

oraz M. Khadduri: Republican Iraq. A Study in Iraq Politics since the Revolution of 1958. London 
1969, s. 176 i 178. Obaj autorzy starają się podkreślić neutralność Barzaniego, nie mniej twierdze-
niom tym przeczą przytaczane przez nich fakty. Ostatni z wymienionych autorów dowodzi zerwania 
Barzaniego z komunistami, po czym wspomina o wykorzystaniu przez A.K. Kasima nieobecności kur-
dyjskiego przywódcy przebywającego na obchodach rocznicy rewolucji październikowej w Moskwie – 
Ibidem, s. 178 

33 U. Dann: Iraq under Qassem. A Political History 1958–1963, Tel Aviv 1969, s. 21 
34 R.P. Hunt: Iraq is Troubled by Kurdish Tribe. W: “The New York Times” 27.12.1960, s. 10 
35 A.K. Kasim, którego matka była przecież, jak wspomniano, Kurdyjką, nie żywił żadnych antagoni-

zmów do nich, jako narodu. W Tymczasowej Konstytucji Republiki Iraku znalazł się nawet zapis: „Irak 
jest wspólną ojczyzną Arabów i Kurdów.”– Provisional Constitution of the Republic of Iraq, Bagdad 
1958, § 3; – w godle państwowym umieszczono kurdyjski sztylet skrzyżowany z arabskim mieczem, 
który w intencjach twórców nie symbolizował zapewne odwiecznej walki arabsko-kurdyjskiej, lecz pa-
rafrazował widniejący na radzieckiej fladze motyw sierpa i młota – B. Iwasiów-Pardus: Problemy Bli-
skiego i Środkowego Wschodu w polityce zagranicznej republikańskiego Iraku (1958–1980). Warsza-
wa 1990. s.96 

36 W. Olszewski: Historia powszechna. Świat po roku 1945. t. 2, Poznań 2000, s. 77-78. Podejmowano 
również próby negocjacji, lecz nie przyniosły one rezultatu – Hodatajstwo irakskoj obsczestwennosti. 
W: „Prawda”. 8.02.1961, s. 2 
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Postawa Związku Radzieckiego podczas kryzysu kuwejckiego nie wpłynęła na 
zmianę stosunku Kasima do promoskiewskich partii komunistycznych.37 Ograni-
czenie siły ich oddziaływania, do czego nadal dążył, oznaczało jednak konieczność 
przeprowadzenia na szeroką skalę policyjno-wojskowej akcji w północnych regio-
nach kraju, gdzie posiadały one najprężniejsze zaplecze. 

W dniu 1 września, miesiąc wcześniej niż zwykle Kasim poinformował o roz-
poczęciu właśnie na tych terenach – corocznych jesiennych manewrów wojsko-
wych. Zakładano ćwiczenia z udziałem różnych rodzajów sił zbrojnych. Po raz 
pierwszy uczestniczyć w nich miała niemal połowa całej armii irackiej. Przewidy-
wany obszar, na którym miały się odbywać – obejmował wszystkie cztery północne 
prowincje. Sposoby dyslokacji oddziałów świadczyły niewątpliwie o zamiarach 
okrążenia pierścieniem ośrodków uznanych za centrum wpływów komunistycz-
nych.38 Kluczowym problemem pozostawało znalezienie argumentu, pozwalające-
go racjonalnie uzasadnić wydanie decyzji o wkroczeniu armii do osad zamieszka-
łych przez Kurdów. A.K. Kasim posunął się do prowokacji – wykorzystując antago-
nizmy. Wszedł w układ z naczelnikami niektórych plemion i miejscowymi posiada-
czami ziemskimi, którzy nie aprobowali wzrostu znaczenia komunistów wśród 
przedstawicieli własnej nacji. Przy ich pomocy zorganizował zbrojne bojówki symu-
lując antyrządową rebelię. Stała się ona oficjalnym powodem skierowania armii 
w kurdyjskie rejony kraju.39 

Do pierwszych starć między siłami rządowymi a lokalnymi oddziałami party-
zanckimi doszło 5 września 1961 r.40 Nazajutrz na całym obszarze przeprowadzo-
no generalny strajk.41 Po dziesięciu dniach walki rozgorzały w wielu punktach.42 
Komendę nad formacjami powstańczymi przejął generał Mustafa al-Barzani. Ten 
doskonale przeszkolony dowódca, posiadający praktykę w prowadzeniu walk pod-
jazdowych – okazał się dodatkowo świetnym strategiem. Kasim nie spodziewał się 
natrafić na tak silny i dobrze zorganizowany opór. Kierując trzydzieści tysięcy 
w pełni wyekwipowanych żołnierzy, lotnictwo, broń pancerną przeciw dysponują-
cym siedmiuset starymi karabinami Kurdom43 liczył na łatwe zwycięstwo. Stało się 
jednak inaczej. Początkowe utarczki przekształciły się w ciągłe starcia zbrojne. 
Mistrzowsko prowadzonymi akcjami dywersyjnymi przeciw irackim siłom rządowym 
Barzani zyskał powszechne uznanie wśród własnego narodu. Posiadany autorytet 
dał mu posłuch u dowódców samodzielnie operujących grup partyzanckich. Barza-
ni koordynując ich działania nadał walkom charakter regularnej wojny. Zacięte 
bitwy ogarnęły rejon szosy Mosul – Szaklawa. 

W dniu 16 września do Moskwy44 udała się specjalna iracka delegacja rządo-
wa z dowodzącym lotnictwem45 gen. Dżalalem Dżafarem al-Aukatim na czele.46 

                                                        
37 FRUS. 1961–1962, vol. XVII, № 150, Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near 

Eastern and South Asian Affairs (Talbot) to the under Secretary of State (Ball). Washington 
18.12.1961, s. 364 

38 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 252 
39 J. Faud, op.cit., s. 74 
40 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 252 
41 B. Iwasiów-Pardus, op. cit., s. 96 
42 Reports Conflict on Iraqi Revolt. W: “The Washington Post – Times Herald”. 18.09.1961, s. 13 
43 J. Faud, op. cit., s. 74 
44 Przygotowując podłoże, dzień wcześniej określił w przemówieniu radiowym operację jako „skierowa-

ną przeciw „ruchom imperialistycznym” – Radio Messages Hint North Iraq Revolt. W: “The Washing-
ton Post – Times Herald”. 16.09.1961, s. 6 
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Został on osobiście przyjęty przez Chruszczowa, co wyraźnie podkreślało rangę 
wizyty, w spotkaniu tym uczestniczył też radziecki minister obrony Rodion Mali-
nowski.47 

Wspomniane wydarzenia po raz kolejny potwierdzają istnienie zagrożenia dla 
rządów w Bagdadzie, związanego z wykorzystywaniem przez obcych, w tym przy-
padku radzieckich wpływów ludności kurdyjskiej na terenie Iraku – do wywierania 
nacisku na kierunki prowadzonej przezeń polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Taki stan rzeczy był trudny do zaakceptowania dla władz irackich. Stąd też 
próba wyrwania się z krępujących więzów ograniczających de facto suwerenność – 
pozostała jednym z priorytetów działań dzierżącej stery ekipy A.K. Kasima. Zmie-
rzając do tego celu premier najwyraźniej nie miał zamiaru zastosować się do suge-
stii przekazanych mu za pośrednictwem Aukatiego. Wzmocnił cenzurę, poddał 
ściślejszemu nadzorowi organizacje społeczne i polityczne, nasilił represje wobec 
komunistycznych ugrupowań opozycyjnych i politycznych na terenie całego kraju 
oraz zintensyfikował działalność militarną przeciw Kurdom w północnych rejonach. 
W rezultacie bombardowań lotniczych zburzonych zostało tu doszczętnie ponad 
sto pięćdziesiąt wsi oraz dwa miasta pełniące charakter lokalnych centrów, a po-
nad 100 000 ludzi pozbawionych dachu nad głową i środków do życia – zmuszo-
nych było szukać schronienia na trudnodostępnych obszarach górskich.48 

Sukcesy sił rządowych polegające na wyparciu partyzantów z najbardziej 
newralgicznych ośrodków jesienią 1961 oraz zepchnięcie broniących się oddziałów 
na słabo zaludnione tereny, okazały się krótkotrwałe. Główną przyczyną niezakoń-
czenia wtedy z powodzeniem operacji, była zewnętrzna pomoc udzielana kurdyj-
skim powstańcom i to bynajmniej nie tylko ze Związku Radzieckiego. Od grudnia 
1961 coraz aktywniej angażowały się w nią, pomimo antykomunistycznego charak-
teru akcji wojskowej Kasima, również mocarstwa zachodnie zainteresowane osła-
bieniem irackiego reżimu. 

Bagdad wiązał nadzieję z pomocą rządu w Damaszku. W dniu 28 marca 1962 
roku w Syrii wojsko przechwyciło kontrole nad krajem, powołano nowy pronase-
rowsko-socjalistyczny rząd, przywracając co prawda Kudsiemu urząd prezydenta, 
lecz o ścisłym sojuszu z Bagdadem nie mogło być już mowy. Wspólne plany irac-
ko-syryjskie oraz ustalenia z Rutba, podjęte 15 i 16 marca dotyczące powołania 
federacji oraz koordynacji wysiłków obronnych – legły w gruzach równie szybko 
jako powstały.49 Kasim ponownie znalazł się w sytuacji wyjściowej, musząc wręcz 
brać w perspektywie pod uwagę możliwość zintensyfikowania pomocy przekazy-
wanej poprzez Syrię powstańcom kurdyjskim. 

Dławienie ogromnej rebelii i tak już rujnowało Irak. W szeregach armii szerzył 
się defetyzm.50 Walki zbrojne pochłaniały lwią część dochodów państwa pocho-
dzących ze sprzedaży ropy. Kasim, chcąc pokonać Barzaniego, musiał nieustannie 
zwiększać wydobycie tego surowca. Mocarstwa zachodnie jeszcze na początku 
                                                                                                                                             
45 Reprezentował, jako jeden z nielicznych przedstawicieli armii w tym czasie, zdecydowanie prora-

dzieckie sympatie – eksponowane U. Dann, op. cit., s. 103, 160; ale zarazem był jednym z najbardziej 
oddanych Kasimowi ludzi – M. Khadduri, op. cit., s. 191, 199 

46 Khrushchev Meets Iraqis. W: “The New York Times”. 17.09.1961, s. 4 
47 Iraqis Meet Khrushchev. W: “The Washington Post – Times Herald”. 17.09.1961, s. 6 
48 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 252 
49 E. i E.F. Penrose, op. cit., s. 286 
50 D.L. Dugas: Revolt of Kurdish Tribesmen Threatens Iraqi Regime. W: “The Washington Post – Times 

Herald”. 24.04.1962, s. 10 
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stycznia 1962 roku zagroziły irackim władzom nałożeniem sankcji gospodarczych, 
jeśli odważą się one tknąć niewykorzystane złoża naftowe przejęte od powiąza-
nych z ITN korporacji w 1961.51 

Podsycając rebelie kurdyjską Związek Radziecki uzależniał od siebie w coraz 
większym stopniu iracką gospodarkę, sprzyjała zresztą temu postawa rządów w 
Waszyngtonie, Londynie, Kairze czy Tel Awiwie.52 

Wykorzystywanie mniejszości kurdyjskiej w Iraku przez obce państwa przeciw 
rządowi w Bagdadzie, nie budzi tu żadnych wątpliwości. Na uwagę zasługuje na-
tomiast nasilenie tegoż procederu i stosowanie go już nie tylko przez Iran i Związek 
Radziecki, lecz przez coraz liczniejszą grupę państw. Stał się on już stałym ele-
mentem determinującym stan bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku. 

Kreml zdawał się zresztą wiązać z popieranym powstaniem znacznie dalej 
idące plany. W sierpniu KPI zaproponowało Barzaniemu wydatne zwiększenie 
pomocy dla jego oddziałów jeśli zdecyduje się on rozszerzyć teren prowadzonych 
działań o graniczące ze Związkiem Radzieckim obszary północno-zachodniego 
Iranu.53 Kurdyjski przywódca poinformował o otrzymanej ofercie prasę nie podej-
mując się zarazem przeniesienia walk poza granice Iraku. Najprawdopodobniej 
cała sprawa służyła jedynie wywarciu presji na władze w Teheranie celem utrzy-
mania neutralności szacha Muhammada Rezy wobec konfliktu.54 

Kasimowi udało się natomiast przełamać opór Ankary i wciągnąć tamtejszy 
rząd do aktywnej współpracy przeciw powstańcom.55 Zapewnił irackiej armii możli-
wość ścigania oddziałów partyzanckich na obszarach przygranicznych po stronie 
tureckiej bowiem jak wyraził to 20 sierpnia minister spraw zagranicznych tego kraju 
przez wzgląd na „interes dobrosąsiedzkich stosunków” zdecydował się on zawiesić 
loty patrolowe nad tą strefą.56 Barzani nie zamierzał jednak pod wpływem zaistnia-
łej okoliczności złożyć broni. Stanowczo odrzucił wariant kapitulacji i zapowiedział 
kontynuację prowadzonych dotąd działań, gdyż jego zdaniem walka pozostawała 
jedyną dostępną Kurdom drogą do sięgnięcia po upragnioną autonomię.57 

Z każdym miesiącem starcia między iracką armia a oddziałami powstańczymi 
stawały się coraz bardziej zacięte a na politycznym horyzoncie nie rysowała się 
perspektywa szybkiego rozstrzygnięcia sporu.58 Sytuacja gospodarcza kraju prze-
kładała się na panujące tu nastroje społeczne. W końcu 1962 roku w Iraku nastąpił 
kryzys ogólnokrajowy.59 Niezadowolenie ludności potęgował represyjny w stosunku 
do własnych obywateli kurs rządu. Nasilał się głosy sprzeciwu wobec wojny, prote-
stowali już nie tylko szeregowi żołnierze, lecz również korpus oficerski. Kasim od-
powiedzialnością za piętrzące się problemy wewnętrzne obarczał nie wywiązujące 
się ze swych zobowiązań ITN oraz mocarstwa zachodnie. Stanom Zjednoczonym 
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zarzucił wręcz sabotaż gospodarczy.60 Kierowało go to ku Moskwie i powiązanym 
z nią a pozostającym dotąd w opozycji rodzimych ugrupowaniom lewicowym.61 

W dniu 3 stycznia 1963 KC KPI stanowczo zażądał od premiera poczynienia 
zdecydowanych działań w stosunku do spiskowców.62 Przedłożono mu specjalne 
oświadczenie dowodzące istnienia realnego zagrożenia dla panującego systemu 
ze strony potencjalnych zamachowców. W dokumencie wymienione zostały od-
działy garnizonu bagdadzkiego i wskazane osoby przygotowujące przewrót.63 Ka-
sim pozostał jednak wierny sobie. Wydał co prawda rozkaz o aresztowaniu niektó-
rych spiskowców, lecz wkrótce ich uwolnił. Nakazał opuszczenie kraju egipskim 
dyplomatom zamieszanym w kontakty z konspiracyjnymi grupami prowadzącymi 
wymierzoną przeciw niemu działalność.64 Zaoferował amnestię powstańcom kur-
dyjskim65 i wygłaszał pokojowe przemówienia w jednostkach, gdzie spiskowcy roz-
winęli szczególne aktywną działalność. Wystąpił zarazem z oświadczeniem na 
temat zakończenia „w najbliższym czasie” okresu przejściowego w kraju i przepro-
wadzeniu „w niedalekiej przyszłości” demokratycznych wyborów do Zgromadzenia 
Ustawodawczego. W dniu 1 lutego Kasim zapowiedział uchwalenie na początku 
następnego tygodnia ustawy o utworzeniu narodowej kompanii naftowej sygnalizu-
jąc jednoznacznie zamiar nacjonalizacji całej najważniejszej gałęzi irackiego prze-
mysłu. Oskarżył równocześnie Stany Zjednoczone o organizowanie „rebelii nafto-
wej”.66 Te spóźnione poczynania już nie mogły uratować Kasima, działania zaś 
skierowane przeciw koncernom tylko przyspieszyły koniec. 

Przewrót przeprowadzono za pośrednictwem dwóch podstawowych sił „Bloku 
Socjalistycznego”: kierowanej od 1959 przez ekstremistycznych liderów Baas oraz 
Istiklalu i unionistów, a także grupy oficerów skupionej wokół A.S. Arifa. Wszyscy 
oni byli zainteresowani likwidacją reżimu Kasima, obwiniając go o „uzurpowanie” 
władzy po obaleniu monarchii, rozprawą z komunistami oraz Kurdami, którym to 
nie zapomniano masakry w Kirkuku i pomocy udzielonej rządowi przy tłumieniu 
zorganizowanego przez późniejszych uczestników bloku buntu Szawafa. 

Analizując okoliczności upadku rządów A.K. Kasima oraz udział państw trze-
cich w rebelii, nie sposób przecenić rolę jaka przypadła irackim Kurdom. W dużej 
mierze to właśnie za ich sprawą, już nie tylko obce mocarstwa a także szereg pań-
stw ościennych, skutecznie osłabiał władze w Bagdadzie zmuszając je na koncen-
trowaniu wszelkich wysiłków na rzecz przywrócenia pełnej kontroli na północnych 
rubieżach kraju. Oznaczało to ogromne wydatki uszczuplające i tak świecący pust-
kami budżet, konieczność czasowej rezygnacji z niezbędnych reform społeczno-
gospodarczych etc. Nie pozostawały one bez wpływu na nastroje społeczeństwa z 
utęsknieniem oczekującego poprawy warunków bytowych. 

Upadek rządu A.K. Kasima nie oznaczał bynajmniej końca kłopotów kurdyj-
skich dla władz w Bagdadzie. Stojącą przed nowym rządem sprawą nie cierpiącą 
zwłoki, wymagającą natychmiastowego uregulowania, była wojna na północy kraju. 
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Zgodnie z deklaracjami niezwłocznie podjęto pokojowe rokowania z Barzanim.67 
Jak ujawnił wówczas jeden z liderów ruchu kurdyjskiego Dżalal Talabani – władze 
w zamian za zawieszenie broni zaoferowały ogłoszenie powszechnej amnestii dla 
partyzantów i uwolnienie więźniów politycznych, wyjąwszy oskarżanych o działal-
ność komunistyczną.68 Przywódcy rebelii wyraźnie nie dowierzali składanym im 
obietnicom, wstrzymali się jednak od operacji zaczepnych, przyjmując wyczekującą 
postawę i prowadząc dalsze negocjacje.69 

Działania baasistowskiego reżimu spotkały się bowiem nie tylko z dezaproba-
tą i nieprzychylnym odbiorem w Kairze hamując proces integracji,70 ale też z nie-
mal otwartą wrogością Kremla. Publicznie ogłosił on swe pełne poparcie dla praw 
irackich Kurdów do autonomii oraz pomoc dla Barzaniego.71 

Rokowanie na temat swego statusu, jak już wspomniano, prowadzili oni z 
władzami w Bagdadzie od lutego 1963 roku. W dniu 10 marca reżim Bakra wydał 
decyzję o amnestii dla uczestników powstania oraz więźniów politycznych związa-
nych z DPK, a nazajutrz bagdadzkie rozgłośnie radiowe potwierdziły uznanie przez 
rząd Iraku narodowych praw ludności kurdyjskiej.72 

Do pierwszego poważnego rozdźwięku politycznych interesów między nimi a 
baasistami doszło podczas kwietniowych negocjacji w Kairze dotyczących prze-
szłej federacji arabskiej, gdy ich przedstawiciele niedopuszczeni do obrad wysto-
sowali memorandum żądając obecności swego reprezentanta przy rozmowach na 
temat integracji Iraku, Syrii i ZRA.73 Kurdowie przekazali wówczas delegacji irackiej 
własne gotowe projekty i rozwiązania w kwestii postulowanej autonomii. Pełne ich 
opracowanie zakładające posiadanie przez nich demokratycznie wybieranego 
Zgromadzenia Ustawodawczego oraz rządu zwanego Radą Wykonawczą, pod 
którego auspicjami pozostałyby wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo, służba zdro-
wia, rolnictwo, przemysł tytoniowy oraz polityka społeczna, przesłano do Bagdadu. 
Przebywający tu emisariusze kurdyjscy zostali jednak zatrzymani i „potraktowani 
w sposób odbiegający od dyplomatycznych reguł”.74 Baasiści najwyraźniej jednak 
nie zamierzali negocjować.75 

W drugiej połowie maja Saadi udał się osobiście do Damaszku, aby uzgodnić 
szczegóły antykurdyjskiej operacji.76 Również władze w Moskwie nie pozostały 
bezczynne77 przesyłając niezbędne dostawy Barzaniemu. Na początku czerwca 
1963 roku baasiści skoncentrowali wojska w Kurdystanie. W dniu 7 czerwca przy-
stąpili do działania.78 Jednostki rządowe wkroczyły do tutejszych wiosek i miast. 
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Doszło do niewyobrażalnych aktów okrucieństwa.79 Rano 10 czerwca RNDR nada-
ła komunikat radiowy zawierający ultimatum dla przywódców kurdyjskich: „Wszyst-
kim zdrajcom, wrogom narodu i suwerenności republiki nakazujemy w ciągu 24 
godzin złożyć broń i przejść na stronę rządu... Ci, którzy nie zechcą i nie zgodzą 
się na natychmiastową bezwarunkową kapitulację – doświadczą na swej skórze 
wszystkich konsekwencji podjęcia takiej decyzji”.80 Północne prowincje kraju: Mo-
sul, Sulajmanija, Kirkuk i Erbil – ogłoszono strefą działań wojennych.81 Za głowę 
Barzaniego wyznaczono ogromną nagrodę – 100 tys. denarów irackich (280 tys. 
USD). Gubernator wojenny „strefy północnej” zagroził stosowaniem najsroższych 
kar za udzielanie pomocy powstańcom: „Zniszczymy każdą wieś lub miejscowość, 
jeśli z ich strony lub w pobliżu rozlegnie się strzał w kierunku jednostki wojskowej, 
policji, Gwardii Narodowej lub lojalnych rządowi plemion”.82 Przeciw partyzantom 
skierowano dwie trzecie całej armii irackiej, oddziały policji oraz Gwardii Narodo-
wej. W walkach uczestniczyło też około dziesięciu tysięcy żołnierzy syryjskich. 
Działaniom zbrojnym towarzyszyły okrucieństwa wobec ludności kurdyjskiej. Nie-
prawdopodobnym bestialstwem odznaczały się oddziały Gwardii Narodowej stosu-
jące taktykę spalonej ziemi i etnicznych czystek. Na setki wsi zrzucano bomby 
i butle z napalmem, palono dojrzewające zboże, ogrody, rozstrzeliwano z cekae-
mów stada; mordowano starców, kobiety i dzieci. Pacyfikowano całe prowincje, 
oddając domostwa mieszkańców tych ziem oraz dobytek sprowadzonym celem 
zasiedlenia plemionom arabskim.83 

Rzecznikiem sprawy kurdyjskiej na arenie międzynarodowej stały się państwa 
bloku wschodniego. W dniu 3 lipca 1963 roku Republika Ludowej Mongolii złożyła 
przed Radą Bezpieczeństwa petycję domagając się by iracka polityka zagłady 
Kurdów została rozpatrzona na forum ONZ podczas 18 sesji Zgromadzenia Ogól-
nego.84 

Downing Street i Biały Dom nie pozostawały bowiem, co sugerowało przesła-
nie francuskiego dziennika, jedynie biernym obserwatorem antykurdyjskich opera-
cji, lecz czynnym ich współorganizatorem. Podczas lipcowej stałej sesji Rady 
CENTO w Izmirze przyjęto bowiem plan turecko-irańskiej zbrojnej operacji przeciw 
Kurdom opatrzony kryptonimem „Tygrys”.85 Przewidywał marsz oddziałów turec-
kich na Mosul i wojsk irańskich ku Sulajmaniji.86 

Projektowana akcja stanowiła potężne wsparcie dla działań rządu w Bagda-
dzie. Teheran skierował na teren irackiego Kurdystanu kadrę doradców wojsko-
wych mających koordynować pacyfikację obszarów, których mieszkańcy aktywnie 
wspierali miejscową partyzantkę, natomiast irańska straż graniczna otrzymała roz-
kazy militarnego reagowania w razie gdyby sytuacja przedstawiała się niepomyśl-
nie dla irackiej armii. Turcja zamknęła swe granice dla uchodźców z regionów obję-
tych walkami.87 Pomoc władzom w Bagdadzie, od początku nim zapadła decyzja 
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CENTO, okazał bliski im ideologicznie i politycznie baasistowski reżim syryjski.88 
Wysłane stąd jednostki zostały pobite jednak przez kurdyjskich powstańców 
w rejonie Dahuk. Kluczowe pod każdym względem znaczenie dla pomyślności 
prowadzonych przez rząd iracki walk na północy kraju, posiadała pomoc mocarstw 
zachodnich. Amerykański ambasador w Libanie potwierdził 2 lipca podczas konfe-
rencji prasowo-telewizyjnej pełną gotowość Stanów Zjednoczonych do wsparcia 
działań rządu irackiego.89 

Barzani, posiadając informacje o planowanej przez CENTO operacji „Tygrys”, 
wystosował za pośrednictwem radzieckiej ambasady w Teheranie poufne pismo do 
władz na Kremlu, prosząc o zażegnanie planowanej akcji przeciw Kurdom. Odzew 
ze strony Moskwy był natychmiastowy. Agencja TASS opublikowała obszerny ko-
munikat rządowy zgodnie, z którym Związek Radziecki nie zamierzał bezczynnie 
przyglądać się niedoli „obdarzanego sympatią” narodu kurdyjskiego i obcej inter-
wencji w wewnętrzne sprawy Iraku.90 Reżim w Bagdadzie wyraził oczywiście zgodę 
na wkroczenie obcych wojsk niosących mu pomoc przy tłumieniu powstania, co 
zostało jednak przez Moskwę przemilczane. 

W rezultacie realizacja projektu została zaniechana. Władze w Bagdadzie 
mogły jedynie w akcie bezsilności oskarżyć Kreml o wspieranie powstańców, co 
też uczyniły,91 lecz pozostały zupełnie bez wpływu powstałą sytuację. Zaangażo-
wanie Moskwy w dyplomatyczną ofensywę przeciw reżimowi baasistowskiemu było 
bezsporne.92 

Prowadzone na północy kraju walki doprowadziły ponownie Irak na skraj ban-
kructwa. Nastąpiło dalsze umocnienie wpływów brytyjskich a wraz z nim po raz 
kolejny powrócono do koncepcji „Żyznego Półksiężyca”. Naser od dłuższego czasu 
nie ukrywał swej dezaprobaty wobec baasistów. Jeszcze w lipcu 1963 roku zdy-
stansował się od możliwości integracji ZRA z Syrią i Irakiem, póki dzierżą oni tam 
ster rządów.93 Od lata sukcesywnie zwiększał też pomoc dla kurdyjskich powstań-
ców. Jesienią wzajemny antagonizm między reżimami baasistowskimi a Kairem 
sięgnął zenitu.94 Za realizację tego programu rząd zabrał się dopiero wiosną 1964. 
Pierwsze miesiące rząd wykorzystał do ustabilizowania sytuacji wewnętrznej, stop-
niowego odsunięcia od władzy przedstawicieli Baas, poszukiwania drogi porozu-
mienia z przywódcami kurdyjskiego ruchu wyzwoleńczego.95 

Duży wpływ na życie polityczne kraju wywarła i tajna rywalizacja o władzę 
w rządzie i RNDR między liberalnym prozachodnim ugrupowaniem Tahira Jahji – 
Raszida Musliha a unionistami.96 Podejmowane przez Tahira Jahji próby zmniej-
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szenia wpływów tych ostatnich nie powiodły się. Pod presją swych rywali politycz-
nych, mających początkowo pełne poparcie prezydenta Arifa premier ściśle reali-
zował założenia programowe. Wśród przedsięwzięć rządowych szczególne zna-
czenie dla stabilizacji sytuacji wewnętrznej kraju miało porozumienie z przywódca-
mi kurdyjskimi o zawieszeniu broni, podpisane w wyniku negocjacji 10 lutego 
1964.97 

Niemal z dnia na dzień wznowiono wstrzymaną budowę obiektów przewidzia-
nych umową z 1959 roku. Zaprzestano kampanii antyradzieckiej, poszerzono za-
kres współpracy gospodarczej i handlowej oraz podpisano układ moskiewski 
o zakazie doświadczeń broni atomowej w trzech sferach. Rząd Jahji poparł też na 
forum międzynarodowym przedłożony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ wniosek 
o rozstrzyganiu sporów granicznych drogą mediacji pokojowej, dzięki temu wkrótce 
też na niezwykle korzystnych zasadach zakupił broń w Związku Radzieckim.98 
Zbliżenie z Moskwą rozwiązało Arifowi jak wspomniano również inny palący pro-
blem, a mianowicie kończyło powstanie kurdyjskie.99 

Przywódca iracki zawarł z Barzanim porozumienie o przerwaniu ognia. Bez 
wątpienia do kompromisu doszło dzięki radzieckiej mediacji. Kreml manifestował 
Arifowi rolę, jaką odgrywa w regionie, dzięki temu Kurdowie mieli zyskać wymarzo-
ne prawa100 a rząd w Bagdadzie zadeklarował zapisanie ich w nowej konstytucji. 
Również Biały Dom zaczął dostrzegać w Kurdach101 wygodny instrument manipu-
lacji sytuacją polityczną w regionie. Wykorzystał niechęć niektórych Kurdów 
do kompromisu. Pomoc dla przeciwników pojednania z Bagdadem nadeszła 
z Iranu.102 

W dniu 29 kwietnia 1964 roku uchwalono nową tymczasową103 konstytucję. 
Określała ona Republikę Iracką jako „demokratyczne, socjalistyczne, niezależne 
państwo opierające się na spuściźnie arabskiej i islamie”, której obywatele stano-
wią część nacji arabskiej. Znamienne wręcz symboliczne znaczenie posiadał zapis 
artykułu pierwszego zgodnie, z którym „rząd jest po to, aby doprowadzić najszyb-
ciej jak to możliwe do jedności – począwszy od integracji z ZRA.104 Ustawa weszła 
                                                        
97 Cease-Fire Is Ordered in Kurdish Rebellion. W: “The Washington Post – Times Herald”. 11.02.1964, 

s. 10 
98 Historia..., op. cit., s. 203 
99 D. Adams Schmidt: Kurdish Rebels and Iraq Agree to Cease Fighting. W: “The New York Times” 

11.02.1964, s. 1-2 
100 Kurds in Baghdad for Autonomy Talk. W: „The New York Times”. 16.02.1964, s. 20 
101 Mimo oficjalnych zapewnień o kontynuowaniu przyjaznej polityki przez nowego rezydenta Białego 

Domu wobec Bagdadu – FRUS. 1964–68, vol. XXI, № 164, Letter from Secretary of State Rusk to 
Minister of Foreign Affairs al-Hamid, Washington 7.05.1964, s. 335 

102 J. Faud, op. cit., s. 75 
103 Termin ważności konstytucji został ograniczony okresem przejściowym, czas trwania, którego okre-

ślono jako 3 lata. Sześć miesięcy przed upływem okresu przejściowego rząd miał uchwalić ordynację 
wyborczą i określić strukturę przyszłego parlamentu. Kontynuacją czasowej konstytucji stała się 
uchwała o utworzeniu najwyższego ustawodawczego organu republiki – Rady Narodowej Dowództwa 
Rewolucyjnego (RNDR). W skład RNDR weszli prezydent, premier, przywódca sztabu generalnego 
armii irackiej, dowódcy dywizji, dowódca sił lotniczych, gubernator wojskowy Iraku i inni oficerowie w 
randze nie niżej pułkownika, mianowani przez prezydenta (razem 20 osób). Członkom RNDR, "ak-
tywnym uczestnikom rewolucji 18 listopada 1963", zabraniało się utrzymywania kontaktów z jakimi-
kolwiek partiami lub ugrupowaniami politycznymi – A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 272 

104 Ustawa najwyższa deklarowała równość praw Arabów oraz innych narodowości zamieszkujących 
kraj w ramach jednego Iraku. Zapowiadała w specjalnych ustawach wolność słowa, druku, zebrań, 
tworzenia związków zawodowych i innych organizacji społecznych, gwarantowała nietykalność wła-
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w życie, jak to przewidywała treść przedostatniego postanowienia,105 z dniem pu-
blikacji tekstu na łamach prasy, co miało miejsce 3 maja 1964 roku.106 

Moskwa jasno wyraziła tym swoją dezaprobatę wobec stanowiska Arifa, przy-
czyniając się do wybuchu kolejnego powstania na północy kraju. Kurdowie podję-
cie walk uzasadnili niedotrzymaniem przez rząd Jahji porozumień zawartych z nimi 
w porozumieniu podpisanym 10 lutego 1964 roku. Do wznowienia działań wojen-
nych doszło 3 kwietnia 1965,107 choć sygnały stanowiące ich zapowiedź docierały 
sukcesywnie108 wraz z informacjami o krytycznych uwagach Kremla na temat poli-
tyki władz irackich.109 

Im bardziej Irak dryfował w kierunku Zachodu, tym mocniej powstanie Kurdów 
przybierało na sile.110 W grudniu 1965 roku prezydent i premier zdecydowali defini-
tywnie rozprawić się z Kurdami.111 Jednostki rządowe miały zepchnąć powstańców 
do granicy iracko-irańskiej i tam zadać im ostateczną klęskę.112 Podczas prowa-
dzonej operacji irackie lotnictwo naruszyło kilkukrotnie przestrzeń powietrzną Iranu 
bombardując tamtejsze wioski, co wywołało ostre protesty ze strony rządu w Tehe-
ranie113 - łącznie z podjęciem akcji odwetowych.114 Arifa zbliżając się ku Zachodowi 
coraz wyraźniej separował się od panarabistów i komunistów.115 Ochłodziły się 
kontakty z Egiptem, Syrią i innymi państwami regionu. W Białym Domu spoglądano 
za to z pewną nadzieją na zwrot polityczny dokonany przez irackiego prezyden-
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ta.116 Nie trwała ona długo. Nagła i bardzo tajemnicza śmierć A.S. Arifa 13 kwietnia 
1966 roku w katastrofie lotniczej zakończyła te spekulacje.117 

Między kwietniem a lipcem 1966 roku - prezydent Arif odwiedził też Teheran, 
Ankarę i Kair.118 W pierwszych dwóch przypadkach przedmiotem negocjacji stała 
się kwestia kurdyjska. Rozwiązanie tego zapalnego problemu zdawało się jednak 
leżeć gdzie indziej. W dniu 27 lipca 1966 roku Bazzaz przybył z oficjalną wizytą do 
Związku Radzieckiego.119 Wcześniej, bo pod koniec czerwca władze w Bagdadzie 
przyjęły za pośrednictwem ZRA dwunastopunktowy program określający warunki 
zawieszenia broni120 zobowiązując się do wypłaty odszkodowań za straty wojenne 
oraz amnestii dla powstańców, dopuszczenie Kurdów do udziału w dochodach 
naftowych.121 Ponad tygodniowy pobyt Bazzaza w Moskwie uwieńczony został 
podpisaniem szeregu porozumień, skierowanych na dalsze pogłębienie i wzmoc-
nienie radziecko-irackiej współpracy gospodarczej, wojskowej i kulturalnej. 
We wspólnym komunikacie złożonym na zakończenie wizyty premierzy obu państw 
zgodnie potępili agresję Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. 

W wygłoszonym 6 sierpnia expose premier122 ogłosił program swego rządu 
zapowiadając: prowadzenie polityki pozytywnej neutralności, wzmocnienie i pogłę-
bienie stosunków z ZRA123 oraz sąsiednimi krajami, zacieśnienie współpracy ze 
Związkiem Radzieckim i innymi państwami socjalistycznymi, realizację przyjętego 
przez Bazzaza programu pojednania z Kurdami, opracowanie i uchwalenie do 
końca 1966 konstytucji a także ordynacji wyborczej oraz rozpisanie na jej podsta-
wie wyborów parlamentarnych. Nie tylko deklaratywne, ale przede wszystkim real-
ne – polegające na zacieśnieniu współpracy niemal we wszystkich sferach życia 
społeczno-politycznego zbliżenie do Moskwy – budziło ogromny niepokój w Sta-
nach Zjednoczonych.124 

Premierzy Arifa respektowali prokurdyjską politykę prezydenta. Do pogorsze-
nia stosunków iracko-kurdyjskich doszło po przewrocie 17 lipca 1968 roku, gdy do 
władzy w Bagdadzie powróciła partia Baas. Stojący u steru władzy Bakr wszczął 
przeciw Kurdom ogromną ofensywę. Irackiemu prezydentowi zależało jednak na 
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zbliżeniu ze Związkiem Radzieckim. Nie dało się tego pogodzić z kontynuowaniem 
antykurdyjskiej nagonki. Władze w Moskwie były zainteresowane szybkim załago-
dzeniem sytuacji. Chciały mieć pod swoją kontrolą zarówno rząd w Bagdadzie, 
jak i Kurdów. Zaofiarowały pośrednictwo w wysiłkach na rzecz pojednania. 
Na mediatora wyznaczyły byłego dziennikarza „Prawdy” Jewgienija Primakowa. 
11 marca 1970 roku wiceprezydent Saddam Husajn i Mustafa Barzani podpisali 
porozumienie. Ugoda ta stała się solą w oku dla pozostałych państw zamieszka-
łych przez Kurdów: Syrii, Turcji i Iranu. Biały Dom wyzyskiwał te antagonizmy, by 
osłabić sowieckie wpływy w regionie. 

W następnym roku dwukrotnie próbowano dokonać zamachu na życie Barza-
niego. Kurdowie oskarżali o to Bagdad. Baasiści nie odcinali się od prób wyelimi-
nowania kurdyjskiego lidera. Prowadzone przez nich śledztwo w tej sprawie ugrzę-
zło w martwym punkcie. Irakijczycy i Kurdowie zaczęli sobie wzajemnie zarzucać 
chęć całkowitego zawładnięcia bogatymi w ropę okręgami Kirkuku i Chanakinu. 
W czwartą rocznicę podpisania układu z 11 marca 1970 roku weszło w życie roz-
porządzenie o autonomii dla rejonu kurdyjskiego. Zawarte w nim rozwiązania 
znacznie odbiegały od wcześniejszych obietnic danych M. Barzaniemu. W 1972 
roku Moskwa parafowała z Bagdadem traktat o przyjaźni i współpracy.125 Kurdowie 
przestali być potrzebni Kremlowi, z czego baasiści doskonale sobie zdawali spra-
wę. Związek Radziecki wykorzystał Kurdów do realizacji własnych partykularnych 
interesów. Barzani poczuł się oszukany. Otrzymał wtedy ofertę pomocy od Białego 
Domu. Za pośrednictwem amerykańskiego sekretarza stanu Henry Kissingera 
doszło do sojuszu między irackimi Kurdami a Iranem. Mohammad Reza Pahlavi 
sfinansował zbrojne działania Kurdów przeciw rządowi w Bagdadzie. Środki, jakie 
otrzymał Barzani od irańskiego szacha, były zbyt niskie, aby przy ich pomocy mógł 
odnieść sukces w walce z Bagdadem. Pozwalały jedynie kontynuować powstanie. 
Intencje irańskie jasno określa memorandum CIA z 24 marca 1974 roku: „Zarówno 
Iran, jak i USA, mają nadzieję odnieść korzyści z sytuacji bez wyjścia, w której Irak 
zostanie osłabiony wewnętrznie brakiem zgody Kurdów na zrezygnowanie ze swej 
częściowej autonomii. Ani Iran, ani USA nie chciałyby, aby sytuacja ta została, 
w ten czy inny sposób, rozwiązana”.126 

Do połowy 1974 roku wojska irackie wyparły Kurdów z większości dolin. Irań-
czycy zwiększyli wtedy wsparcie finansowe dla powstańców.127 Mohammad Reza 
posłużył się Kurdami w rozgrywce z Bagdadem. Dzięki ciągłemu podsycaniu 
ognisk oporu w Kurdystanie zmusił Irak do ustępstw terytorialnych. W 1975 roku 
zawarto porozumienie w Algierze, na podstawie którego Irak zrzekał się pretensji 
do Szatt el Arab, a w zamian za to Iran miał zaprzestać wspierania powstania kur-
dyjskiego. Nawet w wypowiedziach przedstawicieli CIA z tego okresu słychać nutę 
skruchy: „Ani nie pomagaliśmy im, ani nie pozostawialiśmy ich samych z własnymi 
problemami, które mogli rozwiązać na drodze negocjacji (...) gdy wybuchły walki 
przez nas sprowokowane, nie udzieliliśmy żadnego istotnego wsparcia w celu 
przechylenia szali zwycięstwa na stronę kurdyjską”.128 Po zakończeniu walk dwie-
ście tysięcy Kurdów zostało zmuszonych do opuszczenia Iraku. Kilkadziesiąt tysię-
cy przesiedlono do południowoirackich prowincji: An Nasirija, Al Amara i Al Diwani-
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ja. Rząd iracki ogłosił amnestię dla powstańców, ale odmówił negocjacji z Barza-
nim. Ten ostatni wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam zmarł. 

Porozumienie z 1975 roku uznać można za wydarzenie przełomowe w kon-
tekście analizy problemu wykorzystywania przez państwa trzecie sprawy kurdyj-
skiej przeciw rządom w Bagdadzie. Odtąd bowiem płynące stąd zagrożenie dla 
państwa irackiego zostało wyraźnie zredukowane, sprzyjając procesowi stabilizacji 
państwa irackiego. Nie oznaczało to bynajmniej pełnej i trwałej jego neutralizacji. 

W 1979 roku przywództwo nad Kurdami objęli jego synowie Idris i Masud Ba-
rzani. Względny spokój trwał aż do lipca tego roku, gdy Saddam usunął Bakra i 
przejął pełnię władzy w kraju.129 Czystki, jakie przeprowadził w drugiej połowie 
1979 roku, nie ominęły Kurdów.130 Ponownie kilkudziesięciotysięczna rzesza 
przedstawicieli tego narodu uciekła do Iranu. 

Sprawa, a precyzyjniej problem oddziaływania na sytuację wewnętrzną Iraku 
za pośrednictwem kurdyjskiej społeczności tego kraju powrócił wraz z wybuchem 
konfliktu zbrojnego w latach 1980 – 1988. Ustalenia porozumień z 1975 roku stały 
się nieaktualne. 

W czasach wojny iracko-irańskiej Teheran i Bagdad starały się wciągnąć do 
walki po swojej stronie kurdyjski ruch narodowo-wyzwoleńczy.131 Znacznie częściej 
występował on jako sojusznik Teheranu, niemniej Kurdowie, wykorzystując zaan-
gażowanie armii irańskiej i irackiej wzajemnymi starciami, przejęli kontrolę nad 
sporą częścią zamieszkałych przez siebie ziem. W marcu 1988 roku Saddam pod-
jął decyzję o zbombardowaniu bronią chemiczną zajętej rok wcześniej przez Kur-
dów miejscowości Halabdży. Rozkaz użycia gazów bojowych podpisał minister 
administracji terenowej Ali Hassan al-Madżid.132 Naloty miały miejsce w dniach 16, 
17 i 18 marca 1988 roku. W Halabdży wytrutych zostało ponad pięć tysięcy ludzi. 
Dalszych sto tysięcy, obawiając się kolejnych ataków bronią chemiczną, uciekło 
z Iraku. Po zawieszeniu broni z Iranem Saddam rozpoczął masowe przesiedlanie 
Kurdów, niszcząc setki wiosek w prowincjach Arbil, Dohuk i Sulejmanija. Przez cały 
czas prowadził też operacje wojskowe przeciwko partyzantom kurdyjskim. Po zaję-
ciu Kuwejtu przez Irak w sierpniu 1990 roku amerykańscy dyplomaci zaangażowali 
Kurdów do działań przeciwko Saddamowi Husejnowi. Informacje zdobyte tą drogą 
ułatwiły przeprowadzenie „Pustynnej Burzy”. W trakcie wspomnianej operacji sił 
międzynarodowych z inspiracji Białego Domu 28 lutego 1991 roku Kurdowie 
wzniecili bunt. W dniu 3 marca zawieszono działania wojenne „Pustynnej Burzy”, 
zgodnie zresztą z założeniami, gdyż nie planowano zajęcia Iraku133. Irakijczycy 
zostali usunięci z Kuwejtu, lecz w sprawach wewnętrznych dano Saddamowi Hu-
sajnowi wolną rękę. Zdaniem Kurdów za cichym przyzwoleniem organizatorów 
„Pustynnej Burzy” iracki przywódca mógł użyć ocalałe lotnictwo i broń pancerną do 
stłumienia powstania. To była cena, jaką zapłacili za nakłonienie przez Stany Zjed-
noczone do uczestnictwa w antyirackiej operacji Syrii i Turcji. Trudno nie przyznać 
racji tej opinii. Doszczętne zniszczenie armii irackiej umożliwiłoby bowiem Kurdom 
odłączenie się od Iraku. Wtedy chęć przyłączenia się do niepodległego Kurdystanu 
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na pewno wyraziliby przedstawiciele tej narodowości żyjący w Iranie, Syrii i Turcji. 
Damaszek i Ankara musiały więc mieć amerykańskie gwarancje, że taki scenariusz 
nie będzie miał miejsca. Teraz po prostu przymknięto oczy na gehennę Kurdów. 
Saddam nie cofnął się przed największymi okrucieństwami. Około miliona przera-
żonych terrorem irackiej armii mieszkańców Kurdystanu schroniło się w Iranie, 
kolejnych pięćset tysięcy przeszło do południowo-wschodniej Turcji.134 Uchodźcy 
byli całkowicie pozbawieni pomocy. Każdego dnia z głodu i wycieńczenia umierało 
ponad dwieście kurdyjskich dzieci. Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 688 
zakazała samolotom irackim przekraczania 36 równoleżnika.135 Parasol ochronny 
rozciągnięty przez ONZ umożliwił powrót części wygnańców do irackiego Kurdy-
stanu. Co warte podkreślenia granicą strefy ochronnej stały się roponośne tereny 
Kirkuku. 

Podsumowując problem związany z zagadnieniem bezpieczeństwa we-
wnętrznego Iraku w latach 1945 – 1990 w kontekście kurdyjskim dostrzec można 
pewne prawidłowości. Pierwszą, posiadającą zupełnie podstawowe znaczenie dla 
całej kwestii pozostają dążenia samych irackich Kurdów. Działania podejmowane 
przez nich do 1990 roku, nigdy nie zmierzały otwarcie, co należy stanowczo pod-
kreślić, do budowy samodzielnej państwowości. Ich deklaratywnym celem nie-
zmiennie pozostawało uzyskanie szerokiej autonomii wewnątrz państwa. Progra-
mowe ograniczenia, jakim było niewątpliwie unikanie haseł niepodległościowych, 
uznać należy za wyraz pragmatyzmu i właściwą ocenę uwarunkowań geopolitycz-
nych w regionie przez przywódców kurdyjskich. Wynikający stąd potencjalny brak 
zagrożenia dla integralności terytorialnej Iraku, nie był jednak tożsamy z absencją 
niebezpieczeństw płynących z faktu obecności znaczącej mniejszości kurdyjskiej, 
zamieszkującej głównie północne regiony kraju. Niezmiennie problemem pozosta-
wało bowiem wykorzystywanie jej przez obce państwa, w tym ościenne, przeciw 
rządowi w Bagdadzie. Szczególnie groźne, pozostawały konsekwencje oddziały-
wania radzieckiego, przyczyniając się do: radykalizacji społeczeństwa irackich 
Kurdów i dominacji w nim poglądów lewicowych, podsycania rebelii i powstań ruj-
nujących i wyniszczających kraj gospodarczo szczególnie w pierwszej dekadzie 
istnienia Republiki Irackiej. Kreml nie pozostawał tu odosobniony. Proceder wyko-
rzystywania ludności kurdyjskiej jako środka nacisku na władze w Bagdadzie sto-
sowany był przez niemal wszystkie podmioty aktywne na scenie bliskowschodniej 
scenie politycznej, włącznie z działającymi tu kampaniami naftowymi. Kolejne re-
publikańskie ekipy rządowe w Iraku, stały się niemal zakładnikami kwestii kurdyj-
skiej, co wydatnie zawężało im pole manewru nie tylko w polityce zagranicznej ale i 
wewnętrznej. Restrykcje jakie dotknęły z ich strony mniejszość kurdyjską w prze-
ważającej mierze, wyjąwszy okres drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, 
nie miały podłoża narodowego, lecz ukierunkowane były głównie przeciw działa-
niom agenturalnym. 

                                                        
134 F. Jomma, op. cit., s. 86 
135 Pełny tekst rezolucji na witrynie internetowej Rady Bezpieczeństwa ONZ www.un.org pod adresem 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf?OpenElement 
- aktualizacja 20 sierpień 2010 
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STOSUNKI MIĘDZY III RZECZPOSPOLITĄ A ARABSKĄ REPUBLIKĄ EGIPTU 
W ŚWIETLE ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ 

 
 
Streszczenie 
Polska podpisuje umowy z wieloma krajami Bliskiego Wschodu. Jednym 

z nich jest Egipt. Autor artykułu opisał najważniejsze porozumienia, jakie zawarła 
Polska a Egiptem. Skupił się tym samym na analizie aktów prawnych. 

 
Summary 
Poland is signing agreements with many countries in the Middle East. One of 

them is Egypt. This article analyses modern relationships between Poland and 
Egypt, the most important agreements and legal documents. 

 
 
Egipt należy do ważniejszych państw w regionie Bliskiego Wschodu. Po-

wierzchnia tego kraju liczy 1 001 450 km2, graniczy z Izraelem, Libią, Strefą Gazy 
i Sudanem. Liczbę ludności szacuje się na 77 505 756 mieszkańców. Według da-
nych z 2004 r. największymi odbiorcami towarów egipskich są Włochy (11,9%), 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (10,8%), Wielka Brytania (7%), Syria 
(6,2%), Niemcy (4,7%) i Hiszpana (4,2%). Egipcjanie eksportują głównie ropę naf-
tową, produkty ropopochodne, bawełnę, tekstylia, produkty metalowe. Pamiętać 
również należy o ważnym, geopolitycznym położeniu tego państwa.1 

Zauważyć trzeba, że w polskich programach gospodarczych Egipt uważany 
jest za państwo, z którym należałoby nawiązać ściślejsze relacje gospodarcze, 
w tym kontekście pisze się o ewentualnym eksporcie do Egiptu węgla, koksu, 
chemikaliów, a także wyrobów drzewnych, hutniczych. Przewiduje się, że korzyst-
na dla Polski może być sprzedaż do państwa egipskiego dóbr inwestycyjnych, 
takich jak maszyny, sprzęt medyczny i towarów o charakterze konsumpcyjnym, np. 
szkło, sprzęt AGD. Innym aspektem jest możliwość korzystnej współpracy firm 
polskich i egipskich w dziedzinie rozwoju technicznego i urbanizacji Egiptu. Polska 
może odnieść korzyści działając w egipskim przemyśle tekstylnym, stoczniowym, 
w szeroko rozumianej energetyce. Nie należy również zapominać o turystyce, Po-
lacy chętnie odwiedzają ten kraj (w 2005 r. ponad 154 tys.).2 

Kontakty władz polskich i egipskich należą, w porównaniu z innymi państwami 
tego regionu, do relatywnie częstych. Wspomnieć należy o fakcie wizyty prezyden-
ta Lecha Wałęsy w Egipcie, która miała miejsce w 1992 r. W Egipskiej Republice 
Arabskiej gościł premier Włodzimierz Cimoszewicz (1996 r.) oraz wicepremier Ja-
rosław Kalinowski (2002 r.). Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski 
odwiedził Egipt dwukrotnie (1995 i 2000 r.), Dariusz Rosati przebywał w tym kraju 
w 1996 r. Wzajemne kontakty mają miejsce również na płaszczyźnie parlamentar-
nej, w 1994 i 2000 r. w Polsce przebywała delegacja egipskiego Senatu, marszałek 
                                                        
1 Egipt. http://www.arabia.pl/content/view/282236/81/, 06.11.2009 
2 Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Warszawa, listopad 2004, 
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polskiego Sejmu przebywał w Egipcie w 1993 i 2004. Latem 2005 r. w Polsce go-
ścił przewodniczący Zgromadzenia Ludowego Egiptu. Mają miejsce wizyty na po-
ziomie ministerstw, w 1995 r. w Polsce przebywała delegacja Ministerstwa Gospo-
darki i Współpracy Międzynarodowej, w 1996 r. Ministerstwa Finansów i Minister-
stwa Rolnictwa i Zasobów Wodnych. W 1996 r. podpisano protokół o współpracy 
między resortami spraw zagranicznych.3 

9 grudnia 2003 r. wydano Oświadczenie Rządowe, w którym stwierdzono, że 
6 marca 2003 r. Prezydent ratyfikował Umowę między Polską a Egiptem o współ-
pracy w dziedzinie kultury i edukacji, która została podpisana 28 września 2002 r. 
w Kairze (weszła ona w życie 16 października 2003 r.).4 

Stwierdzono w niej, że zarówno Egipt, jak i Polska będą popierały wszelkie 
inicjatywy, które przyczyniać się będą do nawiązania ściślejszej współpracy między 
obu krajami w dziedzinie edukacyjnej, kulturowej, artystycznej, młodzieżowej, me-
dialnej. W kwestiach szczegółowych uznano za konieczne wymienianie się: eks-
pertami z dziedziny kulturalnej, artystami. Ważnym elementem współpracy powin-
no być wydawanie w Egipcie dzieł polskiej klasyki literackiej i w III Rzeczpospolitej 
ważnych książek, których autorami są twórcy kultury egipskiej. Ma to związek 
z zakładaną współpracą pomiędzy wydawnictwami obu krajów. Wspomina się 
o współpracy na polu archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa, kinematografii. 
Ważnym elementem powyższej Umowy są zapisy, iż obie strony będą współdzia-
łać w dziedzinie konserwacji zabytków i prac archeologicznych. Przy czym wymie-
nia się instytucje, które powinny współpracować na tym polu, są to: Centrum Ar-
cheologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Kairze 
i Rada Główna do Spraw Zabytków w Egipcie. W umowie wspomina się o potrze-
bie nawiązania współpracy między mediami obu krajów – radia, telewizji i prasy. 
Wartym odnotowania punktem jest to, że oba kraje zobowiązały się popierać 
w ramach oenzetowskich prac w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. Co więcej, 
podobnie ma wyglądać współpraca na forum innych organizacji o charakterze mię-
dzynarodowym. Umowa uszczegóławia również, za pomocą jakich instrumentów 
ma być realizowana. Wymienić należy ułatwienia wizowe, zezwolenia na przywóz 
odpowiedniego sprzętu, wyjazdy naukowców do krajów obu umawiających się 
stron, wymiana studentów, nauczycieli, oferowanie staży i możliwości studiowania. 
Umowa powyższa ma obowiązywać pięć lat, jeśli nie wypowie się jej w okresie do 
6 miesięcy przed jej upływem, wtedy będzie przedłużona na następne pięć lat. 
Ważnym stwierdzeniem, jest to, że programy, które zostały rozpoczęte w trakcie 
obowiązywania tejże Umowy, nawet po jej wygaśnięciu będą kontynuowane, aż 
zostaną zakończone.5 

Szczególnie ważny wydaje się Program współpracy kulturalno-edukacyjnej 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na 
lata 2007-2010. Dokument ten podpisano w Warszawie w maju 2007 r. Składa się 
on z sześciu części, pierwsza z nich dotyczy nauki i edukacji. Strona polska i egip-

                                                        
3 Stosunki polsko-egipskie. http://www.arabia.pl/content/view/287486/132/, 06.11.2009 
4Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej 
w Kairze dnia 28 września 2002 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 2004, nr 28, poz. 249  

5 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy 
w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze z dnia 28 września 2002 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 
2004, nr 28, poz. 248 



 
 
 

 
39 

ska zobowiązały się, że będą wymieniać między sobą doświadczenia związane 
z procesem edukacyjnym. Ważnym elementem tej współpracy mają być kontakty 
między szkołami, zarówno tymi nauczającymi na szczeblu podstawowym, jak 
i wyższym. W tym kontekście wymienia się również instytucje edukacyjne i inne 
placówki oświatowe. Działania te mają przybliżyć mieszkańcom Polski i Egiptu 
kulturę każdego z tych państw. W kwestiach szczegółowych ustalono, że wspierać 
się będzie wymianę naukowców, lektorów, publikacji naukowych. Podkreślono 
potrzebę ściślejszej współpracy między Polską Akademią Nauk w Warszawie 
a Akademią Badań Naukowych i Technologii w Kairze (jej podstawą powinno być 
porozumienie ze stycznia 1971 r., kiedy to obie placówki podpisały odpowiednią 
umowę). Druga część Porozumienia dotyczy młodzieży i sportu, stwierdzono, że 
zarówno Egipt, jak i Polska będą popierać kontakty między federacjami czy kluba-
mi sportowymi obu umawiających się stron. Konsekwencją tej współpracy powinna 
być popularyzacja narodowych sportów Egiptu w Polsce i polskich dyscyplin 
w państwie egipskim. Należy wymieniać się doświadczeniami sportowymi, z czym 
wiążą się między innymi wyjazdy i przyjazdy ekspertów, zajmujących się szeroko 
rozumianym sportem (trenerzy, lekarze, walka z dopingiem), ważną sprawą jest 
organizowanie szkoleń i seminariów. Część trzecia, poświęcona zagadnieniom 
kultury i sztuki zawiera zobowiązania, że Egipt i III Rzeczpospolita będą wymieniali 
się ekspertami, zajmującymi się szeroko rozumianą dziedziną artystyczną, w tym 
kontekście pisze się o współpracy na płaszczyźnie muzycznej (wyjazdy zespołów), 
filmowej (między innymi organizowanie festiwali), teatralnej (wyjazdy zespołów, 
organizowanie warsztatów), folkloru (między innymi wystawy), plastyki (wspólne 
organizacje wystaw, organizowanie warsztatów). Interesujące są zapisy dotyczące 
listy konkretnych polskich i egipskich placówek artystycznych i naukowych, które 
powinny ze sobą współpracować oraz imprez mniej lub bardziej masowych, na 
jakich powinni pojawiać się przedstawiciele obu stron. I tak strona polska powinna 
być reprezentowana na Kairskim Biennale Sztuki, Międzynarodowym Triennale 
Grafiki w Kairze, w Kairskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, Kairskim 
Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych, strona egipska na Krakowskim Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych i Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym. 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Za-
kład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. 
powinny nawiązać ścisłą współpracę z Supreme Council of Antiquities w Kairze. 
Część czwarta Porozumienia dotyczy informacji, podkreśla się potrzebę współpra-
cy telewizji publicznych obu krajów, w przypadku III Rzeczpospolitej Telewizji Pol-
skiej S.A. i jej odpowiednika w Egipcie Egyptian Radio and Television Union, pole-
gać ma ona między innymi na przekazywaniu sobie ofert programowych, czy uła-
twianiu pracy ekip telewizyjnych obu umawiających się stron. W części piątej, doty-
czącej innych dziedzin współpracy, Porozumienie zawiera uznanie potrzeby 
współdziałania na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac w ramach Organizacji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNE-
SCO). Część szósta poświęcona jest kwestiom organizacyjnym i finansowym, re-
guluje sprawy związane z pokryciem niektórych kosztów, takich jak przyjazdy Po-
laków do Egiptu i Egipcjan do Polski (np. bezpłatne studia, możliwość korzystania 
z bibliotek, stypendia). W tej części stwierdza się również, że Porozumienie obo-
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wiązywać będzie do 31 grudnia 2010 r., jeśli żadna ze stron go nie wypowie, au-
tomatycznie zostanie on przedłużony, aż Polska i Egipt nie ustalą nowego progra-
mu. Swoją moc traci natomiast 60 dni po wypowiedzeniu.6 

Wspomnieć w tym kontekście należy, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersy-
tet Ain Szams w Kairze podpisały w 2001 r. Umowę, uznano w niej między innymi 
potrzebę otworzenia sekcji nauczania języka polskiego, co zresztą doszło do skut-
ku w 2003 r. W 2002 r. podpisano Umowę między Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie a Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Heluan w Kairze.7 

27 lutego 2002 r. wydano Oświadczenie Rządowe, w którym stwierdzono, że 
Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Polską i Egiptem wcho-
dzi w życie 3 grudnia 2001 r., podpisana została w Kairze we wrześniu 2000 r.8 

W tejże Umowie obydwie strony uznały, że korzystne dla nich jest wspólne 
organizowanie różnego rodzaju projektów badawczych, wymienianie się wynikami 
własnych prac, dokumentacją naukową. Uznano potrzebę wymiany specjalistów 
z różnych dziedzin. Szczególnie ważne jest organizowanie konferencji i innych 
wspólnych spotkań, w których będą uczestniczyć naukowcy Polski i Egiptu. Dążąc 
do zacieśnienia relacji w dziedzinie naukowej i technicznej zdecydowano się powo-
łać do życia Wspólną Komisję, w skład której weszliby przedstawiciele Egiptu 
i Polski. Organ ten będzie obradował najrzadziej raz na dwa lata, przy czym miej-
sce tych obrad będzie zamiennie, raz w Egipcie, następnym razem w Polsce. Za-
daniem tejże Komisji powinno być ułatwianie współpracy między obydwoma kraja-
mi, wskazywanie, w jakich dziedzinach należałoby zacieśnić wzajemne relacje. Do 
jej kompetencji powinno także należeć tworzenie okresowych Programów Wyko-
nawczych. W sposób szczegółowo opisano, co powinno się znaleźć w tych Pro-
gramach: ,,a) wspólne projekty naukowo-badawcze uzgodnione przez polskie i 
egipskie instytucje naukowe, b) instytucje odpowiedzialne za realizację i wdrażanie 
wspólnych projektów naukowo-badawczych (...), c) sposoby wykorzystania rezulta-
tów wspólnych projektów naukowo-badawczych, d) źródła i warunki finansowania 
projektów naukowo-badawczych’’.9 

W Umowie powyższej wskazano instytucje, które mają być odpowiedzialne za 
realizację zapisów tegoż porozumienia, ze strony polskiej powinien to być Komitet 
Badań Naukowych, z egipskiej – Ministerstwo Badań Naukowych. Powyższa 
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, przy czym w każdej chwili może być 
wypowiedziana (przestanie obowiązywać rok po formalnym wypowiedzeniu).10 

5 listopada 1993 r. w Oświadczeniu Rządowym stwierdzono, że polsko-
egipska Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych weszła 

                                                        
6 Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisany w Warszawie dnia 21 maja 2007, „Dziennik 
Ustaw’’, 2008, nr 42, poz. 254 

7 Stosunki polsko-egipskie, op. cit. 
8 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki 
i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r. W: ,,Monitor Polski’’, 2002, nr 17, poz. 291 

9 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy 
w dziedzinie nauki i techniki, sporządzona w Kairze dnia 16 września 2000 r. W: ,,Monitor Polski’’. 
2002, nr 17, poz. 290 

10 Ibidem 



 
 
 

 
41 

w życie 21 lutego 1993 r., powyższe porozumienie zostało zawarte w Kairze 
17 maja 1992 r.11 

Umowa składa się z czterech części. Pierwsza, zatytułowana Postanowienia 
ogólne, dotyczy takich zagadnień jak dostęp do sądów, zwolnienie od kaucji, wy-
konanie orzeczeń o kosztach, wymiany informacji prawnych czy dokumentacji 
urzędowych. Część druga dotyczy Pomocy prawnej, reguluje się w niej kwestie 
związane z przedmiotem pomocy prawnej, warunkami odmowy pomocy prawnej, 
trybami porozumiewania się sądów, w jaki sposób powinny być formułowane wnio-
ski dotyczące prośby o udzielanie pomocy prawnej, w jakiej formie doręczać wła-
ściwe dokumenty, problemom związanym z ochroną małoletnich. Część trzecia, 
zatytułowana Uznawanie i wykonywanie orzeczeń opisuje między innymi zasady 
uznawania i wykonywania orzeczeń, wydawanych przez poszczególne sądy (polski 
i egipski), jakich kwestii powinny dotyczyć, aktów notarialnych. W ostatniej, czwar-
tej części, zatytułowanej Postanowienia końcowe zaznacza się, że właściwymi 
organami, które mają kompetencje do rozstrzygania nieporozumień, dotyczących 
działania powyższej Umowy są odpowiednie Ministerstwa Sprawiedliwości Polski 
i Egiptu. Alternatywą jest postępowanie na drodze dyplomatycznej. Umowę można 
wypowiedzieć w każdej chwili w drodze notyfikacji, przestaje ona obowiązywać rok 
po dostarczeniu jednemu z państw takowego aktu.12 

Również 5 listopada 1993 r. ukazało się Oświadczenie Rządowe, iż 20 lutego 
1993 r. weszła w życie Umowa miedzy Polską a Egiptem dotycząca pomocy praw-
nej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji. Powyższa 
umowa została sporządzona w maju 1992 r. w stolicy Egiptu, Kairze.13 

Umowa ta składa się z trzech części, pierwsza jest zatytułowana Pomoc 
prawna w sprawach karnych reguluje kwestie związane z wnioskami o udzielenie 
pomocy prawnej, doręczania pism procesowych, warunkom obecności w rozpra-
wach świadków, osób oskarżonych i biegłych, rejestru skazanych, problemów 
związanych z warunkami udzielania wniosków w sprawie pomocy prawnej, trudno-
ściami, jakie wiążą się ze ściganiem karnym. Część druga jest zatytułowana Prze-
kazywanie osób skazanych w celu wykonania orzeczeń sądowych wydanych 
w sprawach karnych. Reguluje się w niej między innymi jakie warunki należy speł-
nić, aby skazana osoba mogła zostać przekazana jednej ze stron, kiedy takowe 
przekazanie nie jest możliwe, jakie formalności należy spełnić. Część trzecia Eks-
tradycja reguluje dokładnie, kiedy jest możliwe wydanie jednej ze stron osoby po-
dejrzanej o przestępstwo. W ostatniej części, Postanowienia Końcowe, stwierdza 
się, że właściwymi organami, które mają kompetencję rozwiązania problemów, 
jakie pojawią się z faktu stosowania tejże Umowy, są odpowiednie Ministerstwa 
Sprawiedliwości obu państw lub też rozwiążę się je na drodze dyplomatycznej. 
Powyższa Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony w każdym mo-

                                                        
11 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rze-

czypospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlo-
wych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, poz. 127 

12 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, 
poz.126 

13 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r., w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecz-
pospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu 
osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1994, 
nr 34, poz.129 
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mencie, obowiązuje ona jednak jeszcze przez rok po jej ewentualnym wypowie-
dzeniu.14 

W lutym 1998 r. w Oświadczeniu Rządowym stwierdzono, że 17 stycznia 
1998 r. weszła w życie Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwe-
stycji, została ona podpisana w Kairze 1 lipca 1995 r.15 

Obowiązywać miała przez dziesięć lat, jeśli żadne państwo rok przed jej wy-
gaśnięciem jej nie wypowie, wtedy zostaje ona przedłużona na następne dziesięć 
lat. W przypadku, jeśli podjęto określone projekty gospodarcze w okresie trwania 
tej umowy, a z biegiem czasu została ona wypowiedziana, to w stosunku do tych 
inwestycji stosuje się zasady tejże Umowy przez dziesięć lat od jej wygaśnięcia. 
W definicjach tej umowy konkretnie określa się takie pojęcia jak inwestor, inwesty-
cja, przychody i terytorium. W poszczególnych artykułach reguluje się kwestie 
związane z popieraniem inwestycji (art. 2), ochroną inwestycji (art. 3), wywłaszcze-
niem i odszkodowaniem (art. 4), odszkodowaniem za straty (art. 5), transferami 
(art. 6), subrogacją (art. 7), rozwiązywaniem sporów (art. 8 i art. 9), stosowaniem 
korzystniejszych zmian (art. 10), konsultacji (art. 11).16 

Ważną Umową o charakterze gospodarczym było porozumienie w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i majątku. Oświadczenie Rządowe z maja 
2002 r. stwierdza, iż powyższa Umowa, która została sporządzona w Warszawie 
24 czerwca 1996 r., ratyfikowana przez głowę państwa polskiego 11 września 
1996 r., weszła w życie 16 lipca 2001 r.17 

Powyższa Umowa w sposób szczegółowy opisuje podatki, których dotyczy. 
W Polsce są to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od 
osób prawnych, jeśli chodzi zaś o Egipt, są to: podatek od dochodu osiąganego 
z nieruchomości, jednolity podatek od dochodu osób fizycznych, podatek docho-
dowy od spółek, podatek na cele rozwojowe, dochodowy podatek stanowiący pro-
cent wyżej wymienionych podatków. Definiuje się w tejże Umowie pojęcia, które 
umożliwiają jej działanie (np. osoba, spółka, przedsiębiorstwo). Reguluje się mię-
dzy innymi kwestie związane z dochodem od nieruchomości (art. 6), zysków 
przedsiębiorstw (art. 7), transportu międzynarodowego (art. 8), przedsiębiorstw 
powiązanych (art. 90), dywidend (art. 10), odsetek (art. 11), należności licencyj-
nych (art. 12), zysków ze sprzedaży majątku (art. 13), wolnych zawodów (art. 14), 
pracy najemnej (art. 15), równego traktowania (art. 25), procedur wzajemnego 
porozumiewania się (art. 26). Zauważyć należy, że Umowa ta została podpisana 
na czas nieograniczony, z możliwością wypowiedzenia jej przed 30 czerwca roku 
                                                        
14 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach 

karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r., 
,,Dziennik Ustaw’’, 1994, nr 34, poz. 128 

15 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzeczpo-
spolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji 
sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1998, nr 48, poz. 303 

16 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popiera-
nia i ochrony inwestycji sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r., ,,Dziennik Ustaw’’, 1998, nr 48, 
poz. 30 

17 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. „Dziennik Ustaw”, 2003, nr 78, poz. 
691 
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kalendarzowego. Przy czym „jej postanowienia będą miały zastosowanie w pierw-
szej kolejności: a) w odniesieniu podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu 
osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następują-
cym po roku, w którym miała miejsce wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, 
i b) w odniesieniu do innych podatków - do podatków naliczanych za każdy rok 
podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalenda-
rzowy następującym po roku w którym miała miejsce wymiana dokumentów ratyfi-
kacyjnych’’.18 

W tym kontekście należy wspomnieć, w jaki sposób przebiegała wymiana 
handlowa (w mln. dolarów) Egiptu z III Rzeczpospolitą: 

 
Tabela nr 1. Wymiana handlowa między Egiptem i III Rzeczpospolitą 
 

 2005 2006 2007 
Obroty 150,5 197,3 196,9 
Eksport 125,9 164,7 150,0 
Import 24,6 32,6 46,9 
Saldo 101,2 132,1 103,1 

Źródło: GUS, cytuję za Współpraca polsko-egipska. http://www.diving-staes.pl/index.php?akcja 
=artykulgrupa =288&artykul_id=80, 2009-11-06 

 
Wspomnieć należy także o porozumieniu, jakie zawarła w 2002 r. w stolicy 

Egiptu Krajowa Izba Gospodarcza z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem biznesme-
nów (protokół o współpracy).19 

Zauważyć należy, że III Rzeczpospolita powinna podjąć działania, których ce-
lem byłoby rozwijanie stosunków polsko-egipskich, i to nie tylko na płaszczyźnie 
gospodarczej, ale ze względu na ważną pozycję geograficzną państwa egipskiego, 
również politycznej. Niewątpliwie ważnym aspektem jest sprawa kulturowego dzie-
dzictwa tegoż kraju, z którego czerpać mogliby również Polacy, czy to poprzez 
częstsze wyjazdy do tego kraju, czy też ułatwień w otwieraniu np. wystaw sztuki 
staroegipskiej w Polsce. 

                                                        
18 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r., „Dziennik Ustaw”, 
2003, nr 78, poz. 690 

19 Stosunki polsko-egipskie, op. cit. 
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ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 
 
Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie pryncypiów społeczności międzynarodo-

wej w zakresie kształtowania środowiska i regulacji w dziedzinie ochrony środowi-
ska. W ogólnym zarysie przedstawiono zasady zrównoważonego rozwoju, które 
stały się podstawą dla działań zmierzających do całościowego rozwiązywania pro-
blemów ochrony środowiska. W koncepcjach tych widoczny jest kierunek zmierza-
jący do rozszerzenia znaczenia pojęcia samego środowiska, jaki ujmowanie go 
w szerszym kontekście działań. Stąd główną ideą zrównoważonego rozwoju jest 
harmonizacja, takich elementów, jak – środowisko, gospodarka i społeczeństwo. 
Harmonizacja dotyczy zasobów, jakie związane są z tymi elementami. Wyzwaniem 
dla społeczności międzynarodowej stała się konieczność zabezpieczenia środowi-
ska zarówno dla obecnych pokoleń, jak i dla przyszłych (realizacja zasady spra-
wiedliwości międzypokoleniowej). 

Wraz z rozwojem koncepcji zrównoważonego rozwoju – a tym samym i świa-
domości w zakresie zagrożeń dla środowiska – problematykę tą wprowadzano do 
kolejnych sfer życia społecznego. Obecne trendy w tym zakresie zmierzają do 
tworzenia kompleksowych rozwiązań na szczeblach: lokalnym, krajowym, regio-
nalnym i globalnym. Działania w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska na różnych płaszczyznach wynikają z przyjętej koncepcji nie-
podzielności środowiska. Duże znaczenie ma tutaj, także świadomość występowa-
nia transgranicznych szkód i chęć budowania innych wymiarów bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Głównym zagadnieniem staje się zabezpieczenie dóbr natu-
ralnych w międzynarodowym systemie dóbr publicznych. Dobra naturalne stają się 
eksponowanym elementem segmentu środowiskowego w ramach zrównoważone-
go rozwoju, przy współistnieniu i wzajemnym oddziaływaniu innych kapitałów – 
gospodarczego, społecznego, czy ludzkiego. Problematykę tą podejmują, takie 
dokumenty, jak raporty Klubu Rzymskiego (Raporty m.in.: Granice Wzrostu – 1972, 
Ludzkość w punkcie zwrotnym – 1974, Szlaki do przyszłości – 1980), Deklaracja 
zasad prawa międzynarodowego (1970), Deklaracja Sztokholmska (1972), Akt 
Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1975), Deklaracja 
z Rio de Janeiro (1992), Deklaracja Milenijną (2000), Deklaracja z Johannesburga 
(2002) . W przypadku Unii Europejskiej należy wspomnieć o Strategii Lizbońskiej 
i Strategii Goeteborskiej, jak i programach odnoszących się do poszczególnych 
sfer życia człowieka (gospodarka, środowisko, energetyka, zdrowie, itd.). 

 
Summary 
The aim of the article is to present the principles of international society in the 

field of shaping the environment and regulations in the area of environmental pro-
tection. The article describes in outline the principles of a well-balanced develop-
ment which has become the fundamentals of the actions aimed at complex solution 
to the problems of environmental protection. In these conceptions  broadening the 
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meaning of the environment and putting it in a wider context of actions can be ob-
served. Therefore, the main idea of a well-balanced development is harmonizing 
such elements as the environment, the economy and society. The process of har-
monizing involves the resources connected with those elements. The necessity to 
protect the environment for present and future generations has become a chal-
lenge. 

Along with the progress of a well-balanced development concept and at the 
same time the awareness of the threats to the environment ,the subject matter was 
introduced to next spheres of life. Present trends in this field are heading for creat-
ing complex solutions on local, national, regional and global level. Any changes in 
legal regulations concerning environmental protection law on various levels result 
from an accepted conception of indivisible environment. The awareness of occur-
ring transgenic damages and the desire to create different dimensions in national 
security also play here a vital role. The main aim  is to protect natural resources in 
international system of public goods. Natural resources are becoming an important 
element of an environmental sector within the framework of a well-balanced devel-
opment, with coexistence and interplay of different capitals – economic, social and 
human. 

 
 
Wprowadzenie 
Celem artykułu jest przedstawienie pryncypiów społeczności międzynarodo-

wej w zakresie kształtowania środowiska i regulacji w dziedzinie ochrony środowi-
ska. Koncepcje zrównoważonego rozwoju podzielono ze względu na zakres teryto-
rialny, jakkolwiek można zauważyć wzajemne oddziaływanie koncepcji, co w wyni-
ka ze znaczenia problematyki dla członków społeczności międzynarodowej. Wy-
zwaniem dla społeczności międzynarodowej stała się konieczność zabezpieczenia 
środowiska zarówno dla obecnych pokoleń, jak i dla przyszłych (realizacja zasady 
sprawiedliwości międzypokoleniowej). Podstawą dla tych działań może być doro-
bek prawa międzynarodowego – zarówno tzw. hard law i soft law. Międzynarodo-
we prawo ochrony środowiska reguluje działania na rzecz zmniejszenia zanie-
czyszczeń, prewencję w tym zakresie, także określa obowiązki i prawa podmiotów 
w zakresie korzystania z środowiska. Wzrost znaczenia ochrony środowiska i sa-
mego środowiska wynika z ujęcia tej problematyki w kanonie praw człowieka – np. 
prawo do zdrowego środowiska.1 Wyzwaniem dla ludzkości jest zagwarantowanie 
sobie przetrwania, a także zabezpieczenie warunków dla życia kolejnym pokole-
niom. Od czasu przyjęcia kierunku harmonizacji kapitałów (zrównoważonego roz-
woju), poszczególne globalne zagrożenia nie są rozpatrywane oddzielnie. Istotnym 
problemem stało się zmniejszanie zasobów. Państwa dla uniknięcia kroczenia 
drogą partykularnych interesów i traktowania wzajemnych relacji, jako gry o sumie 
zerowej, muszą oprzeć się w swym postępowaniu na określonych zadaniach. Wy-
znacznik harmonizacji kapitału społecznego, gospodarczego i środowiskowego stał 
się punktem odniesienia prowadzenia racjonalnej polityki już nie tylko na skalę 
globalną, ale i na poziomie lokalnym, regionalnym, itd. 
 

                                                        
1 S. Giorgetta: The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development. W: 

“International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics”. 2002, nr 2, s. 173-194 
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Międzynarodowe koncepcje zrównoważonego rozwoju 
Wyrażenie zrównoważony rozwój odpowiada angielskiemu sustainable devel-

opment (ciągły rozwój). W literaturze spotyka się również inne tłumaczenia: ekoro-
zwój, rozwój ekologiczny, rozwój trwały, rozwój zintegrowany, zrównoważony 
wzrost (terminy te nie zawsze odpowiadają znaczeniu sustainable development).2 
Pojęcie zrównoważonego rozwoju znajduje się w Konstytucji RP (art. 5), co świad-
czy o jego zakorzenieniu w świadomości społecznej i kulturze prawnej, z której 
czerpał ustawodawca. Koncepcję sustainable development należy utożsamiać 
z ciągłym rozwojem określonych polityk sektorowych, w szczególności polityka 
środowiskowa, gospodarcza i społeczna. Dla racjonalnego rozwoju poszczegól-
nych sektorów konieczna jest ich harmonizacja, czy też synchronizacja. Nadrzęd-
nym segmentem ma być tutaj ochrona środowiska i środowisko, które to stanowią 
pewne paradygmaty dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Wyzwaniem dla współczesnego świata stała się konieczność utrzymania ho-
meostazy pomiędzy trzema wyżej wymienionymi segmentami oraz minimalizacja 
dylematu – coś za coś. Synchronizacja kapitału gospodarczego, społecznego 
i środowiskowego ma uniemożliwić kształtowanie jednoliniowych planów rozwoju. 
Dodatkowo ma ona niwelować potencjalne konflikty związane z nierównomiernym 
rozwojem. Społeczność międzynarodowa stanęła też przed dylematem odpowie-
dzialności przed kolejnymi pokoleniami – sprawiedliwość międzypokoleniowa. 
Znaczną rolę w dyskursie międzynarodowym na temat zagrożeń globalnych ode-
grał raport sekretarza generalnego ONZ U. Thanta (Człowiek i jego środowisko – 
1969), także raporty Klubu Rzymskiego (szczególnie pierwszy – Granice wzrostu).3 
Konsekwencją raportu była konferencja sztokholmska, a największym osiągnię-
ciem konferencji była Deklaracja Sztokholmska. Deklaracja poprzez określenie 
istotnych zasad dotyczących relacji na styku człowiek – środowisko stała się waż-
nym zbiorem wartości, z którego czerpie się przy tworzeniu kolejnych aktów prawa 
międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska. 

Inspiracje dla kompleksowego ujmowania problemu dysfunkcji poszczegól-
nych kapitałów należy poszukiwać m.in. w:  

− systemowych metodach badawczych (nauki społeczne, nauki przyrodni-
cze, itd.); 

− pracach nad wydajnością; 
− pracach nad dobrobytem i ubóstwem; 
− nowych koncepcjach zarządzania; 
− prognozach rozwoju przedstawianych na niwie naukowej i publicystycznej; 
− ekonomicznych analizach międzynarodowych stosunków gospodarczych; 
− badaniach nad zmianami klimatycznymi; analizach społeczeństwa przemy-

słowego; 
− analizach krajów tzw. trzeciego świata, krajów rozwijających się i rozwinię-

tych; 
− rozwoju technologicznym; 

                                                        
2 M. M. Kenig-Witkowska: Koncepcja ”sustainable development” w prawie międzynarodowym. W: „Pań-

stwo i Prawo”. 1998, nr 8, s. 45-58; M. Sitek: „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony 
rozwój? W: „Państwo i Prawo”. 1999, nr 2, s. 82-83 

3 Tekst polski Raportu w: Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO (Numer specjalny), Warsza-
wa 1969 
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− kształtowaniu się nowych idei relacji człowiek – środowisko. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada możliwość przeobrażania spo-

łeczeństwa, jak też jego różnych sfer funkcjonowania w taki sposób, żeby zabez-
pieczyć zasoby i umożliwić kolejnym pokoleniom korzystanie z osiągnięć innych. 
Celem jest stworzenie swoistej symbiozy między człowiekiem, jego sztucznym 
środowiskiem a zagrożoną biocenozą i biotopem. Niektórzy myśliciele dla stworze-
nia harmonicznego społeczeństwa poszukiwali rozwiązań w sposobie konstruowa-
nia władzy. Na pierwszy plan wysuwano planowanie i racjonalizację działań ludz-
kich. Przykładowo C. H. Saint-Simon przedstawił koncepcję nowego społeczeń-
stwa, które nazywane było klasą industrialistów (nowe chrześcijaństwo).4 System 
industrialny w swej czystej formie, po oderwaniu od wstecznych stosunków spo-
łecznych, oparty miał być na naukowej organizacji, profesjonalizmie i na ogólno-
społecznym dobru.5 

Rozwój rozpatrywano przez pryzmat procesów modernizacji.6 M. Levy przed-
stawiała procesy modernizacji, jako skutek zderzenia społeczeństw o różnych ich 
poziomach. Kraje słabo zmodernizowane charakteryzować się miały m.in.: trady-
cyjnym systemem społecznym, niską specjalizacja, gospodarką towarową. M. Levy 
w zacofaniu państw widział możliwości: korzystania z doświadczeń o wyższym 
poziomie (co do systemu społecznego, politycznego i gospodarczego), pozyskiwa-
nia od państw rozwiniętych know – how organizacji i racjonalizacji działań, pomocy 
państw rozwijających się. Natomiast W.W. Rostow forsował koncepcję samoistne-
go wzrostu gospodarczego, jako elementu charakteryzującego zachodnie społe-
czeństwa rozwinięte. Według niego dla przekroczenia pewnego progu w procesie 
modernizacji, konieczna jest akumulacja kapitału, która w dalszej kolejności może 
być wykorzystana do inwestycji – a ta świadczy o kolejnych etapach wzrostu.7 
W analizie problemu znaczące są ujęcia ewolucyjne, czy też zmian społecznych. 
W naukach społecznych częstym było wybieganie ponad zastaną sytuację i dąże-
nie do ujęcia prognostycznego. Przykładem tego jest koncepcja trzech fal 
A. Tofflera. Druga fala miała przemijać ze względu na przyjęcie przez społeczeń-
stwo paradygmatu industrialnego, co wyrażało się w możliwościach człowieka do 
przeobrażania środowiska naturalnego (m.in. nadmierne wykorzystywanie zaso-
bów środowiska). Trzecia fala ma być odpowiedzią na nadmierną eksploatację 
środowiska przez człowieka. Przykładowo w zakresie zasobów naturalnych czło-
wiek zaczyna poszukiwać nowych źródeł energetycznych, a racjonalizacja działań 
powinna występować harmonijnie na różnych płaszczyznach – kapitałach.8 Nato-
miast dla D. Bella motorem przemian są nowe technologie. J. Naisbitt przemiany 
społeczno-gospodarce zawarł w koncepcji megatrendów (tendencji rozwoju okre-

                                                        
4 W nowym chrześcijaństwie cała moralność wyprowadzona będzie bezpośrednio z zasady: Ludzie 

powinni być sobie braćmi; zasada ta, właściwa pierwotnemu chrześcijaństwu, ulegnie przeobrażeniu 
w tym sensie, że stanie się teraz celem wszelkiej działalności religijnej. C.H. Saint-Simon: Pisma 
Wybrane. T.2, Warszawa 1968, s. 647 

5 C.H. Saint-Simon, A. Thierry: De la Reorganisation De La Societe Europeenne, Ou De La Necessite 
Et Des moyens de rassembler les peoples de l'Europe en un seul corps politique en conservant a 
chacun son independance national. Bastian Books, 2008 

6 A.W. Jelonek, K. Tyszka: Koncepcje rozwoju społecznego. Warszawa 2001, s. 59-92 
7 W.W. Rostow: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University 

Press, 1999. Także krótki zarys politycznych czynników rozwoju ekonomicznego w: J.J. Wiatr: Socjo-
logia polityki. Warszawa 1999, s. 160-168 

8 A. Toffler: Trzecia fala. Poznań 2006 
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ślonych zjawisk). Tendencje, które J. Naisbitt naszkicował to m.in.: zmiany jako-
ściowe w systemie usługowym, wzrost znaczenia i rozrost sektora usług, migracja 
ludności, zmniejszanie znaczenia gospodarek narodowych, nowe formy zarządza-
nia, kształtowanie się społeczeństw lokalnych, urbanizacja, rozwój nowych regio-
nów.9 

Pierwszy raz posłużono się pojęciem sustainable development na Konferencji 
ONZ w Sztokholmie, acz w samych zasadach Deklaracji Sztokholmskiej pojęcie te 
nie zastało zapisane bezpośrednio. W Deklaracji akcentuje się m.in. prawo do 
środowiska, zabezpieczenie naturalnych zasobów, sprawiedliwość międzypokole-
niową, zarządzanie zasobami i racjonalność planowania.10 W zakresie sprawiedli-
wości międzypokoleniowej Deklaracja mówi o solennej odpowiedzialności za chro-
nienie i ulepszanie środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń (zasada 1) oraz 
o zabezpieczeniu nieodnawialnych zasobów ziemi przed wyczerpaniem, tak by 
korzyść z ich użytkowania stała się udziałem całej ludzkości (zasada 5). Duże zna-
czenie przywiązuje się do racjonalnej gospodarki:  

− racjonalna gospodarka zasobami jest drogą do ulepszania środowiska 
(zasada 13); 

− racjonalne planowanie stanowi narzędzie godzenia potrzeb rozwoju z po-
trzebami ochrony i ulepszania środowiska (zasada 14). 

Deklaracja Sztokholmska określa znaczenie środowiska przez rozwój gospo-
darczy:  

− ochronie przyrody przyznaje się odpowiednie znaczenie w planowaniu 
rozwoju gospodarczego (zasada 4); 

− rozwój gospodarczy i społeczny jest warunkiem koniecznym dla zapewnie-
nia środowiska sprzyjającego funkcjonowaniu człowiek oraz do stworzenia 
na ziemi warunków niezbędnych do poprawy jakości życia (zasada 8); 

− przyśpieszony rozwój (stymulowany przez transfer pomocy finansowej 
i technicznej) krajów rozwijających się ma niwelować niedostatki środowi-
ska (zasada 9); 

− stabilizacja cen i przychody (za towary i surowce) są warunkami gospoda-
rowania środowiskiem (zasada 10); 

− polityka środowiskowa powinna zwiększyć obecny (i przyszły) potencjał 
rozwoju krajów rozwijających się (zasada 11). 

 
Zwrot sustainable development zostaje bezpośrednio zawarty w Deklaracji 

z Rio.11 W Preambule podkreślona zostaje integralność światowego systemu śro-
dowiska i rozwoju. Problemy poruszane w Deklaracji dotyczą m.in.: prawa do śro-
dowiska i życia w harmonii (zasada 1), sprawiedliwości międzypokoleniowej (zasa-
da 3), współpracy międzynarodowej (zasada 7, 27), informacji o środowisku (zasa-

                                                        
9 Cz. Mojsiewicz: Globalne problemy ludzkości. Poznań 1998, s. 25-32; W. Morawski: Nowe społeczeń-

stwo przemysłowe. Analiza i krytyka koncepcji. Warszawa 1975, s. 19-66 
10 Treść Deklaracji w: J. Ciechanowicz-McLean: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warsza-

wa 2001, s. 22-23, także źródła internetowe: http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1. 
htm; http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/280/194/ 

11 Treść Deklaracji z Rio de Janeiro w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych 
„Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i 
nast.; Także w: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. 
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da 10, 18, 19), zasobów (2, 23). Poza tym harmonizacja rozwoju opierać się ma 
m.in. na następujących stwierdzeniach: 

− ochrona środowiska jest nierozłączną częścią rozwoju (zasada 4); 
− likwidacja ubóstwa warunkiem rozwoju (zasada 5); 
− konieczna jest pomoc krajom zagrożonym środowiskowo (zasada 6); 
− dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju należy likwidować niezrównowa-

żony system produkcji lub konsumpcji (zasada 8); 
− koniecznym jest wprowadzanie standardów ekologicznych (zasada 11) i 

oceny oddziaływania na środowisko (zasada 17); 
− istnieje istotna współzależność ochrony środowiska, pokoju i rozwoju. 
 
W 2000 na 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęto Deklarację Milenij-

ną NZ.12 Główne obszary Deklaracji podjęte przez Narody Zjednoczone obejmują: 
1. Wartości i założenia 

NZ i KNZ stanowią fundament bardziej pokojowego, zamożnego i sprawiedliwego 
świata; odpowiedzialność za równość i sprawiedliwość globalną; zaangażowanie w 
realizację celów i założeń KNZ; ochrona suwerenności i równości państw; zapew-
nienie by globalizacja dawała korzyści ludziom na całym świecie. 
Podkreślono następujące wartości: 

− wolność; 
− równość; 
− solidarność; 
− tolerancja; 
− poszanowanie środowiska naturalnego; 
− wspólna odpowiedzialność. 

2. Pokój, bezpieczeństwo i rozbrojenie 
Działania: przeciw konfliktom i wojnom, na rzecz respektowania prawa 
międzynarodowego, przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi, na rzecz 
likwidacji globalnych problemów związanych z narkotykami, przeciw prze-
stępczości międzynarodowej, negatywnym skutkom sankcji gospodarczych 
dla niewinnych ludzi, na rzecz likwidacji broni masowego rażenia i niele-
galnego handlu innym rodzajem broni. 

3. Rozwój gospodarczo-społeczny i eliminacja ubóstwa 
Likwidacja ubóstwa. Optowanie za otwartym, sprawiedliwym, unormowa-
nym, przewidywalnym i wolnym od wszelkiej dyskryminacji wielostronnym 
systemem handlowo-finansowym; zagwarantowanie pomocy finansowej 
krajom rozwijającym się w celu wspierania przez nie trwałego rozwoju. 
Wezwanie państw rozwiniętych do ułatwienia dostępu do swoich rynków 
dla krajów nisko rozwiniętych oraz udzielania pomocy krajom starających 
się ograniczyć ubóstwo czy chcących dokonać racjonalizacji w wykorzy-
stywaniu zasobów; podjęcie starań dla stworzenia kompleksowych rozwią-
zań w zakresie likwidacji zadłużenia krajów rozwijających się. 
 
 
 
 

                                                        
12 Treść Deklaracji Milenijnej NZ. http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc 
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Szczegółowe wyzwania ONZ dotyczą (do roku 2015): 
− zmniejszenia o połowę liczbę ludzi o dochodzie nieprzekraczającym 1 

dolara na dzień oraz zmniejszenie liczby ludzi cierpiących z głodu; 
− zwiększenie dostępu do wody pitnej; 
− zwiększenie dostępu do edukacji dla dzieci; 
− zmniejszenie o ¾ wskaźnika porodowej umieralności matek; 
− zmniejszenie o ⅔ wskaźnika dzieci do pięciu lat; 
− powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV i AIDS. 

4. Ochrona wspólnego środowiska naturalnego: 
− podkreślenie sprawiedliwości międzypokoleniowej; 
− podtrzymanie zasad i programu działania w zakresie zrównoważonego 

rozwoju przedstawionych na Konferencji w Rio de Janeiro; 
− powołanie się na nowe zasady etyki w dziedzinie ochrony i gospodaro-

wania; 
− doprowadzenie do wdrożenia: Konwencji o Różnorodności Biologicz-

nej, Konwencji o Przeciwdziałaniu Pustynnieniu Gleby (...); 
− doprowadzenie do wejścia w życie Protokołu z Kioto; 
− przeciwdziałanie nieracjonalnemu wykorzystywaniu zasobów wodnych. 

 
W listopadzie 2001 roku w Doha (Katar) odbyło się czwarte ministerialne spo-

tkanie Międzynarodowej Organizacji Handlu. Spotkanie odbyło się po 2 miesiącach 
od wydarzeń 11 września w Nowym Jorku. Runda Doha napotkała na duży opór 
organizacji nierządowych (NGO), co wynikało z m.in. z ogólnego kierunku sprzeci-
wu wobec procesów globalizacji. Uczestnicy porozumieli się co do programu robo-
czego, który określono mianem Agendy Doha Zakres poruszanych kwestii obej-
mował:13 

− podtrzymywanie i otwartego oraz niedyskryminacyjnego systemu handlu; 
− działanie na rzecz ochrony środowiska i promowanie rozwoju zrównowa-

żonego; 
− utrzymywanie i rozwijanie wolnego handlu oraz ochrona środowisku nie 

powinny wzajemnie się wykluczać; 
− założenie likwidacji subsydiów w sektorze rolnictwa (eksportowych i impor-

towych); 
− wprowadzenie mechanizmów rozwoju sektora rolniczego krajów najmniej 

rozwiniętych; 
− kraje mało rozwinięte żądały realizacji ustaleń Rundy Urugwajskiej, co do 

pomocy technicznej i finansowej; 
− kraje mało rozwinięte domagały się podtrzymania okresu zwolnienia ich 

z zakazu stosowania subsydiów przy eksporcie i imporcie; 
− żądania likwidacji limitów (i innych ograniczeń) stosownych przez rozwinię-

te kraje w imporcie określonych towarów (np. tekstyliów); 
− krytyka Umowy Dotyczącej Handlowych Aspektów Praw do Własności In-

telektualnej (TRIPS). 

                                                        
13 Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration, 20 November 2001. http://wto.org/english/ 

thewto_e/minist_e/min01_e/midecl_e.htm#agriculture; Zob. także w: http://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dda_e/dda_e.htm 
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W marcu 2002 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Finansowania 
Rozwoju w Monterrey (Meksyk). Kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjedno-
czonych zebrały się by przedyskutować problem środków finansowych, które mo-
głyby wpływać na stan rozwoju gospodarki światowej. Skutkiem Konferencji było 
Porozumienie z Monterrey. Pomoc finansowa opierać się ma na: 

− wprowadzeniu Oficjalnej Pomocy na rzecz Rozwoju (Official Development 
Assistance); 

− wsparciu wielostronnych działań przez rozwój stosunków partnerskich, ko-
ordynację a także efektywne wykorzystanie zasobów. 

Obszary zagadnień którymi przybyłe na Konferencję kraje miały się zająć to: 
− „mobilizacja zasobów produkcyjnych pomiędzy krajami; 
− zwiększenie przepływu i zasięgu prywatnych inwestycji zagranicznych; 
− równy dostęp do rynku międzynarodowego oraz zapewnienie sprawiedli-

wych i uczciwych reguł w handlu międzynarodowym; 
− wzmocnienie instytucjonalnej pomocy wspierania rozwoju; 
− zwrócenie uwagi na zadłużenie gospodarek krajów rozwijających; 
− wzmocnienie struktury finansowej w skali globalnej i regionalnej i sprawie-

dliwy udział krajów się w międzynarodowym procesie podejmowania decy-
zji.”14 

Porozumienie z Monterrey podkreśliło następujące problemy rozwoju global-
nego:15 

1. „Problem finansowania rozwoju: 
− eliminacja ubóstwa, wspieranie zrównoważonego rozwoju, tworzenie 

sprawiedliwego systemu gospodarczego; 
− uzgodnienie celów rozwoju z uwzględnieniem celów Deklaracji Milenij-

nej; 
− odpowiedzialność krajów za własny rozwój. 

2. Mobilizacja krajowych zasobów: 
− utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji; 
− zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego; 
− walka z korupcją; 
− rozwój i wzmocnienie systemu finansowego; 
− sprawny system zarządzania zasobami publicznymi; 
− rozbudowa krajowej infrastruktury. 

3. Mobilizacja międzynarodowych zasobów na rzecz rozwoju: 
− stabilizacja międzynarodowych rynków finansowych; 
− prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej i legislacji; 
− tworzenie mechanizmów finansowych dla inwestycji, importu czy 

współpracy gospodarczej; 
− przekazywanie i rozpowszechnianie technologii. 

4. Międzynarodowa wymiana handlowa: 
− otwarty, powszechny, równy, sprawiedliwy i umocowany prawnie sys-

tem wymiany handlowej; 

                                                        
14 Międzynarodowa Konferencja „Finansowania Rozwoju”, Monterrey, Meksyk, 18 – 22 marca 2002 

roku. http://www.unic.un.org.pl/icfd/konferencja.php 
15 Porozumienie z Monterrey. http://www.unic.un.org.pl/icfd/monterrey.php 
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− wzmocnienie instytucji w krajach rozwijających się i transformujących 
się; 

− przeciwdziałanie marginalizacji krajów nisko rozwiniętych; 
− realizacja brukselskiego Programu Działań na Rzecz Państw z Grupy 

LDC (zapewnienie bezcłowego i bezkontynygentowego dostępu rynku 
przez kraje rozwinięte dla LDC); 

− korzystanie przez kraje rozwijające się i transformujące z : Globalnego 
Funduszu Powierniczego Agendy Rozwoju Konferencji WTO w Doha, 
Międzynarodowego Centrum Handlu, Zintegrowanego Ramowego Pro-
gramu Pomocy Technicznej w Sferze Wymiany Handlowej Prowadzo-
nej przez Najsłabiej Rozwinięte Państwa, Wspólnego Zintegrowanego 
Programu Pomocy Technicznej. 

5. Oficjalna pomoc na rzecz rozwoju (ODA): 
− przyczynienie się do mobilizacji przez państwo zasobów finansowych 

w danym okresie czasu z równoczesnym zwiększeniu kapitału ludzkie-
go, eksportu i produktywności; 

− wspieranie edukacji, zdrowia, infrastruktury, obszarów wiejskich, rolnic-
twa czy bezpiecznej żywności. 

6. Zwiększenie spójności i zgodności międzynarodowych systemów, 
monetarnych, finansowych i handlowych w celu wspierania rozwoju. 
Mechanizmy zmniejszania zadłużenia zewnętrznego.” 

 
W 2002 roku odbył się Światowy Szczyt ws. Zrównoważonego Rozwoju Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych. Jego rezultatem była Deklaracja  z Johannes-
burga – w sprawie zrównoważonego rozwoju. Poruszane w Deklaracji problemy 
dotyczą m.in.: harmonizacji kapitałów, sprawiedliwości międzypokoleniowej, 
współdziałania na rzecz ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi.16 
Kraje uczestniczące w Szczycie podjęły zobowiązania w zakresie realizacji zrów-
noważonego rozwoju: 

1. Promowanie dialogu między narodami i cywilizacjami. 
2. Działanie na rzecz dostępu do podstawowych potrzeb: 

− czystej wody, 
− urządzeń sanitarnych, 
− schronienia, 
− energii, 
− ochrony zdrowia, 
− bezpiecznej żywności, 
− ochrony różnorodności biologicznej. 

3. Walka z zagrożeniami zrównoważonego rozwoju: 
− głód i niedożywienie, 
− okupacja, konflikty zbrojne, 
− narkotyki, 

                                                        
16 L. Hens, B. Nath: The Johannesburg Conference. W: “Environment, Development and Sustainability”. 

2003, nr 5, s. 7-39; J. Mizak (oprac.): Informacja o rezultatach Światowego Szczytu ws. Zrównoważo-
nego Rozwoju w Johannesburgu. Warszawa 2002, s. 1-4; B. Nath: Education for sustainable devel-
opment the Johannesburg summit and beyond. W: “Environment, Development and Sustainability.” 
2003, nr 5, s. 231-254 
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− przestępczość zorganizowana, korupcja, przemyt osób, terroryzm, nie-
legalny handel bronią, 

− ksenofobia, nietolerancja, nienawiść (rasowa, etniczna i religijna), 
− choroby (w tym AIDS). 

 
Europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju 
Europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju należy wiązać z przenosze-

niem na grunt regionalny ustaleń konferencji międzynarodowych (np. Deklaracji 
Sztokholmskiej, Deklaracji z Rio de Janeiro, czy Deklaracji z Johannesburga). 
Istotne znaczenie ma również lokalna współpraca oraz rozwijająca się wewnętrzna 
polityka unijna. Przykładem współpracy między państwami może być obszar Morza 
Bałtyckiego. W 1990 roku w Ronneby (Szwecja) przyjęto Deklarację Morza Bałtyc-
kiego, idee które tam ujęto zawarto dwa lata później w Konwencji o ochronie śro-
dowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992)17, tzw. Nowa Konwencja 
Helsińska. W Konwencji zdefiniowano, takie pojęcia, jak – zanieczyszczenie, za-
nieczyszczenie ze źródeł lądowych, zatapianie, spalanie, substancja szkodliwa, 
substancja niebezpieczna. W art. 3 Konwencji państwa – strony przyjęły zasady i 
zobowiązania: 

− podejmowanie środków zapobiegających i eliminujących zanieczyszczenia 
w celu popierania odnowy ekologicznej obszaru i zachowania jego równo-
wagi ekologicznej; 

− (zasada zapobiegania): podejmowanie środków zaradczych, gdy będą 
podstawy ku przypuszczeniu, że wprowadzone – bezpośrednio lub po-
średnio – do środowiska morskiego substancje lub energia mogą zagrażać 
zdrowiu, szkodzić żywym zasobom i morskim ekosystemom, niszczyć jego 
walory, także przeszkadzać w dozwolonym wykorzystywaniu morza, nawet 
przy braku dowodu dla  związku miedzy wprowadzeniem a jego domnie-
manymi skutkami; 

− stosowanie BAT i Najlepszej Praktyki Ekologicznej; 
− stosowanie zasady zanieczyszczający płaci; 
− przeprowadzanie w sposób właściwy pomiarów; 
− podejmowane działania nie powinny prowadzić do transgranicznych zanie-

czyszczeń na tereny poza obszarem Morza Bałtyckiego. 
 
Art. 7 Konwencji zawiera obowiązek konsultacji przy zanieczyszczeniu w ra-

mach oceny oddziaływania na środowisko. W zakresie badań i eksploatacji pań-
stwo (art. 12 ust. 1): podejmie wszelkie właściwe środki w celu zapobieżenia za-
nieczyszczeniu środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego będącemu re-
zultatem prowadzenia badań lub eksploatacji jej części dna morskiego i jego pod-
łoża bądź jakiejkolwiek związanej z tym działalności oraz zapewni odpowiedni stan 
gotowości do natychmiastowych akcji interwencyjnych w razie zaistniałych przy-
padków zanieczyszczeń spowodowanych takimi działaniami. W zakresie różno-
rodności biologicznej (art. 15): państwa podejmują wszelkie właściwe środki 
w odniesieniu do obszaru Morza Bałtyckiego i jego przybrzeżnych ekosystemów, 
na które wpływ wywiera Morze Bałtyckie, w celu zachowania środowisk przyrodni-
                                                        
17 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego – Helsinki 1992 (Dz.U.2000, 

nr 28, poz. 346) 
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czych i różnorodności biologicznej oraz ochrony procesów ekologicznych. Środki 
takie zostaną również podjęte w celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych na obszarze Morza Bałtyckiego. 

Koncepcje zrównoważonego rozwoju na obszarze Unii Europejskiej wynikają 
z polityki prowadzonej w zakresie ochrony środowiska - I Programu Działania 
w zakresie ochrony środowiska (1973-1976), II Program (1977-1981), III Program 
(1982-1986), IV Program (1987-1992), V Program (1992-2000), VI Program (2001-
2010). Także z przyjętych strategiach – Lizbońska i Goeteborska. 

Strategię Lizbońską uchwalono w marcu 2000 roku. Jest ona zasadniczym 
programem gospodarczym na obszarze Unii Europejskiej. Celem Strategii było 
stworzenie do roku 2010 najbardziej rozwiniętej gospodarki. Wskazuje się na czte-
ry jej główne nurty: innowacyjność, liberalizację, przedsiębiorczość i spójność spo-
łeczną. Innowacyjność opierać się ma na wspieraniu wiedzy i nauki w gospodarce, 
liberalizacja dotyczy rynków energii finansów, telekomunikacji i transportu, wspie-
ranie przedsiębiorczości opierać się ma na ułatwieniach w jej prowadzeniu, a spój-
ność społeczna polega na budowie nowego socjalnego państwa.18 Wydaje się, że 
tak optymistyczne założenia są mało realne, tym bardziej, ze na przełomie 
2008/2009 roku dał się we znaki kryzys finansowy związany z zawirowaniem na 
rynku pożyczek hipotecznych w USA.19 

Uzupełnieniem Strategii Lizbońskiej była Strategia Goeteborska. O ile pierw-
sza skupiała się głównie na mechanizmach finansowych, tyle ustalenia goetebor-
skie dotyczyły kapitału środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrów-
noważony ma zapewnić Unii pozytywną długoterminową wizję społeczeństwa – 
zamożniejszego, sprawiedliwego, z czystym i bezpieczniejszym oraz zdrowszym 
środowiskiem. Strategia wymienia główne zagrożenia dla zrównoważonego rozwo-
ju:20 

1. „Emisje gazów cieplarnianych z działalności człowieka powodują globalne 
ocieplenie. Zmiana klimatu spowoduje prawdopodobnie więcej ekstremal-
nych zjawisk meteorologicznych (huragany, powodzie) o poważnych skut-
kach dla infrastruktury, własności, zdrowia i przyrody. 

2. Poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stwarzają nowe, odporne 
na antybiotyki odmiany niektórych chorób oraz, potencjalnie, długo-
okresowe skutki wielu niebezpiecznych chemikaliów obecnie codzien-
nie stosowanych; zwiększa się znaczenie zagrożeń dotyczących bezpiecz-
nej żywności. 

3. Co szósty Europejczyk żyje w biedzie. Bieda i zepchnięcie na margines 
społeczeństwa mają ogromny bezpośredni wpływ na jednostki taki jak 
podupadanie na zdrowiu, samobójstwa, trwałe bezrobocie. Ciężarem ubó-
stwa obarczone są nieproporcjonalnie samotne matki i żyjące samotnie 
starsze kobiety. Bieda towarzyszy często rodzinom przez pokolenia. 

                                                        
18 Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Gdańsk 2000, s. 7 i nast. 
19 C. M. Reinhart, K. S. Rogoff: Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An Interna-

tional Historical Comparison, 2008 http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/files/Is_The_US_ 
SubprimeCrisis_So_Different.pdf 

20 Strategia Goeteborska (Komunikat Komisji Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej – Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goten-
burgu), Bruksela 2001, s. 3-4. (Cytowana treść Deklaracji w niniejszym artykule pochodzi z tego źró-
dła) 
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4. Podczas gdy wydłużenie oczekiwanej długości życia jest oczywiście pozy-
tywnym zjawiskiem, w połączeniu z obniżonym wskaźnikiem urodzin pro-
wadzi do starzenia się populacji zagrażając spowolnieniem stopy wzrostu 
gospodarczego, a także wpływając negatywnie na jakość i trwałość finan-
sową systemów emerytalnych i publicznej opieki zdrowotnej. Wydatki mo-
gą wzrosnąć nawet o 8% PKB w wielu Państwach Członkowskich pomię-
dzy 2000 i 2040 rokiem. 

5. Utrata bioróżnorodności w Europie uległa w ostatnich dziesięcioleciach 
dramatycznemu przyspieszeniu. Zasoby ryb w wodach europejskich są 
bliskie załamaniu. Ilość odpadów nieustannie wzrasta w tempie szybszym 
od PKB. Niszczenie gleb i spadek żyzności wpływają na efektywność 
użytkowania gruntów rolnych. 

6. Zagęszczenie transportu gwałtownie wzrasta i zbliża się do punktu kry-
tycznego (gridlock). Wpływa to głównie na tereny zurbanizowane, które 
zmagają się również z takimi problemami jak niszczenie śródmieść, rozwój 
przedmieść, koncentracja dotkliwej biedy i osób znajdujących się na mar-
ginesie społeczeństwa. Nierównowaga regionalna w UE pozostaje poważ-
nym problemem.” 

 
Komisja Europejska optuje za podjęciem pilnych działań, w których ważną ro-

lę odgrywać ma przywództwo polityczne (zdolność do podejmowania trudnych 
decyzji), nowe podejście do polityk sektorowych czy działania na różnych szcze-
blach (UE, państwa, regiony, struktury lokalne). Unijna strategia oparta jest na 
trzech elementach (narzędziach): 

1. Wzajemne wzmacnianie polityk sektorowych (cross – cutting). 
2. Wiodące cele i konkretne instrumenty potrzebne do realizacji zrównoważo-

nego rozwoju (na poziomie UE). 
3. Wprowadzanie kolejnych etapów strategii i ocena rezultatów. 
 
Spójność polityki w zakresie rozwoju polegać ma m.in. na ocenie wszystkich 

polityk sektorowych ze względu na wkład w rozwój zrównoważony, także na po-
trzebie precyzyjnych informacji, które mogą być skutkiem prowadzenia badań nau-
kowych, rozwoju technologicznego (szerzej mogą wynikać z szerszego wsparcia 
nauki). Głównym celem polityk sektorowych powinien być rozwój zrównoważony. 
Działania w tym zakresie dotyczą: 

− polityka rolna: istotna jest nie sama ilość produktów, a ich jakość; wpro-
wadzanie bardziej przyjaznych form rolnictwa; 

− polityka rybołówstwa: baczenie na racjonalną – zrównoważoną gospo-
darkę zasobami; ochrona ekosystemu morskiego; 

− polityka transportowa: rozwiązanie problemu zwiększonego ruchu i za-
nieczyszczeń z tym związanych; promocja przyjaznych środków transpor-
tu; 

− polityka regionalna: wyznaczenie celów w regionach najmniej rozwinię-
tych; rozwiązanie problemów strukturalnych; 

− legislacja: Komisja Europejska ma przedstawić propozycje prawne w za-
kresie oceny potencjalnych korzyści i kosztów ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych wynikających z działań lub braku działań, zarówno 
wewnątrz, jak i poza UE. 
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Znaczącą rolę odgrywać mają inwestycje w naukę i technologię. Przewidziane 
działania obejmują: wspólne badania, wykorzystywanie zamówień publicznych do 
wspierania produktów i usług przyjaznych środowiskowo, wprowadzenie GMES 
(Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa), rozpowszechnianie nowych 
technologii. 

Strategia zajmuje się problemami globalnymi w następujących płaszczyznach: 
zmian klimatycznych (m.in. realizacja postanowień z Kioto, redukcja emisji GHG, 
promocja odnawialnej energii, wspieranie nowszych energetycznych technologii  
jądrowych), ochrona zdrowia (jakość i bezpieczeństwo żywności, dostępność in-
formacji dla konsumenta, monitoring i kontrola niektórych substancji, ograniczenie 
wpływu środków chemicznych, działania skierowane przeciw chorobom zakaźnym, 
odstąpienie od subsydiów w przemyśle tytoniowym w ramach UE), zasoby natural-
ne (zmiana zależności: wzrost gospodarczy – zużycie zasobów – odpady, ochrona 
ekosystemów, zatrzymanie degradacji bioróżnorodności, efektywne zarządzanie 
rybołówstwem), transport (zerwanie powiązania: wzrost transportu – wzrost PKB 
w celu zmniejszenia zanieczyszczeń, wspieranie transportu kolejowego, spójny 
system opłat drogowych, wspieranie infrastruktury transportu – wodnego, morskie-
go, kolejowego, liberalizacja w systemie kolejowym i kontroli powietrznej), grunty 
(odpowiedni rozwój obszarów wiejskich i miejskich, wdrożenie ESPON – Europej-
skiej Sieci Obserwatorów ds. Planowania Przestrzennego, zróżnicowanie docho-
dów na obszarach rolniczych). 

 
Zakończenie 
Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwo-

ju – zarówno na gruncie całej społeczności międzynarodowej, jak i Europy. Można 
powiedzieć, że zrównoważony rozwój stał się wyznacznikiem dla prowadzenia 
działań w zakresie ochrony środowiska. Koncepcje te wpłynęły na kompleksowe 
postrzeganie problematyki środowiskowej, tzn. że środowisko traktowane jest 
w szerszym ujęciu, jak i nie jest rozpatrywane jako samoistny segment. Wyznacz-
nikiem racjonalnej działalności człowieka staje się harmonizacja różnych płasz-
czyzn życia człowieka. Działania człowieka w dziedzinie zarządzania społeczeń-
stwem wynikają z wiary w racjonalność i kierunkowość zmian jakie można wpro-
wadzać. Motywem tych działań jest również odniesienie do czegoś co nazwać 
można dobrem wspólnym a przyjmować może różne nazwy np. dóbr globalnych. 
Do tych dóbr należy zaliczyć m.in. bezpieczeństwo ekologiczne czy środowiskowe. 
Społeczeństwo osiągnęło znaczny poziom rozwoju, jednakże rozwój ten osiągano 
i osiąga się dalej kosztem natury i warunków środowiskowych życia człowieka. 
Jedno jest pewne eksternalizacja kosztów rozwoju w takiej postaci, jak to miało 
miejsce w poprzednich wiekach jest nie możliwa. Do tego dochodzi odpowiedzial-
ność za warunki życia kolejnych pokoleń. 
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Edyta ŚLACHCIŃSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSFERU PŁATNOŚCI W INTERNECIE 
 

 
Streszczenie 
Artykuł opisuje rodzaje oraz sposoby dokonywania płatności w handlu elek-

tronicznym. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo płatności dokonywa-
nych w formie elektronicznej, przedstawiono proces autoryzacji karty płatniczej 
oraz środki ostrożności, jakie należy zachować w przypadku zakupów dokonywa-
nych za pośrednictwem Internetu. 

 
Summary - SECURITY TRANSFER PAYMENTS ON THE INTERNET 
Internet payment systems refer to the various methods by which individuals 

and companies do business online, and collect money from their customers in ex-
change for the goods and services they provide. Security remains the main con-
cern about online payment systems, and particularly the use of credit cards for 
purchases made over the Internet. However, many e-commerce analysts claim that 
transmitting credit card numbers online does not have to be any less secure than 
handing a card to a salesperson at a retail store. Credit card numbers sent over the 
Internet can be protected by sophisticated encryption technology, which is often 
invisible to parties involved in the sale. Encryption and credit card authorization 
also assures the customer that their personal and financial data remains confiden-
tial. 
 
 

Dokonujące się w ostatnich latach zmiany, wywołane gwałtownym rozwojem 
technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, są niezwykle rozległe i zmu-
szają współczesne organizacje do szybkiego przedefiniowania wielu obszarów ich 
funkcjonowania. Przedsiębiorstwa decydują się na „zaistnienie” w Sieci, umiesz-
czając na stronach www podstawowe informacje na temat oferowanych przez sie-
bie produktów, bądź posuwają się dalej – proponują klientom zakup produktów za 
pośrednictwem Internetu. 

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego kanału sprzedaży może przynieść 
przedsiębiorstwom wymierne korzyści, gdyż w ten sposób uzyskują one dostęp do 
nowych rynków oraz do nowych grup potencjalnych klientów.1 Powstają także 
przedsiębiorstwa, które oferują sprzedaż produktów wyłącznie za pośrednictwem 
Sieci. 

Sieć znosi część barier, które ograniczają klasyczny handel, dając nowe moż-
liwości i korzyści kupującym, np. pozwala klientom nabywać towary przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu,2 nie wychodząc z domu, poza tym w Internecie ła-

                                                        
1 J. Long: E-commerce: doing what’s best for business. W: „Data Communications”. 1997,nr 26 
2A. Shatma: Trends in Internet-based business-to-business marketing. W: „Industrial Marketing Man-

agement”. 2002, Volume: 31, Issue: 2; J.A. Quelch, L.R. Klein: The Internet and International Market-
ing. W: „Sloan Management Review”. Spring 1996 

http://www.answers.com/topic/salesperson
http://www.answers.com/topic/confidential
http://www.answers.com/topic/confidential
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twiej i szybciej można porównywać ceny, uzyskać wiele informacji na temat do-
stępności danego produktu,3 a także nawiązać szybki kontakt z producentem.4 

Według raportu IAB Polska 2007 wciąż zwiększa się liczba internatów doko-
nujących zakupy za pośrednictwem Internetu. W 2007 roku zakupy w Sieci były 
wśród polskich internatów trzecim pod względem popularności sposobem korzy-
stania z Internetu po wyszukiwaniu informacji i korzystaniu z poczty elektronicznej, 
a rynek handlu elektronicznego osiągnął obroty na poziomie 8 miliardów złotych, 
co w stosunku do roku 2006 oznaczał wzrost o 61%.5 

W sklepach internetowych do dyspozycji klienta oddawany jest tzw. wirtualny 
koszyk, do którego może "wkładać" wybrane przez siebie produkty, tworząc 
tym samym swoje zamówienie. Po dodaniu każdego produktu do koszyka automa-
tycznie zostaje wyświetlona cena zamówienia, co pozwala klientowi na bieżące 
monitorowanie wysokości zapłaty. Tworząc wirtualny koszyk zakupów kupujący 
w każdej chwili może zmienić swoje zamówienie, zrezygnować z zakupu danego 
produktu lub wymienić go na inny. Kupując przez Internet klient ma nieograniczoną 
ilość czasu na przejrzenie ofert, zastanowienie się i złożenie zmówienia. 

Jednak poważnym ograniczeniem dla handlu elektronicznego jest bezpie-
czeństwo transakcji elektronicznych. 

 
Formy płatności za produkty zakupione za pośrednictwem Internetu 
W handlu elektronicznym istnieje wiele sposobów dokonywania płatności. 

Można je podzielić na metody tradycyjne i Internetowe Systemy Płatności. 
Do metod tradycyjnych należy dokonywanie wpłat w banku na konto sprze-

dawcy, płatność za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze zamówionej przesyłki, 
opłata przy odbiorze w placówkach (sklepach) firmy oraz opłata za pośrednictwem 
kart płatniczych (np. Visa). 

Obecnie wśród elektronicznych sposobów zapłaty w Polsce za zakupione 
przez Sieć towary wyróżnia się:6 

− sieć płatności internetowych WellPay firmy BillBird.pl – po rejestracji, użyt-
kownikowi tworzone jest subkonto w serwisie Mojerachunki.pl, które musi 
być regularnie zasilane (istnieje możliwość automatycznego zasilania sub-
konta ze wskazanego rachunku bankowego); o nadejściu nowych rachun-
ków klient jest informowany e-mailem lub SMS-em, po zalogowaniu się na 
Osobistej Stronie Klienta może przeglądać rachunki i wydawać polecenie 
zapłaty, a stałe płatności mogą być regulowane automatycznie; korzystanie 
z serwisu wymaga zapłaty abonamentu miesięcznego; 

− system CityConnect – płatność za pomocą karty CityConnect posiadającej 
8-cyfrowy PIN (przeznaczona wyłącznie do regulowania opłat w Sieci); wy-
starczy podać numer karty i PIN, by dokonać zapłaty; nie ma abonamentu 
miesięcznego, ale bank pobiera prowizję od każdej transakcji w wysokości 
4,2%; 

                                                        
3 B. Tedeschi: E-commerce report: consumer products are being reviewed on more web sites, some 

featuring comments from anyone with an opinion. W: „New York Times”. 1999; C16 (October 2005) 
4 M. Betts: Preference vs. performance. W: „Computerworld”. 1995, Volume: 30, Issue: 1; C.B. Stabell, 

O.D. Fjeldstad: Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks. W: 
„Strategic Management Journal”. 1998, Volume: 19; R.R. Burke: Do you see what I see? The future of 
virtual shopping. W: „Journal of the Academy of Marketing Science”. 1997, No 25(4) 

5 Raport e-commerce 2007. Internet Standard, Sklepy24.pl, II edycja, marzec 2008 
6 B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce. Bydgoszcz-Łódź 2002 
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− system Mikroplatnosc.pl – po rejestracji można wpłacić (przelewem 
lub z karty kredytowej) pieniądze przeznaczone na zakupy w Sieci; pobie-
rane są przy tym opłaty: za wpłatę na Mikrokonto środków w kwocie mniej-
szej niż 25 zł – 3 zł, za przesłanie środków z Mikrokonta na konto użyt-
kownika w banku – 4 zł; sklepy i serwisy płacą prowizję od wartości doko-
nanej transakcji w wysokości 4,9 – 9,9%; 

− przelewy bezpośrednio z kont bankowych – pod warunkiem, że klienci ma-
ją założone konta w banku współpracującym z danym sklepem (np. mając 
konto w banku BPH można korzystać z tej formy płatności w sklepie inter-
netowym eMarket; dla tych klientów sklep oferuje dodatkowo specjalne ce-
ny promocyjne); 

− wirtualna karta płatnicza – przeznaczona wyłącznie do regulowania płatno-
ści w Internecie, wydawana przez organizację np. EuroCard/MasterCard; 
aby ją otrzymać należy w banku założyć konto osobiste (Invest-Konto) 
wraz z kartą; opłata za wydanie karty wynosi 15 – 25 zł. Comiesięczna mi-
nimalna kwota wpłaty na konto wynosi 50 zł, natomiast za powiadamianie 
o zmianach salda e-mailem klient musi zapłacić 2 zł/miesiąc, a SMS-em – 
3 zł/miesiąc. 

Realizacja płatności za pomocą kart polega na wpisaniu w odpowiednim miej-
scu formularza danych karty kredytowej (jej numer, termin ważności oraz imię 
i nazwisko właściciela w takim brzmieniu, jak podane jest na karcie). Zaakcepto-
wanie formularza, a tym samym przesłanie tych danych do sprzedawcy jest równo-
znaczne z dokonaniem zapłaty; odpowiednia należność obciąży konto posiadacza 
karty. Do dokonania zapłaty wystarcza znajomość danych wypisanych na karcie, 
bez względu na to czy się jest jej rzeczywistym właścicielem czy nie. Otwiera się tu 
więc możliwość oszustw i nadużyć.7 

 
Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych 
Jednym ze sposobów, który wpływa na bezpieczeństwo transakcji elektro-

nicznych jest udostępnianie przez firmy swoim klientom możliwości autoryzacji kart 
(po dokonaniu opłat i przedstawieniu dokumentów firmie autoryzującej). Wówczas 
po przesłaniu zamówienia do sklepu klient podaje swoje dane w centrum autoryza-
cji, do sprzedawcy trafia wyłącznie potwierdzenie autoryzacji bez szczegółowych 
danych klienta.8 Schemat przebiegu procesu autoryzacji przedstawiono na rysunku 
nr 1. 

Ponadto każdy posiadacz karty wirtualnej może mieć wpływ na maksymalną 
kwotę transakcji – przez ustalenie limitu lub przez przelanie na rachunek karty 
(najczęściej tuż przed transakcją) odpowiednich środków w kwocie niezbędnej do 
zakupu. Najczęściej na rachunku karty wirtualnej nie znajdują się żadne środki, nie 
jest więc możliwe dokonanie oszukańczych operacji – przy próbie oszustwa elek-
troniczne systemy autoryzacji transakcji blokują ją, ze względu na brak wystarcza-
jących środków. Ponieważ na ogół standardowo na rachunku karty wirtualnej nie 
ma pieniędzy, to nie można ich ukraść.9 

                                                        
7 B. Gregor, M. Stawiszyński, op. cit.; A. Sznajder: Marketing wirtualny. Kraków 2000 
8 M. Witkowski: Bitowe dukaty. W: „ENTER”. 2002, nr 3. http://www.enter.pl/ent2002/03/ net_bitowe.asp 
9 G. Gacki: Karty kredytowe a bezpieczeństwo płatności. www.e-Gospodarka.pl, 2007 
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych, wystawcy wir-
tualnych kart płatniczych wprowadzili dodatkowe zabezpieczenia kodami i dodat-
kowe systemy autoryzacji i weryfikacji tożsamości legalnych posiadaczy kart.10 

 
Rysunek nr 1. Schemat procesu autoryzacji w systemie eCard 
Źródło: K. Krupiński: „Bezpieczne transakcje w Internecie”. www.e-card.pl, 2005 

 
Systemem takim, mającym zastosowanie do transakcji dokonywanych przez 

Internet, jest technologia 3D Secure. Po zaimplementowaniu tej technologii przez 
bank, posiadacz karty może dokonać transakcji w Internecie tylko, jeśli w specjal-
nym serwisie internetowym nada tej karcie specjalne, dodatkowe hasło. Od tego 
momentu każda transakcja internetowa wykonywana tą kartą musi być potwier-
dzona nadanym hasłem. 

Wdrożenie przez banki wydające karty technologii 3D Secure, która eliminuje 
zagrożenia nieuprawnionego użycia karty w sieci, może przyczynić się do szero-
kiego udostępnienia płaskich kart w Internecie. Taka sytuacja spowodowałaby 
znaczny wzrost liczby klientów mogących zapłacić za swoje zakupy internetowe 
kartą płatniczą. Technologia 3D Secure obejmuje wszystkie karty, zarówno wypu-
kłe jak i płaskie, systemu Visa oraz większość kart systemu MasterCard. Sklepy 
internetowe przygotowane do obsługi kart w systemie 3D Secure oznaczone są 
znakami Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode. 

Około 60% obciążeń zwrotnych (chargebacks) w handlu internetowym wynika 
z nieautoryzowanych zakupów (posiadacz karty twierdzi, że nie przeprowadził 
danej transakcji). System 3D Secure umożliwia sprzedawcom internetowym 
zmniejszenie tych obciążeń oraz innych kosztów związanych z potencjalnymi 
oszustwami. 

                                                        
10 J. Angwin: And How Will You Be Paying for That? A Look at the Pros and Cons of the Various Forms 

of Payment Springing Up on the Web. W: „Wall Street Journal”. 23.10.2000 
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Jako pierwszy w Polsce na masową skalę usługę bezpiecznych płatności in-
ternetowych 3D-Secure wprowadził BZ WBK. Od 24 września 2007 roku mogą 
z niej korzystać posiadacze wszystkich kart debetowych i kredytowych Visa wyda-
nych przez BZ WBK dla klientów indywidualnych. Dotyczy to zarówno wypukłych, 
jak i płaskich kart Visa. Dzięki wprowadzeniu usługi 3D Secure karty debetowe 
Visa Elektron, dotychczas zamknięte na Internet, zyskały możliwość wykonywania 
transakcji w Internecie. 3D Secure sprawia, że kupowanie w Internecie jest bar-
dziej bezpieczne. Do tej pory użytkownik karty był identyfikowany na podstawie: 
numeru karty, daty jej ważności oraz kodu CVV2/CVC2. Dzięki usłudze 3D-Secure 
jest dodatkowo identyfikowany na podstawie haseł zabezpieczających płatność.11 

Bezpieczeństwo kart kredytowych zwiększają dodatkowe pakiety ubezpieczeń 
z nią związane. W ramach ubezpieczenia karty, ubezpieczyciel najczęściej przej-
muje odpowiedzialność za wszystkie transakcje wykonane w określonym czasie 
przed zastrzeżeniem karty (na ogół jest to 48 lub 72 godziny). Ubezpieczenie takie 
bywa oferowane bezpłatnie lub za niewygórowaną opłatą miesięczną, wynoszącą 
na ogół około kilka złotych. 

 
Dodatkowe środki ostrożności w przypadku zakupów dokonywanych 

za pośrednictwem Internetu 
Soeren Sasse, szef działu usług w firmie Europay obsługującej karty Euro-

card, radzi wszystkim kupującym on-line, aby przed złożeniem pierwszego zamó-
wienia w sklepie internetowym sprawdzili, czy firma, która go prowadzi, jest znana 
i godna zaufania. Należy też zwrócić uwagę na to, czy oferowane są w nim jakieś 
dodatkowe usługi, jak duży jest asortyment towarów, czy warunki sprzedaży opi-
sane są jasno i zrozumiale, a także czy podany jest dokładny adres firmy. Sklepy, 
które powyższych warunków nie spełniają, nie powinny zasługiwać – zdaniem 
Sasse – na nasze zaufanie. Wszystkie informacje o kliencie powinny być przesyła-
ne przez Internet w postaci zaszyfrowanej. 

Do szyfrowania informacji używa się dwóch rodzajów kryptosystemów: klucza 
tajnego (ten sam klucz używany jest do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości) 
oraz klucza jawnego (każdy z użytkowników wykorzystuje parę uzupełniających się 
kluczy).12 

Najpopularniejszym obecnie standardem szyfrowania danych jest tak zwany 
SSL (Secure Sockets Layer), który pozwala na uwierzytelnianie, negocjowanie 
użytych algorytmów, wymianę kluczy i wreszcie szyfrowanie danych. Wszystkie te 
elementy razem dają gwarancje, że klient połączył się z właściwą instytucją, a nie 
z kimś, kto się za nią podaje, oraz że jego dane są przesyłane bezpiecznie i nikt 
nie może ich poznać. 

Nawiązywanie bezpiecznego połączenia z serwerem przez protokół SSL (Se-
cure Sockets Laser) wygląda następująco:13 

− użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki internetowej z serwerem; 
− serwer wysyła swój certyfikat; 
− komputer użytkownika weryfikuje autentyczność certyfikatu serwera; 

                                                        
11 G. Gacki, op. cit. 
12 J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reeingineering procesu marketingowego. War-

szawa 2000 
13 K. Liderman: Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Warszawa 2003; 

M. Molski, S. Opala: Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Warszawa 2002 
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− opcjonalnie może być dokonana weryfikacja certyfikatu użytkownika, ser-
wer sprawdza, czy jest on na komputerze klienta i pobiera jego dane, in-
formacje te są porównywane z zawartością bazy danych; 

− z parametrów certyfikatu serwera wynika, jakie szyfrowanie może być uży-
te, wybór dotyczy użycia kluczy 40- i 128-bitowych; 

− po ustaleniu preferowanej długości klucza sesyjnego przeglądarka użyt-
kownika generuje go, a następnie szyfruje z wykorzystaniem klucza pu-
blicznego zawartego w certyfikacie banku, zaszyfrowany klucz sesyjny jest 
wysyłany do serwera wraz z informacją o wybranym algorytmie szyfrowa-
nia; 

− serwer banku wykorzystuje swój klucz prywatny do odszyfrowania klucza 
sesyjnego, dalsza transmisja jest zabezpieczona uzyskanym w ten sposób 
kodem symetrycznym. 

 
Zakończenie 
Każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Internetu powinna wie-

dzieć, że w tego typu transakcjach należy zachować szczególną ostrożność i prze-
strzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim trzeba pamię-
tać, żeby przed dokonaniem zakupów sprawdzić, czy na stronie internetowej po-
dane są podstawowe informacje o sklepie (adres sklepu, kontakt z osobami funk-
cyjnymi, regulamin zakupów oraz informacje o certyfikacie bezpieczeństwa danej 
witryny). 

Ponadto należy mieć na uwadze, że „zainfekowanie” komputera programem 
szpiegującym lub tzw. koniem trojańskim może doprowadzić do przechwytywania 
przez obce osoby haseł, nazw użytkownika, a także numerów kart płatniczych. 
Dlatego niezwykle istotne jest zabezpieczenie komputera programem antywiruso-
wym. 
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„O SUWERENNOŚCI” 

POCZĄTKI ROZWAŻAŃ O SUWERENNOŚCI 
 
 
Streszczenie 
Suwerenność można rozpatrywać różnorodnie, tzn. jako zwierzchność wła-

dzy, także jako cechę jednostki, społeczeństwa, narodu itd. Artykuł odnosi się do 
początków rozważań o suwerenności, do suwerenności jako kategorii teoretycznej 
i prawnej. Ponadto w artykule zawarto analizę pojęcia suwerennej równości, co ma 
szczególne znaczenie w dobie dynamicznych zmian w środowisku międzynarodo-
wym. W tym też kontekście artykuł odnosi się do dorobku m.in. U. Becka, I. Waller-
steina. 
 

Summary 
Sovereignty can be viewed from various perspectives: as superiority of power, as 
an individual characteristic, but also as a feature of a society or a nation, and many 
others. This article deals with the beginnings of study on sovereignty, as well as 
with sovereignty as a theoretical and legislative category. Moreover, the text in-
cludes analysis of the term of sovereign equality. The latter is of particular im-
portance in the times of dynamic changes in international perspective. In this 
scope, the article deals with the heritage of U. Beck and I. Wallerstein. 
 

Kategoria suwerenności stanowiła od czasów starożytnych jedną z bardziej 
istotnych, a jej znaczenie podkreślone zostało w doktrynach filozoficznych, praw-
nych i politycznych, co wynikało przede wszystkim z wagi, jaką pełniła ona dla 
określenia relacji pomiędzy takimi podmiotami jak jednostka, społeczeństwo, na-
ród, państwo czy władca. Wyrażenie suwerenny zestawiane jest z takimi słowami, 
jak autonomiczny, niepodległy, samodzielny, samowładczy czy wolny. Suweren-
ność traktowana zrazu jako cecha władcy (czytaj szerzej – państwa) została wraz 
z rozwojem myśli politycznej, społecznej i prawnej przeniesiona na inne podmioty – 
naród, społeczeństwo i jednostkę. Ewolucje podejścia do zagadnienia suwerenno-
ści można prześledzić na przykładzie dorobku twórców koncepcji umów społecz-
nych (J. Bodin, H. Grocjusz, T. Hobbes, J. Lock, J.J. Rousseau). Koncepcje te 
opisywały suwerenność przez zwierzchność władzy. W takim rozumieniu pierwszy 
raz słowa tego użył J. Bodin w XVI wieku. Koncepcja suwerenności J. Bodina zo-
stała uściślona i nie dotyczyła ona już tylko władzy jako takiej, czyli władzy nie 
mającej nikogo i niczego nad sobą, ale mówiła o charakterze stosunków wewnątrz 
państwa, tzn. w tym ujęciu suwerenność oznaczała władzę, która nie ponosiła od-
powiedzialności ani przed prawem – ani też przed poddanymi. Co więcej cecha ta 
„jest absolutną i nieustającą władzą Rzeczypospolitej”.1 

Wraz z rozwojem systemów politycznych (demokratyzacji) suwerenność pań-
stwa (zwierzchność władzy państwowej) ustępowała miejsca koncepcji suweren-
ności organów państwowych (suwerenności władzy ustawodawczej, wykonawczej 

                                                        
1 J. Bodin: Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej. Warszawa 1958, s. 88 
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i sądowniczej). We wczesnej fazie suwerenność utożsamiana była z cechą pod-
miotów politycznych (cesarzy, papieży). Przypisywano ją samej władzy, a wraz 
z rozwojem państw terytorialnych kategoria ta została użyta do określenia cech 
władzy, panującej na określonym terytorium. Sama teoria władzy suwerennej dy-
namicznie zaczęła się rozwijać w okresie absolutyzmu, a pochodną tych rozważań 
była koncepcja suwerenności zewnętrznej, która budowana była w opozycji do 
politycznych zapatrywań i pozycji, zarówno papiestwa – jak i Cesarstwa Narodu 
Niemieckiego. Wyodrębnienie się państw narodowych powodowało konieczność 
określenia ich pozycji do tych dwóch największych graczy politycznych na obsza-
rze Europy. Gdy pozycja zarówno papiestwa, jak i Cesarstwa Narodu Niemieckie-
go, zmieniała swoją wagę, ważnym problemem było rozwiązanie relacji zachodzą-
cych między poszczególnymi państwami i władcami a istotą wzajemnych stosun-
ków stała się niezależność.2 

 
Suwerenność jako kategoria teoretyczna i prawna 
Z. Blok analizując założenia politologii teoretycznej przedstawia schemat su-

werenności politycznej (zob. rys. nr 1). Poprzez usunięcie założeń: realności pod-
miotu i nośnika suwerenności, jednopodmiotowości, niestopniowalności, statycz-
ności kategorii suwerenności, uzyskana zostaje kategoria, którą można odnieść do 
różnych warunków społecznych i politycznych.3 Tak przedstawiona propozycja 
ujmuje suwerenność polityczną jako kategorię ściśle teoretyczną, która nie odnosi 
się do konkretnych przypadków, a weryfikowana może być tylko drogą dedukcyjną. 
Suwerenność polityczna ma w takim ujęciu szerszy charakter i odnosi się zarówno 
do suwerenności jednostki, jak i państwa. Co więcej staje się ona cechą szeroko 
rozumianego systemu politycznego, który w wyniku procesów globalizacyjnych 
przesunięty został na poziom międzynarodowy. Wynika z tego, że suwerenność 
podlega atomizacji i zaczyna przynależeć różnym podmiotom – jednostkom, społe-
czeństwom, państwom a nawet systemom społecznym.4 

 

                                                        
2 P. Winczorek: Nauka o państwie. Warszawa 2005, s. 65-66 
3 Z. Blok: Teoria polityki. Poznań 1998, s. 15-19 
4 Ibidem, s. 19 
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Rysunek nr 1. Kategoria teoretyczna suwerenności politycznej 
Źródło: Z. Blok (red.): Teoria polityki. Poznań 1998, s. 18 

 
T. Łoś-Nowak syntezuje pojęcie suwerenności państwa jako jeden z jego 

atrybutów, obok terytorium, ludności i władzy (trójelementowa definicja państwa 
Jelinka). Atrybut ten umożliwia wyodrębnienie państwa spośród innych podmiotów 
prawa międzynarodowego – np. międzynarodowych organizacji. Na suwerenność 
składać ma się samowładność i całowładność. „Samowładność to prawna nieza-
leżność od innego podmiotu prawa międzynarodowego, całowladność zaś (prze-
jawiająca się w idei zwierzchnictwa terytorialnego) to zdolność do regulowania 
wszystkich spraw i zadań w obrębie terytorium państwowego na zasadzie całkowi-
tej wyłączności kompetencji. Takie rozumienie suwerenności zawiera w sobie do-
mniemanie, że władza państwowa jest władzą najwyższą, nie podlegającą żadnej 
innej płynącej z zewnątrz, ograniczonej co najwyżej zasadami prawa międzynaro-
dowego.”5 Suwerenność państwa utożsamiana jest więc z kategorią podmiotu 
prawa międzynarodowego, a ta z kolei oznacza zdolność prawną i zdolność do 
działania (taki podział podmiotowości przyjęto na gruncie prawa cywilnego). „Od-
powiednio do tego rozróżnia się zdolność prawnomiędzynarodową, a więc zdol-

                                                        
5 T. Łoś-Nowak: Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych. Poznań 1999, s. 127; Zob. także: 

L. Ehrlich: Prawo narodów. Lwów 1932, s. 111 lub L. Ehrlich: Prawo narodów. Kraków 1947, s. 104-
105 
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ność do posiadania praw i obowiązków międzynarodowych, oraz zdolność do 
czynności prawnomiędzynarodowych, czyli zdolność do nabywania praw i zacią-
gania zobowiązań międzynarodowych w drodze własnego działania.”6 

Natomiast prawa i obowiązki państwa jako podmiotu prawa międzynarodowe-
go, zostały określone m.in. w takich dokumentach, jak: Karta Narodów Zjednoczo-
nych (1945r.), Deklarację zasad prawa międzynarodowego (1970r.), Kartę Praw i 
Obowiązków Ekonomicznych Państw (1974r.), Akt Końcowy Konferencji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (1975r.). Takie ujęcie suwerenności ma charak-
ter wąski (sensu stricto) i nie obejmuje czynników pozostających poza systemem 
międzynarodowego prawa (sensu largo). Trudno jest określić właściwą definicję 
suwerenności państwa (sensu proprio), co głównie wynika z różnie rozumianej 
całowładności państwa, której zakres zostaje skonfrontowany z nowymi stosunka-
mi w globalnym świecie. 

Według G. Labudy suwerenność państwa w ujęciu potocznym zawiera nastę-
pujące elementy: zwierzchność terytorialną, niepodległość, swobody, ustrój spo-
łeczny, polityczny i ekonomiczny pozostający bez interwencji, zasady współżycia 
z innymi narodami opierające się na równości i wspólnych korzyściach.7 De facto 
takie ujęcie suwerenności wprowadza nowe kategorie, których definicje nie zawsze 
będą możliwe do jasnego i ścisłego określenia, co więcej można wyróżnić dwie 
płaszczyzny rozważań – faktyczną i prawną. W pierwszym wypadku suwerenność 
rozpatrywana jest przez pryzmat samej aktywności państwa i subiektywnego po-
czucia własnej pozycji na arenie międzynarodowej. Natomiast w drugim przypadku 
właściwe jest powoływanie się na regulacje prawnomiędzynarodowe, zabezpiecza-
jące tę suwerenność. W pierwszym przypadku suwerenność może być ujmowana 
szeroko, tak jak w przypadku elementów konceptu suwerenności politycznej 
(w ujęciu Z. Bloka), tzn. przestaje mieć ona charakter niepodzielny, co więcej zo-
staje ona przypisana innym podmiotom. W takim razie można pójść dalej i stwier-
dzić, że równocześnie wzrasta zakres przedmiotowy suwerenności. Związany jest 
on z atomizacją sfer działalności podmiotów, przez które rozumie się m.in. sferę 
ideologiczną, gospodarczą, kulturową i militarną. W przypadku drugiego ujęcia 
zmuszeni jesteśmy poruszać się w ujęciu tradycyjnym suwerenności. Takie „rozu-
mienie pojęcia suwerenności zawiera w sobie domniemanie, że władza państwowa 
jest władzą najwyższą, nie podlegającą żadnej innej płynącej z zewnątrz, ograni-
czonej co najwyżej zasadami prawa międzynarodowego. Jest to prawne rozumie-
nie suwerenności, zakładające niezależność międzynarodową, zwierzchność wła-
dzy nad terytorium państwowym, jej niepodzielność, równość praw i równość wo-
bec prawa.”8 

 
Suwerenna równość 
Na gruncie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych pojawi-

ła się koncepcja suwerennej równości państwa. Oczywiście nie oznacza to, że idea 
takiej suwerenności związana jest tylko ze współczesnymi stosunkami międzyna-
rodowymi oraz prawem międzynarodowym. Początku tej idei należy poszukiwać 

                                                        
6 L. Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa 2006, s. 21 
7 G. Labuda: Zagadnienia suwerenności Polski wczesnofeudalnej w X – XII wieku. W: „Kwartalnik Histo-

ryczny”. 1960, nr 4, s. 1039 
8 T. Łoś-Nowak: Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych. W: A.W. Jabłoński, L. Sobko-

wiak (red.): Studia z teorii polityki. Wrocław 1998, s. 82 
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w samej chęci ustanowienia tolerancji między podbitymi narodami, którą chcieli 
zaszczepić niektórzy władcy starożytni. Ten sposób myślenia został przeniesiony 
współcześnie na grunt pozytywnej regulacji stosunków międzynarodowych.9 

Mimo to sama suwerenność stała się elementem konstytuującym bezpieczeń-
stwo między państwami europejskimi od czasów średniowiecza. Taka suweren-
ność z jednej stronny tworzyła ład europejski, ale także stała się narzędziem reali-
zacji polityki kolonialnej. Co nie było dozwolone w Starym Świecie, było dozwolone 
na podbijanych lądach. Suwerenność jako równość podmiotów nie była realizowa-
na z racji utrzymywanej ideologii wyższości europejskiej nad innymi ludami.10 Przy 
czym kultura europejska wsparta była ekonomicznym wyzyskiem dóbr ludów pod-
bijanych. Polityka kolonialna stała się naturalnym mechanizmem konstytuującym 
hierarchię społeczności międzynarodowej, nie licząc potencjału siły. Sytuacja 
zmienia się wraz z pewnym rodzajem pluralizmu międzynarodowego societas. Do 
międzynarodowego societas dołączały kolejne podmioty wyposażane w gwarancje 
praw w środowisku międzynarodowym. 

Na suwerennej równości państw opierać ma się funkcjonowanie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Suwerenna równość stanowić ma dyrektywę postępo-
wania w społeczności międzynarodowej (dyrektywę prawną), co mimo określenia 
w prawie międzynarodowym płaszczyzn, do których ma się odnosić, przysparza 
problemy interpretacyjne. Wynika to nie tylko z problemu definiowania suwerenno-
ści, ale również z samego przymiotnika równy. Zachodzi pytanie o zakres tej rów-
ności – jakie podmioty, wobec kogo i na jakich zasadach? Próbą uściślenia tego 
pojęcia są różne dokumenty zawierające normy prawa międzynarodowego – w tym 
tzw. soft law. 

Art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych11 wymienia cele Organizacji: utrzymy-
wanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stosowanie środków zbioro-
wych do zapobiegania zagrożeniu pokoju, tłumienie aktów agresji i naruszeń poko-
ju, rozwiązywanie sporów, rozwijanie stosunków (opartych na równouprawnieniu 
i samostanowieniu), rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, kul-
turalnych i humanitarnych, popieranie praw człowieka, itd. Natomiast art. 2 KNZ 
wymienia siedem zasad, które mają przestrzegać państwa członkowskie ONZ, 
realizując cele zawarte w art. 1. Punkt 1 art. 2, KNZ mówi, że ONZ opiera się na 
zasadzie suwerennej równości wszystkich jej członków. Zasada ta zestawiana jest 
wraz z innymi: dobrą wiarą, rozwiązywaniem sporów środkami pokojowymi (bez 
naruszenia sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pokoju), powstrzymywaniem się od 
groźby użycia siły lub jej użycia, udzielaniem pomocy innym państwom w akcjach 
podjętych zgodnie z KNZ, wpływaniem na państwa nie będące członkami ONZ, by 

                                                        
9 Przykładem takiej tolerancji w historii mogą być działania Cyrusa Wielkiego (jednego z twórcy Impe-

rium Perskiego), który w 539 roku p.n.e. wydał edykt, który często propagandowo nazywany jest 
pierwszą deklaracją praw człowieka w historii, jakkolwiek należy stwierdzić, że edykt nie był niczym 
nadzwyczajnym na tym obszarze i w ówczesnych wiekach, tak jak chociażby Kodeks Hammurabie-
go.9 Zob. A. Kuhrt: The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy. W: “Journal for the Study of 
the Old Testament”. 1983, nr 25, s. 83-97; R. J. van der Spek: Did Cyrus the Great introduce a new 
policy towards subdued nations? W: „Persica”. 1982, nr 10, s. 278-283 

10 A. Gałganek: Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia (część II). W: „Przegląd Politolo-
giczny”. 2008, nr 1, s. 86-87 

11 Tekst Karty Narodów Zjednoczonych: http\\www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php, 
15.01.2009r. 
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postępowały zgodnie z zasadami KNZ, nieingerencją w sprawy należące do kom-
petencji wewnętrznych danego państwa. 

Główne dokumenty w prawie międzynarodowym, które odnoszą się do suwe-
rennej równości to: Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przy-
jaznych stosunków i współdziałania (1970r.),12 Karta Praw i Obowiązków Ekono-
micznych Państw (1974r.),13 Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpra-
cy w Europie (1975r.).14 

Mimo wielu dokumentów prawa międzynarodowego w zakresie definiowania 
suwerennej równości nie można powiedzieć, że istnieje klarowna definicja tego 
pojęcia. Wynika to z różnie rozkładanych akcentów przy tworzeniu wyżej wymie-
nionych dokumentów. Przykładowo najszerszym opisem suwerennej równości jest 

                                                        
12 Zasady zawarte w Deklaracji: 1. Państwa w ich stosunkach międzynarodowych powinny powstrzy-

mywać się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej 
jakiegokolwiek państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjed-
noczonych; 2. Państwa powinny załatwiać swoje spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki 
sposób, aby pokój międzynarodowy, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie zostały zagrożone; 3. Żad-
ne państwo ani grupa państw nie mają prawa mieszać się bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokol-
wiek powodu w wewnętrzne lub zewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa; 4. Państwa mają obo-
wiązek współdziałania ze sobą, bez względu na różnice ich ustrojów politycznych, gospodarczych i 
społecznych, w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych w celu utrzymania pokoju i bez-
pieczeństwa międzynarodowego oraz w celu popierania międzynarodowej stabilizacji gospodarczej i 
postępu, ogólnego dobrobytu narodów i współdziałania międzynarodowego, wolnego od dyskrymina-
cji opartej na takich różnicach; 5. zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów, w myśl któ-
rej wszystkie narody mają prawo swobodnie określać, bez ingerencji zewnętrznej, swój status poli-
tyczny oraz dążyć do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, natomiast każde państwo 
ma obowiązek szanować to prawo zgodnie z postanowieniami Karty; 6. Zasada równości suwerennej 
państw obejmuje następujące składniki: ● wszystkie państwa niezależnie od różnic gospodarczych, 
społecznych, politycznych lub innego rodzaju są równoprawnymi członkami społeczności międzyna-
rodowej, ● każde państwo korzysta z praw związanych z pełną suwerennością, ● każde państwo ma 
obowiązek szanowania osobowości innego państwa, ● integralność terytorialna i niepodległość poli-
tyczna każdego państwa jest nienaruszalna, ● każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać 
swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny, ● każde państwo ma obowiązek w pełni 
stosować się w dobrej wierze do swych zobowiązań międzynarodowych oraz współżyć w pokoju z 
innymi państwami; 7. Państwa mają obowiązek wypełniać w dobrej wierze zobowiązania przyjęte 
przez nie zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i oparte na powszechnie uznanych zasadach i 
normach prawa międzynarodowego. Tekst Deklaracji zasad prawa międzynarodowego w: K. Kocot, 
K. Wolfke (red.): Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. Wrocław – Warszawa 
1976, s. 524-533 

13 Zasady zawarte w Karcie: 1. Suwerenność, integralność terytorialna i niezależność polityczna państw, 
2. Równość suwerenna wszystkich państw, 3. Nieagresja, 4. Nieinterwencja, 5. Wzajemne i równe 
korzyści, 6. Pokojowe współistnienie, 7. Równouprawnienie i samostanowienie narodów, 8. Pokojowe 
załatwianie sporów, 9. Naprawianie aktów niesprawiedliwości dokonanych przy użyciu siły, a pozba-
wiających państwo naturalnych środków niezbędnych dla jego normalnego rozwoju, 10. Wypełnianie 
w dobrej wierze zobowiązań międzynarodowych, 11. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych 
swobód, 12. Niepodejmowanie prób zdobycia hegemonii i sfer wpływów, 13. Popieranie międzynaro-
dowej sprawiedliwości społecznej, 14. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, 15. Swobodny 
dostęp do morza dla krajów śródlądowych, zgodnie z powyższymi zasadami. Treść Karty Praw i Ob-
owiązków Ekonomicznych Państw w: K. Kocot, K. Wolfke (red.): op. cit. 

14 Zasady zawarte w Akcie KBWE: 1. Suwerenna równość, poszanowanie praw wynikających z suwe-
renności, 2. Powstrzymanie się od groźby użycia siły lub jej użycia, 3. Nienaruszalność granic, 4. In-
tegralność terytorialna państw, 5. Pokojowe załatwianie sporów, 6. Nieingerencja w sprawy we-
wnętrzne, 7. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność myśli, 
sumienia, religii lub przekonań, 8. Równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia, 9. 
Współpraca między państwami, 10. Wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa 
międzynarodowego. Tekst Aktu Końcowego KBWE dostępny w: Sprawy Międzynarodowe, nr 10, 
1975, s. 107-158 
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punkt 6. Deklaracji zasad prawa międzynarodowego, który sprowadza suwerenną 
równość do: członkostwa podmiotów prawa międzynarodowego w społeczności 
międzynarodowej na równych zasadach, szanowania osobowości innych państw, 
oparcia idei pełni praw na suwerenności, nienaruszalności filarów państwowości – 
terytorium i niepodległość, prawa wyboru i rozwoju swojego systemu politycznego, 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego, dobrej wiary w stosunkach z innymi. 
Jak widać wymienione elementy suwerennej równości w innych dokumentach wy-
stępują autonomicznie do tego zbiorczego pojęcia. Nie zmienia to faktu, że suwe-
renną równość można scharakteryzować jako pewien sposób relacji międzynaro-
dowych, których wyznacznikiem jest tradycyjna suwerenność innych państw, gdzie 
wolność jednych wyznaczona jest wolnością innych podmiotów i każdy członek 
społeczności międzynarodowej jest z założenia równy i winien szanować prawa 
i obowiązki innych. Oprócz typowych wyznaczników nienaruszalności integralno-
ści, jak terytorium i niepodległość, mamy tu do czynienia ze swobodą wyboru sys-
temu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ta idea została 
rozwinięta w Karcie Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw. Zauważalny jest 
tutaj kierunek rozwoju nieingerencji na kolejne sfery, co wynika z tego, że siła nie 
jest już utożsamiana tylko z militarnymi działaniami i fizycznym naruszeniem teryto-
rium, a z ingerencją przez inne mechanizmy, takie jak mechanizmy gospodarcze, 
kulturalne, ideologiczne, itd. W niniejszym artykule istotnym jest stwierdzenie, że 
różne sfery niemilitarne (np. związane z polityką gospodarczą danego państwa) 
mogą w znaczny sposób wpływać na inne podmioty. Należy przyjąć, że bezpie-
czeństwo niemilitarne jest jednym z elementów interesu narodowego, a ten okre-
ślany jest na płaszczyźnie polityki wewnętrznej, przez uczestników życia politycz-
nego odnoszących się raczej do tradycyjnej suwerenności, to w takim razie bez-
pieczeństwo niemilitarne staje się paradygmatem dla suwerennej równości w sto-
sunkach międzynarodowych. Stąd występuje wiele konfliktów w środowisku mię-
dzynarodowym, gdzie jedne podmioty chcą opierać wszystkie relacje w bezkom-
promisowej tradycyjnej suwerenności, a drugie odwołują się do przedmiotowo roz-
szerzonej suwerennej równości i zasad prawa międzynarodowego, jako regulatora 
działań. 

Zasadę suwerennej równości sprowadzić można do relacji między stanami 
faktycznymi, jakimi są odrębność i współzależność. Konieczność pogodzenia tych 
dwóch stanów wymagała stworzenia systemu zasad, które miały być respektowane 
przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego. Wyrazem tego są wprowa-
dzone do międzynarodowego systemu prawnego zasady rządzące relacjami po-
między podmiotami prawa międzynarodowego. Z jednej strony mamy do czynienia 
z wolnością państwa, z drugiej z ograniczeniem wolności na rzecz innych państw. 
Ma to szczególne znaczenie przy intensyfikacji stosunków międzypaństwowych 
(globalizacja gospodarcza i kulturalna). Funkcjonowanie w przestrzeni międzyna-
rodowej determinuje konieczność utrzymywania wielowymiarowych stosunków 
z innymi podmiotami i rozwiązywanie globalnych problemów (np. ocieplanie klima-
tu, ochrona określonych gatunków zwierząt i roślin, migracje ludzi, itp.). Stąd mamy 
do czynienia z kolizją praw do wolności dwóch państw, a zgodnie z kantowskim 
imperatywem kategorycznym prawo do wolności jednego musi być związane z 
takim samym prawem innego podmiotu. Co w swej istocie można sprowadzać do 
powiedzenia, że nie należy czynić tego, co nie jest nam miłe. Wynika to z tego, że 
suwerenność to oczywiście wolność działania, ale wolność ta nie oznacza samo-



 
 
 

 
70 

wolności, ani dowolności, co znalazło swój wyraz w zasadzie suwerennej równości 
państw. 

 
Zmiana rozumienia suwerenności 
W zakresie współczesnej sytuacji państw P. Winczorek pisze, że – „trudno 

mówić, pozostając w sferze faktów, o pełnej, całkowitej suwerenności państw. Do-
tyczy to w pierwszym rzędzie suwerenności zewnętrznej. Państwa są do tego 
stopnia powiązane i uzależnione – politycznie, gospodarczo, militarnie, kulturalnie 
– że żadne z nich nie może o sobie powiedzieć, iż jest całkowicie niezależne od 
pozostałych.”15 U. Beck wysunął koncepcję metawładzy gospodarki światowej, 
która charakteryzuje procesy globalizacji. „Kluczem do władzy przestała już być 
siła militarna, a stała się nim obecna pozycja państwa na rynkach światowych, co 
znaczy ni mniej, ni więcej tyle, że panowanie państwa, zarówno pod względem 
wewnętrznej i zewnętrznej stabilności państwa, jak i – pośrednio – legitymizacji jest 
już jako takie zapośredniczone przez rynek światowy.”16 Gospodarka zaczęła prze-
łamywać tradycyjne pojęcia związane z polityką i państwem. Władza nie musi już 
opierać się na typowej usankcjonowanej przemocy, a głównymi jej sposobami od-
działywania jest nie – polityczność oraz rozmyślne nie – podbijanie. Podmioty go-
spodarcze, dysponujące czasami większym potencjałem niż niektóre państwa, 
zaczynają wpływać na podmioty państwowe poprzez realizację swoich interesów, 
które w gruncie rzeczy przyjmują postać zysków z własnej działalności. Interesy 
gospodarcze stają ponad interesami państwa. Stąd gospodarka przekracza pod-
stawowe elementy charakterystyczne dla tradycyjnych ujęć państwa – chodzi 
przede wszystkim o terytorium i suwerenną władzę. Niezależne decyzje podmiotów 
gospodarczych o podjęciu inwestycji w danym państwie lub regionie wpływają na 
ich pomyślność albo nędzę. Państwo traci w ten sposób możliwość realizacji wła-
snych interesów narodowych, a tym samym traci możliwość kreacji polityki bezpie-
czeństwa. Nie można, więc mówić tu o samowładności i całowładności. 

Natomiast I. Wallerstein w analizie suwerenności posługuje się typowym jej 
podziałem, czyli dzieli tę kategorię na suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną, ale 
wyciąga inne wnioski w stosunku do relacji, które się z nią wiążą.17 Analiza suwe-
renności państwa, tak jak w przypadku U. Becka, związana jest z rozwojem syste-
mu kapitalistycznego, ale I. Wallerstein wiąże go z rozwojem zabezpieczeń kapita-
łu. W przypadku suwerenności wewnętrznej państwa prowadzą politykę i ustana-
wiają prawa, które uznają za właściwe, także wskazują podmioty, które winne są 
posłuchu prawom. Suwerenność zewnętrzna oznacza, że inne państwa, zarówno 
bezpośrednio jak i pośrednio, nie mają możliwości posługiwania się władzą na 
terytorium innego państwa. Na podstawie tych wyznaczników I. Wallerstein stwier-
dził, że żadne z państw nie było suwerenne ani na płaszczyźnie wewnętrznej, ani 
na zewnętrznej. A to, co w prawie międzynarodowym określa się mianem suwe-
rennej równości, można sprowadzić do dążenia – począwszy od XVI wieku – do 
podnoszenia swej suwerenności w systemie międzypaństwowym. Od tego czasu 
następowało wzmocnienie siły państwa, która mierzona może być przez możliwość 
osiągania potencjalnych rezultatów. Równocześnie z tym państwo zostało wyko-
                                                        
15 P. Winczorek, op. cit., s. 70 
16 U. Beck: Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa 

2005, s. 90 
17 I. Wallerstein: Koniec świata jaki znamy. Warszawa 2004, s. 87-106 
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rzystane przez to, co określa się mianem kapitału do gwarancji jego interesów. 
Kapitalizm powstał na gruncie zabezpieczenia prawa własności i zabezpieczenia 
(w miarę spokojnej) akumulacji kapitału. Państwo zaczęło pełnić funkcję policyjną 
(zabezpieczającą) – dotyczy to m.in.: zabezpieczenia przed kradzieżą (tutaj kapitał 
w zasadzie mógł sam sobie poradzić), zabezpieczenia przed opodatkowaniem 
(rozwój demokratycznego państwa prawa gwarantował stabilny i racjonalny system 
podatkowy) i zabezpieczenia przed konfiskatą (ograniczenie samowoli państwa w 
zakresie interwencji we własność prywatną). Z biegiem wieków następował rozwój 
pewnych relacji między państwem a kapitałem prywatnym, gdzie podmioty pań-
stwowe, w celu podtrzymywania swego funkcjonowania (pełnienia swoich funkcji: 
polityka socjalna, bezpieczeństwa itp.), tworzyły udogodnienia – de facto ochronę 
kapitału przed wolnym rynkiem. 

O ile U. Beck opisuje rozwój kapitału jako proces uszczuplania możliwości 
działania państwa zarówno w środowisku międzynarodowym, jak i w zakresie wła-
snej wewnętrznej polityki, o tyle I. Wallerstein zwraca uwagę na symbiozę, która 
następowała w związku z rozwojem państwa, jak i kapitału. Kapitał otrzymując 
wsparcie od państwa, zaczął budować swój potencjał. Można powiedzieć – odno-
sząc tę koncepcję do rozważań U. Becka – że siła metawładzy gospodarki świato-
wej wyrosła nie na podłożu, które – z pewnym zastrzeżeniem – można nazwać 
wolnym rynkiem, a wręcz przeciwnie na podłożu interwencyjnych działań państwa. 
W rzeczywistości państwo podjęło ochronę kapitału przed wolnym rynkiem. Zało-
żeniem obu koncepcji jest powstanie nowej siły, która oddziałuje zarówno na po-
ziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym działalności państwa. Skutek w tych 
dwóch przypadkach jest taki sam – ograniczenie niezależności i ograniczona zdol-
ność regulacji własnych spraw przez państwo. 

Ponadto I. Wallerstein wymienia inne negatywne zjawiska. Jedną z konse-
kwencji relacji pomiędzy państwem a kapitałem są produkty uboczne akumulacji 
kapitału, które określa on mianem brudnego sekretu kapitalizmu.18 Zrazu nasuwa 
się pytanie, kto ma odpowiadać za degradację środowiska, powstającą podczas 
dźwigania przez przedsiębiorstwa brzemienia produkcji i rozwoju. Innym proble-
mem jest zawłaszczanie dóbr naturalnych określonych państw (np. posiadających 
złoża surowców energetycznych) przez koncerny, które uzyskały prawa wydobyw-
cze dzięki dominującej roli swych państw pochodzenia. 

 
Zakończenie 
Artykuł jest próbą syntetycznej analizy kategorii suwerenności, co wydaje się 

istotne ze względu na różne jej rozumienie. Cztery poszczególne części artykułu 
odnoszą się do początków rozważań nad suwerennością, do suwerenności jako 
kategorii teoretycznej jak i prawnej. Jedna z części artykułu poświęcona została 
pojęciu suwerennej równości, szczególnie w rozumienia prawa międzynarodowe-
go. Fragment ten ma istotne znaczenie ze względu na przemiany w środowisku 
międzynarodowym, czyli m.in. ze względu na procesy globalizacji. 

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie suwerenności stanowi ważny przedmiot ba-
dań w naukach humanistycznych i społecznych, a artykuł próbuje przedstawić 
dorobek w tym zakresie. Należy podkreślić rozwój rozumienia „suwerenności” – od 
zwierzchności władzy, poprzez cechę jednostek, społeczeństw, narodów, itd. Tak, 

                                                        
18 Ibidem, s. 108-118 
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że w czasach nam współczesnych pojęcie to zostało zanegowane ze względu na 
założenia teoretyczne. Szczególnie dotyczy to definicji prawnych, które odnoszą 
się do suwerenności państwa (władzy), czyli do suwerenności jako samowładności 
i całowładności. Takie pojecie suwerenności jest podważane przez różne nurty w 
teoriach stosunków międzynarodowych, np. nurt neomarksistowski i postmodreni-
styczny. 

Należy też podkreślić znaczenie suwerenności politycznej, która będzie wy-
kraczać poza ujęcia prawnomiędzynarodowe. Suwerenność polityczna będzie 
rozumiana szerzej i dotyczyć będzie jednostki oraz państwa, także innych podmio-
tów wyodrębnionych w celach rozważań analitycznych czy badawczych. W takim 
razie suwerenność ulega atomizacji i zaczyna przynależeć różnym podmiotom – 
jednostkom, społeczeństwom, państwom, systemom społecznym. Skutek jest taki, 
ze kategoria ta, szczególnie w naukach społecznych, przestaje stanowić warto-
ściową pod względem eksplanacyjnym. 

W teoriach i paradygmatach stosunków międzynarodowych, m.in. w neomark-
sizmie i postmodernizmie, podkreślany jest brak związku założeń prawnych kate-
gorii suwerenności ze stanem faktycznym, gdzie w pierwszym przypadku suwe-
renność związana ma być z tradycyjnym ujęciem władzy, natomiast w drugim 
przypadku z utratą znaczenia tradycyjnych ujęć władzy, chociażby ze względu na 
znaczny wpływ międzynarodowych podmiotów gospodarczych nie będących pań-
stwami. Innym problemem jest osłabienie dominacji hegemonów w strukturze mię-
dzynarodowej, co związane jest m.in. rozpowszechnianiem się broni masowego 
rażenia i silniejszego wpływu powiązań gospodarczych. Natomiast wspólne zagro-
żenia o zasięgu globalnym wymuszają współpracę w wielu dziedzinach – np. 
w ochronie środowiska. 

Artykuł stanowi jedynie zarys problematyki i jako tako jest próbą syntetyczne-
go ujęcia rozważań nad przemianami w rozumieniu kategorii suwerenności. Poję-
cie suwerenności zapewne dalej zostanie jedną z najbardziej dyskutowanych kwe-
stii w naukach prawnych, społecznych, itd. Nie ulega wątpliwości, że w dyskusji tej 
widoczne będą dwa główne stanowiska – jedne trzymające się tradycyjnego ujęcia 
władzy, a drugie przeciwne, co więcej negujące je. 
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WIELOZNACZNOŚĆ POJMOWANIA ISTOTY BEZPIECZEŃSTWA. 
KILKA REFLEKSJI Z PERSPEKTYWY HISTORII MYŚLI  

POLITYCZNO-PRAWNEJ 
 
 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest ukazanie niejednoznacznego pojmowania idei bez-

pieczeństwa. Dla zaprezentowania istoty zjawiska wykorzystano ujęcie historycz-
ne, ściślej wykorzystano perspektywę, którą tworzy obszar zainteresowań historii 
doktryn polityczno-prawnych, dyscypliny akademickiej zajmującej się interpretacją 
refleksji o państwie, prawie i polityce. W kolejnych częściach artykułu omówione 
zostały w zarysie fragmenty najważniejszych doktryn w zakresie dotyczącym wyob-
rażeń o bezpieczeństwie, które rozwijały się na przestrzeni dziejów. Ponadto 
wskazana zostanie dominująca współcześnie koncepcja teoretyczna państwa i 
prawa, dwóch podstawowych bytów konwencjonalnych decydujących o rozwiąza-
niach instytucjonalnych chroniących bezpieczeństwo. 

 
Summary 
The aim of the article is to show the ambiguity of the concept of security. To 

present the essence of this phenomenon, the historical approach had been em-
ployed, and more specifically, the perspective which creates an area of interest in 
the history of political and legal doctrines, and discipline, dealing with the interpre-
tation of academic reflection on the state law and policy. In the subsequent parts of 
the article, an outline of the major pieces of doctrine in relation to perceptions of 
safety, which have developed over the centuries has been presented. Moreover, 
the dominant contemporary theoretical concept of state and law, two main entities 
affecting the conventional institutional arrangements to protect security have been 
presented. 

 
 
O pozornej jednoznaczności rozumienia bezpieczeństwa 
W świadomości ludzkiej kształtuje się, a następnie oddziałuje na pojmowanie 

świata określony obraz rzeczywistości. Jego integralnym elementem jest akcepto-
wany system wartości. Ten z kolei składa się, poza innymi elementami, z pewnych 
fundamentalnych idei. Zarówno akceptacja zakresu, jak również gradacja owych 
idei bywa różna. Odmienne pojmowanie wyobrażenia o idealnym świecie, budo-
wanym poprzez nadawanie różnego znaczenia semantycznego poszczególnym 
ideom powoduje, że operując tymi samymi pojęciami, faktycznie wypełniane są 
odmienną treścią. Jakże często zjawisko to stanowi zarzewie potencjalnych, 
a często rzeczywistych, konfliktów, do których dochodzi na gruncie tak indywidual-
nym, jak i grupowym. Nieustająco obserwujemy bowiem spory i konflikty między 
jednostkami ale także grupami, niezależnie czy są sformalizowane, czy kształtują 
się spontanicznie, czy są permanentne, czy zostały zainicjowane do zrealizowania 
konkretnego celu. Również propozycje klasyfikacji i typologii grupy mogą być róż-
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norodne, w zależności od założeń podejmowanej analizy. Granice wydaje się wy-
znaczać jedynie wyobraźnia badaczy, a szeroka definicja pozwala na uznanie za 
desygnat tej nazwy wszelkie ponadindywidualne zbiorowości. 

Już samo uświadomienie sobie nieograniczonego spektrum indywidualnych 
systemów wartości pozwala dostrzec w nim jedno ze źródeł konfliktów, które przy-
bierają najrozmaitsze formy, począwszy od sporu sądowego osób fizycznych, a na 
międzynarodowych konfliktach zbrojnych kończąc. Jeżeli na tak różnorodny fun-
dament nałożymy egoistyczne interesy uczestników życia zbiorowego oraz 
uwzględnimy różnorodny poziom percepcji i intelektualny dostrzeżemy, że to co 
wydawało się proste i jednoznaczne na pierwszy rzut oka, jak chociażby pojmowa-
nie idei bezpieczeństwa, wcale takim być nie musi. 

Na zjawisko wypełniania odmienną treścią poszczególnych idei, które okazują 
się często swego rodzaju formami blankietowymi, opakowaniami, do których każdy 
wkłada własne wyobrażenie uniwersaliów, zwrócił uwagę wybitny dwudziesto-
wieczny filozof austriacki Karl R. Popper (1902-1994). W swoim głośnym dziele 
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, zauważył, że na wysokim poziomie 
ogólności koncepcja idealnego świata ludzkiego oraz idei stanowiących jego skła-
dowe są pojmowane odmiennie. Myśląc o doskonałym porządku społecznym, 
chroniącym elementarne potrzeby, takie jak bezpieczeństwo, każdy posiada nieco, 
często znacząco, różne wyobrażenie.1 Dopóki strony dyskursu koncentrują się na 
potocznym rozumieniu pojęcia, prezentowane stanowiska wydają się, jeżeli nie 
tożsame, to przynajmniej zbliżone. Złudzenie mija, kiedy podejmujemy głębszą 
analizę znaczeniową owych abstrakcyjnych idei. Przykłady można mnożyć. Jednak 
wystarczająco obrazowy wydaje się widok rodzimej sceny politycznej, na której 
ścierają się koncepcje realizowane dla, tak chętnie deklarowanego, „dobra Polski”. 
Nietrudno zauważyć, że rozumienie tego hasła oraz koncepcje jego urzeczywist-
niania bywają skrajnie odmienne. Innych przykładów przytoczonego zjawiska moż-
na szukać zarówno w sferze mikro, czego przykładem są spory sądowe, jak i ma-
kro, by sięgnąć tylko do zjawiska międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Nie jest 
przy tym szczególnie odkrywcze wskazanie, do jak wielu nieszczęść i cierpienia 
prowadzi bezkompromisowe, a często bezwzględne, realizowanie jednej wizji ide-
alnej rzeczywistości tym bardziej, że ową wizję najczęściej urzeczywistnia silniej-
szy kosztem słabszego. Pamiętać bowiem należy, że z rzadka tylko mamy do czy-
nienia z symetryczną relacją między stronami stosunków interpersonalnych, a 
stronami konfliktu w szczególności. 

Potrzeba bezpieczeństwa stanowi jedną z naturalnych konsekwencji kon-
strukcji konstytuującej istotę ludzką.2 Zgodnie z definicją przyjętą w języku polskim 
bezpieczeństwo jest to „stan niezagrożenia, spokoju, pewności”.3 Jednakże jego 
istota może być pojmowana różnorodnie, w zależności od przyjętego punktu od-

                                                        
1 K.R. Popper (tłum. H. Krahelska, W. Jedlicki): Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa 

2006, t. 1-2 
2 Patrz: Cz. Znamierowski: Szkoła prawa. Rozważanie o państwie. Warszawa 1999, s. 60-62. 

B. Wiśniewski, S. Zalewski, D. Podleś, K. Kozłowska: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej 
Polskiej,. Warszawa 2004, s. 6. Według nośnej, chociaż niezweryfikowanej empirycznie, koncepcji 
tzw. piramidy potrzeb A. Maslowa bezpieczeństwo znajduje się na dole piramidy, bezpośrednio nad 
potrzebami fizjologicznymi, co wyraźnie ukazuje jego fundamentalną rolę. Patrz: A. Koźmiński, 
W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 2007, s. 316 

3 M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego PWN. Warszawa 1998, t. 1, s. 139 
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niesienia lub kryterium oceny.4 Częstą praktyką jest uzupełnianie rzeczownika 
bezpieczeństwo przymiotnikiem, którego celem jest doprecyzowanie zakresu 
przedmiotowego prezentowanej definicji. W ten sposób w literaturze obok definicji, 
powiedzmy, ogólnej, pojawiają się różnorodne szczegółowe rodzaje bezpieczeń-
stwa: indywidualne, zbiorowe, wewnętrzne, zewnętrzne, narodowe, publiczne, 
regionalne, ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, socjalne, międzynarodowe, 
prawne itp. Różnorodność pojawiających się w nauce propozycji utwierdza tylko 
w przekonaniu, iż mamy do czynienia z zagadnieniem wieloznacznym. 

Rozumując a contrario przeciwieństwem bezpieczeństwa jest zagrożenie, 
niepokój, niepewność. Wydaje się, iż najpełniej ów stan oddaje pojęcie chaos (z gr. 
chaos – zionąca, rozwarta otchłań, pustka) oznaczający bezład, zamieszanie, roz-
gardiasz, mętlik, bałagan.5 Matematyczną miarą chaosu jest entropia. Oznacza 
ona miarę nieokreśloności w systemie fizycznym, który pozostawiony samemu 
sobie ma tendencję do wzrostu entropii, a więc zmierzać do chaosu.6 Teorię po-
wyższą zaadoptowała na swój użytek cybernetyka będąca nauką o sterowaniu 
systemami.7 Zważywszy na to, że cybernetyka operuje instrumentarium znajdują-
cym zastosowanie także do opisu systemów społecznych, wykorzystanie powyż-
szej koncepcji do opisu stanu odwrotnego do bezpieczeństwa wydaje się interesu-
jące i inspirujące jednocześnie. Otwiera wszakże ciekawą perspektywę dla rozwa-
żań o istocie bezpieczeństwa. 

 
Bezpieczeństwo widziane z perspektywy myśli polityczno-prawnej 
Przedstawione powyżej poczucie braku bezpieczeństwa wynikającego z 

chaosu człowiek stara się przezwyciężyć poprzez podejmowanie prób wprowadze-
nia konwencjonalnego ładu, w który usiłuje wtłoczyć wielowymiarową i dynamiczną 
w swojej istocie egzystencję grupową. Ich skutkiem jest powstanie państwa i pra-
wa. Przyjmuje się dla określenia tych starań tworzenia i realizacji porządku spo-
łecznego używać ogólnej nazwy polityka, która obejmuje zarówno aktywność teo-
retyczną, jak i praktyczną. Początki owych starań nikną w mrokach dziejów cho-
ciaż, bez wątpienia człowiek odczuwając zagrożenie, musiał bardzo szybko podjąć 
starania zmierzające do zwiększenia swojego bezpieczeństwa. Wydaje się, że 
skonkretyzowaną naukę obejmująca refleksję intelektualną na temat budowania 
porządku społecznego, która stanowi także obecnie punkt odniesienia, była defini-
cja zaproponowana przez Arystotelesa ze Stagiry (384 p.n.e.-322 p.n.e.). Ten naj-
wszechstronniejszy uczony Starożytności definiował politykę jako naukę o pań-
stwie, której celem jest wspólne dobro.8 Kolejne pokolenia myślicieli starały się 
doprecyzować jak pojmować owe dobro. W konsekwencji na różnych etapach roz-
woju myśli polityczno-prawnej ukonstytuował się katalog idei, którym usiłowano 
nadać status wartości autotelicznych. Należy do nich zaliczyć: sprawiedliwość, 
wolność, równość, własność, godność ludzką oraz bezpieczeństwo. Zważywszy na 
odmienność indywidualnych preferencji, nie jest to katalog zamknięty, a tym bar-
                                                        
4 Patrz: M. Żmigrodzki (red.): Encyklopedia politologii. Kraków 1999, t.1, s. 42-43 
5 Patrz: W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1999, wyd. s. 93 
6 J. Kossecki: Cybernetyka kultury. Warszawa 1974, s. 21-22 
7 M. Mazur: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Warszawa 1966, s. 12 
8 Arystoteles (tłum. D. Gromska): Etyka nikomachejska. Warszawa 2007, s. 77-78. Na rolę idei dobra w 

kształtowaniu bezpiecznego ładu wskazał M.A. Krąpiec. Patrz: tenże: Rozumny ład dobra organizują-
cego cywilizację czyli: bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Refleksje filozofa. W: J. Widacki, 
J. Czapska (red.): Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Lublin 1998, s. 71 i n. 
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dziej jedyny dopuszczalny. Warto przy tym zauważyć, iż kiedy przyjrzymy się roz-
piętości dopuszczalnych interpretacji, stosownie do uwag poczynionych na począt-
ku niniejszych rozważań, zauważymy, że istota przytoczonych idei może zostać 
wypełniona najrozmaitszą treścią. Co więcej, wzajemne relacje między fundamen-
talnymi ideami, a także ich ewentualna gradacja, przyjmuje w praktyce różnorodne 
kształty, nie ułatwiając bynajmniej budowania jasnego i precyzyjnego obrazu, który 
znalazłby powszechną akceptację. Pojawia się pytanie: jakie są zatem relacje bez-
pieczeństwa9 oraz innych fundamentalnych idei, a także gdzie jest jego miejsce 
pośród fundamentalnych wartości? Wydaje się, że już samo zagadnienie wzajem-
nych relacji otwiera nowe i prawie nieograniczone pole do refleksji. 

Wobec braku możliwości osiągnięcia konsensusu na wysokim poziomie abs-
trakcyjnej spekulacji, ludzie zaczęli kierować się, zapewne nie do końca świado-
mie, zasadą ekonomiki działań. Podejście pragmatyczne, ukierunkowane na osią-
ganie konkretnego celu, umożliwiło podjęcie działań, które poprzez przyjęcie okre-
ślonych rozwiązań organizacyjnych pozwoliłyby zapewnić stan akceptowalnego 
poziomu bezpieczeństwa, chroniącego przed chaosem. Fundamentalne znaczenie 
dla kształtowania konwencjonalnego porządku odgrywają dwie instytucje: państwo 
i prawo. Zważywszy na znaczenie przypisywane istnieniu ładu społecznego oraz 
naturalnej aktywności intelektualnej człowieka nie dziwi pojawienie się także na 
tym polu różnorodnych koncepcji i wyobrażeń o optymalnych rozwiązaniach 
w zakresie wyobrażeń o idealnym państwie i prawie, które pozwoliłyby jednocze-
śnie zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa tak indywidualnego, jak i 
grupowego. Warto przy tym przyjrzeć się ewolucji pojmowania tych instytucji oraz 
przypisywanym im zadaniom na przestrzeni dziejów. Zagadnieniem definiowania i 
interpretacji poglądów na temat konwencjonalnych sposobów organizacji życia 
grupowego, a także optymalnych sposobów zaspokajania potrzeb członków spo-
łeczności, w tym również bezpieczeństwa, stanowi przedmiot badań dyscypliny 
akademickiej, jaką jest historia doktryn polityczno-prawnych, nieco odmiennie na-
zywanej w różnych ośrodkach uniwersyteckich. 

 
Starożytność 
W najstarszych organizacjach państwowych Starożytności ochrona bezpie-

czeństwa była pojmowana jako przeciwdziałanie niszczącym siłom przyrody oraz 
próbom jej ujarzmienia dla zaspokojenia biologicznych potrzeb ludu. Ponadto nale-
żało zapewnić ochronę przed wrogiem zewnętrznym oraz ład wewnętrzny pań-
stwa. W Egipcie szczególną rolę przypisywano władcy oraz warstwie kapłanów. 
Na etapie przed uwolnieniem refleksji politycznej od ścisłych związków z religią, 
rola tych ostatnich była bardzo istotna. Zarówno władcy, jak i ludowi zależało na 
pozyskaniu przychylności bóstw dla realizacji wyznaczonych celów. Z kolei wśród 
ludów Mezopotamii, w szczególności Babilonii, panowało przekonanie o istotnej 
roli prawa. Potwierdza ten fakt słynny kodeks Hammurabiego (XVII-XVIII w. p.n.e.) 
oraz waga przypisywana pewności prawa dla kształtowania ładu wewnętrznego. 
W przeciwieństwie do Egiptu państwo babilońskie, asyryjskie oraz perskie znacz-
nie większy nacisk kładły na budowanie potęgi militarnej oraz opracowanie sposo-
bów wykorzystania armii w ekspansjonistycznej polityce. Przy tej okazji warto za-

                                                        
9 Na temat filozoficznej płaszczyzny pojmowania bezpieczeństwa patrz: J. Świniarski, W. Chojnacki: 

Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa 2004 
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sygnalizować proces kształtowania ciekawej i odmiennej w swojej istocie zabar-
wionej nacjonalistycznie refleksji dawnego Izraela, której główną oś stanowiła kon-
cepcja mesjasza, przywódcy, który nadejdzie aby zapewnić ludowi wybranemu 
szczęście.10 

Pośród państw starożytnych najciekawszą myśl polityczną zaproponowali 
Grecy. Jednak, co warto podkreślić, proces kształtowania dojrzałych systemów 
trwał przez kilka wieków, a sam efekt końcowy nie był bynajmniej jednorodny. Nie-
zależnie od tego należy wskazać kilka charakterystycznych dla Hellady wątków. 
Teoretyczna myśl polityczna znalazła odzwierciedlenie we wprowadzeniu w części 
polis greckich ustroju demokratycznego, którego słynną apoteozę przedstawił Pe-
rykles, gwarantującego ochronę uprawnień podmiotowych męskiej części wolnych 
Greków, w szczególności dzięki uczestnictwu w życiu publicznym. Jednak poza 
marginesem społeczeństwa pozostała rzesza niewolników. W ten sposób zostali 
pozbawieni choćby najmniejszej ochrony ze strony państwa, gwarantującej uzy-
skanie podstawowego minimum bezpieczeństwa.11 Odmienną koncepcję bezpie-
czeństwa pojęto w Sparcie, której organizacja przypominała porządek wojskowy, 
z dyscypliną i kultem siły. W miejsce wyrafinowanych dystynkcji ustrojowych de-
mokracji ateńskiej uznawano, że faktyczne gwarancje przetrwania daje silna armia 
i doskonałość fizyczna społeczeństwa.12 

Najwyższy poziom osiągnęła myśl grecka w filozofii Platona, Arystotelesa oraz 
stoików. Platon (427-347 r. p.n.e.) jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach, 
stworzył kompletna doktrynę polityczną. W jego utopijnej wizji, dla której funda-
mentem był idealizm obiektywny, najpełniej potrzeby ludzkie zaspokaja totalna 
organizacja państwowa, reglamentująca wszelkie działania jednostek. Rolę narzę-
dzia kontroli miało pełnić prawo, które szczegółowo reglamentowałoby życie spo-
łeczne. W tym doskonałym państwie władzę sprawować mieli mędrcy, którzy kieru-
jąc się mądrością, w swoich poczynaniach nie powinni być krępowani żadnymi 
ograniczeniami, wszak do roli rządzących przygotowywać się mieli przez długi 
czas, przechodząc kolejne stopnie doskonalenia umiejętności praktycznego spra-
wowania władzy. Uzupełnieniem dla rządów mądrości – sofokracji, powinna być 
klasa wojowników. Z kolei bezpieczeństwo socjalne w postaci dóbr materialnych 
zaspokajać miała klasa rolników i rzemieślników. Integralnym elementem doktryny 
było korzystne położenia terytorium, które zapewniać powinno ochronę przed wro-
giem zewnętrznym. Akcentując wszechobecność państwa oraz prawnej reglamen-
tacji w życiu obywateli, Platon w swoich rozważaniach zmierzających do stworze-
nia formy idealnej egzystencji grupowej, stworzył  faktycznie założenia dla państwa 
policyjnego, które w skrajnych przypadkach mogły przekształcić się w państwo 
totalitarne.13 

Równie silnie oddziałującym na kolejne pokolenia myślicieli był Arystoteles. 
Zdaniem najwszechstronniejszego umysłu Starożytności celem państwa jest dąże-
nie do szczęścia mieszkańców, które jest osiągalne poprzez doskonalenie w cno-
                                                        
10 Patrz szerzej: W. Kornatowski: Zarys dziejów myśli politycznej Starożytności. Warszawa 1968, s. 16 

i n.; tenże: Zaczątki myśli teoretycznej o państwie na tle stosunków w Egipcie i Mezopotamii. Toruń 
1968 

11 J. Juszyński: Historia doktryn polityczno-prawnych. Toruń 2004, s. 62 i n. 
12 J. Wolski: Historia powszechna. Starożytność. Warszawa 2007, s. 145 i n. 
13 Głównymi dziełami Platona, w których przedstawił swoja doktrynę polityczna były Państwo i Prawa. 

Patrz: Platon (tłum. W. Witwicki): Państwa. Kęty 2003; tenże (tłum. M. Maykowska): Prawa. Warsza-
wa 1960 
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cie. Rozróżniał cnoty intelektualne i moralne. Centralnym elementem jego koncep-
cji, była idea złotego środka, gwarantująca stabilność, przewidywalność, a co za 
tym idzie także bezpieczeństwo obywatelom. W przekonaniu Arystotelesa najbar-
dziej trwałe jest społeczeństwo oparte na klasie średniej. Także ustrój państwowy 
powinien być umiarkowany. Jego personifikacją była politea, zawierająca elementy 
monarchii, arystokracji oraz demokracji. Co ciekawe w systemie Stagiryty państwo 
stanowiło kategorie pierwotną w stosunku do łączących się w nim jednostek. Jed-
nak człowiek jako istota społeczna jest predysponowany do egzystencji w społe-
czeństwie zorganizowanym w państwo. Podobnie do Platona, co zresztą wynikało 
ze specyfiki państw-miast greckich, preferował małe organizacje państwowe 
o korzystnym terytorium tak, aby możliwe było reglamentowanie kontaktów z jego 
otoczeniem. Państwo doskonałe, pragnące zapewnić swoim obywatelom bezpie-
czeństwo, powinno być także samowystarczalne (autarkia).14 

Ciekawą koncepcję stworzyli stoicy. Do głównych przedstawicieli nurtu należy 
zaliczyć Zenona z Kition na Cyprze (336-264 r. p.n.e.), Kleantesa z Assos w Troa-
dzie (ok. 331-232 r. p.n.e.), Chryzypa z Soloi w Cylicji (280-205 r. p.n.e.), Panen-
cjusza z Rodos (185-110 r. p.n.e.), a pośród filozofów rzymskich Senekę (5 r. 
p.n.e. – 65 r. n.e.) oraz cesarza Marka Aureliusza (121-180 r.). Doktryna stoików 
kształtowała się w innych okolicznościach. Filozofowie greccy, reprezentujący tzw. 
starą stoę, tworzyli po załamaniu się porządku ustrojowego opartego na polis i 
kształtowaniu się organizacji o aspiracjach kosmopolitycznych. Z kolei myśliciele 
rzymscy byli obywatelami państwa, które osiągnęło status supermocarstwa, które-
go cel – osiągnięcie dominacji nad starożytnym światem, został osiągnięty. 
Tym niemniej koncepcja stoików eksponowała niestabilność otoczenia, a w konse-
kwencji konieczność szukania równowagi poprzez uniezależnienie się od otocze-
nia, osiągnięcie stanu beznamiętności (apatheia). Stan ten jest dostępny mędrcom. 
Dostrzegając społeczną naturę człowieka, stoicy postulowali konieczność budowa-
nia organizacji ponadpaństwowej, swego rodzaju państwa światowego, w którym 
poszanowanie znajdą fundamentalne wartości, w tym bezpieczeństwo, ponieważ 
wszyscy ludzie są równi i dobrzy. Warto dodać, że doktryna stoicka znalazła silne 
odbicie w kształtowaniu myśli chrześcijańskiej.15 

Najwybitniejszy rzymski filozof, jednocześnie prawnik, polityk i retor Cyceron 
(106-43 r. p.n.e.) gloryfikując współczesne rozwiązania ustrojowe, przedstawił wła-
sną definicję państwa, gwarantującego zabezpieczenie podstawowych potrzeb 
jednostek. Państwo to rzecz ludu (res populi), który to bynajmniej nie każde zbio-
rowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, lecz wielka ich gromada, zespolo-
na przez uznanie tego samego prawa i przez pożytek wynikający ze wspólnego 
bytowania.16 Charakterystyczne jest wyeksponowanie idei „węzła prawnego” 
w koncepcji państwa. Ustrój najlepszy to republika kładąca nacisk na zachowanie 
obyczajów oraz instytucji ustrojowych stworzonych w przeszłości. Cyceron rozróż-
nił także wojny sprawiedliwe od niesprawiedliwych jak również humanitarne trak-

                                                        
14 Arystoteles (tłum. L  Piotrowicz): Polityka. Warszawa 1964; tenże (tłum. L. Piotrowicz): Ustrój poli-

tyczny Aten. Warszawa 1973; tenże (tłum. D. Gromska): Etyka nikomachejska. Warszawa 2007. 
Patrz też: K. Leśniak: Arystoteles. Warszawa 1989 

15 R. Tokarczyk: Klasycy praw natury. Lublin 1988, s.61 i n.; W. Kornatowski: Zarys dziejów…, op. cit., 
s. 191 i n., 246 i n.; J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2002, s.35 i n. 

16 M.T. Cyceron: O państwie. W: tenże (tłum. W. Kornatowski): Pisma filozoficzne. Warszawa 1960, t. II, 
s. 44 
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towanie niewolników, w tym jeńców wojennych. Pojawia się zatem w jego poglą-
dach troska o zapewnienie minimum bezpieczeństwa każdej istocie ludzkiej.17 

Kluczowe znaczenie dla kształtowania współczesnego porządku prawnego, 
w szczególności kontynentalnego w Europie, miała doktryna prawa rzymskiego. 
Prawo rzymskie rozwijało się przez kilkanaście stuleci. W tym czasie wypracowało 
fundamentalne instytucje prawne, takie jak: prawo publiczne i prywatne, wprowa-
dzono pojęcia: iustitia, aequitas, bonitas, honestos, nasycając naukę prawa pier-
wiastkami etycznymi. Na gruncie prawa rzymskiego rozpoczęła się także dyskusja 
na temat humanizacji prawa, w tym prawa karnego, skutkującego kształtowaniem 
założeń bezpieczeństwa prawnego jednostki. Autorstwa Rzymian była także kon-
cepcja pokoju światowego (Pax Romana).18 

Dla rozwoju myśli polityczno-prawnej szczególną wagę miała doktryna 
św. Augustyna z Hippony (354-430 r.). Pod wpływem tragicznych doświadczeń, 
w szczególności spalenia w 410 r. Rzymu przez Germanów, podjął myśl zbudowa-
nia własnego systemu filozoficznego, obejmującego także zagadnienia polityczne. 
W swoim monumentalnym dziele De civitate Dei rozwinął koncepcję państwa bo-
żego i państwa człowieka. Celem każdego człowieka powinno być dążenie do 
osiągnięcia tego pierwszego. W rozważaniach Augustyna szczególną rolę zajmo-
wał pokój, stanowiący atrybut państwa bożego. Jednakże państwo ziemskie rów-
nież powinno dążyć do jego osiągnięcia. Filozof dokonywał przy tym podziału na 
wojny sprawiedliwe, w szczególności obronne, i niesprawiedliwe, dążące do agresji 
i ekspansji. Jednym z integralnych elementów pozwalających się zbliżyć realne 
państwo ziemskie do idealnego państwa bożego jest prawo, które stanowi upo-
rządkowaną hierarchię. Na szczycie znajduje się prawo boże, poniżej prawo natu-
ralne, a na samym dole prawo ludzkie. Aby spełniało swoja funkcje to ostatnie 
musi być zgodne z prawami wyższego rzędu.19 

 
Średniowiecze 
Odniesieniem dla wyobrażeń średniowiecznych na temat konwencjonalnego 

porządku panującym w świecie chrześcijańskim był początkowo spór o dominację 
między papieżem a cesarzem niemieckim, przybierający na płaszczyźnie ideolo-
gicznej przejaw rywalizacji doktryny uniwersalizmu papieskiego i cesarskiego. 
Gdzieś na marginesie kształtowała się stopniowo idea państwa narodowego oraz 
jego suwerenności. Kształtowała się również koncepcja reprezentacji narodowej, 
a silniejsze stany uzyskiwały prawne gwarancje swoich przywilejów. Wzmacniało to 
ich pozycję, poprzez dodatkowe zabezpieczenie przed samowolą monarchy. Przy-
kładem owych gwarancji jest Magna Carta Libertatum z 1215 r., na mocy której 
możnowładztwo angielskie uzyskało ustępstwa ze strony króla Jana bez Ziemi.20 

Najpełniejszą formę myśl polityczna Średniowiecza uzyskała w systemie filo-
zoficznym św. Tomasza z Akwinu (1225-1274 r.). Zdaniem myśliciela społeczeń-
stwo i państwo stanowią dzieło boże. Zostały stworzone dla zaspokojenia ludzkich 

                                                        
17 Patrz szerzej: J. Juszyński: Listy polityczne Cycerona. Myśl polityczna Cycerona w świetle jego listów. 

Warszawa 1960 
18 J M. Kelly: Historia zachodniej teorii prawa. Kraków 2006, s. 61 i n. 
19 Augustyn (tłum. W. Kubicki): Państwo Boże. Kęty 2002; A. Kijewska: Święty Augustyn. Warszawa 

2007; R. Tokarczyk, op. cyt., s. 109 i n. 
20 Patrz : B. Zientara: Historia powszechna średniowiecza. Warszawa 1994; J. Justyński, op. cyt., 

s. 129 i n. 
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potrzeb. Chociaż źródłem władzy jest Stwórca, składa on w ręce ludu suwerenność 
polityczną, przez co beneficjent uzyskuje uprawnienie do ukształtowania dowolnej 
formy rządów. W poglądzie tym przebija się woluntarystyczne przekonanie o auto-
nomii człowieka w zakresie kreowania porządku zapewniającego bezpieczeństwo. 
Znaczącą wagę przywiązywał Akwinata do cnoty posłuszeństwa obywateli wobec 
władzy oraz poszanowania istniejącego porządku, przybierającego formę hierar-
chicznej struktury społecznej. Nie wyklucza to jednak wystąpienia przeciwko złemu 
władcy. Znaczną rolę Tomasz przypisywał sprawiedliwości, pojmowanej jako obo-
wiązek oddania każdemu, co mu się należy. Ważnym obowiązkiem była praca, 
a przywilejem posiadanie własności prywatnej, gwarantującej zaspokojenie potrzeb 
indywidualnych. Podobnie do Augustyna, Tomasz z Akwinu pojmował prawo jako 
hierarchiczna konstrukcję, a jego rolę upatrywał w wymuszeniu poszanowania 
sprawiedliwości oraz ochrony jednostek.21 

Średniowiecze to także okres formowania się koncepcji państwa narodowego. 
Jej genezy należy upatrywać w procesie stopniowej emancypacji władzy królew-
skiej od cesarza. Podstawy ideologiczne budowali tacy myśliciele jak Pierre du 
Bois (1255-1321 r.), Marsyliusz z Padwy (1275-1343 r.) oraz William Ockham 
(1290-1350 r.). Pierwszy z wymienionych upatrywał w monarsze absolutnym gwa-
ranta stabilności porządku w państwie oraz podstawę ochrony przed wrogiem ze-
wnętrznym. Głosił konieczność utworzenia silnej monarchii narodowej. Z kolei Mar-
syliusz widział w państwie zwieńczenie długiego procesu ewolucyjnego kształto-
wania się rozwiniętych form grupowej egzystencji. Zauważył, że stopniowo rodziny 
łączyły się we wspólnoty gminne, te zaś po połączeniu utworzyły państwo. Stanowi 
ono najlepszą formę zaspokojenia ludzkich potrzeb. To rozum nakazuje człowie-
kowi pozostawać w państwie, zważywszy na ocenę korzyści stąd płynących. 
Tym samym koncepcja Marsyliusza uzyskuje zabarwienie racjonalistyczne i utylita-
rystyczne.22 Jednoczenie podkreślał, iż prawodawcą jest naród. Artykułując swą 
wolę w formie prawa lud zyskuje gwarancję bezpieczeństwa. Nikt bowiem nie po-
dejmuje działań na własną niekorzyść. Z kolei Ockham podkreślał naturalną wol-
ność i równość wszystkich ludzi oraz obowiązek ochrony uprawnień podmioto-
wych. Poprzez przekazanie uprawnień władczych monarsze, ten staje się głównym 
reprezentantem i gwarantem suwerenności.23 

Istotną rolę w procesie ewolucji pojmowania bezpieczeństwa odegrali polscy 
myśliciele: Mikołaj Trąba, Andrzej Łaskarz z Gosławic, Paweł Włodkowic oraz Jan 
Ostroróg. Paweł Włodkowic, rektor Akademii Krakowskiej, reprezentował Polskę 
podczas Soboru w Konstancji w 1415 r. w sporze z Krzyżakami. Prezentując ar-
gumentację mającą na celu poparcie stanowiska Polski, stworzył podstawy prawa 
międzynarodowego. Podkreślał prawo wszystkich narodów, także pogańskich do 
spokojnej egzystencji, oraz ideę poszanowania uprawnień poszczególnych państw. 
Potępił przy tym koncepcję nawracania siłą ludów pogańskich.24 
                                                        
21 Patrz: Tomasz z Akwinu (tłum. F.W. Bednarski): Summa teologiczna. Prawo. Londyn 1985; tenże 

(tłum. F.W. Bednarski): Summa teologiczna. Sprawiedliwość. Londyn 1970; tenże (tłum. S. Świeżaw-
ski): Summa teologiczna. Traktat o człowieku. Kęty 2000; tenże (tłum. M. Matyszkowicz): O królowa-
niu. Warszawa 2006. Patrz też: J. Borgosz: Tomasz z Akwinu. Warszawa 1962; R. Tokarczyk, 
op. cyt., s. 125 i n. 

22 H. Barnes, H. Becker (tłum. J. Szacki, B. Szacka, A. Molska, J. Possart): Rozwój myśli społecznej od 
wiedzy ludowej do socjologii. Warszawa 1964, t. 1, s. 387 

23 J .Justyński, op. cyt., s.164 i n. 
24 W. Wąsik: Historia filozofii polskiej. Warszawa 1958, t. 1, s. 36 i n. 
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Renesans 
Renesans to okres stopniowego przezwyciężania scholastyki średniowiecznej, 

czas humanizmu, reformacji, wielkich odkryć naukowych i geograficznych oraz 
podbojów Nowego Świata. Zmieniająca się wizja świata wpłynęła również na 
zmiany w sposobie pojmowania istoty ludzkiej i jej potrzeb. Stopniowo utrwalona 
zostaje koncepcja państwa narodowego oraz wzmocnienia pozycji monarchy. Re-
fleksja polityczna zaczyna się bardzo istotnie różnicować, tworząc paletę odmien-
nych koncepcji od brutalnego realizmu Machiavellego po utopijne wizje T. Morusa, 
F. Bacona i T. Campanelli. 

Bardzo silnie na pojmowaniu ochrony bezpieczeństwa odcisnęła swoje piętno 
doktryna suwerenności monarszej autorstwa francuskiego myśliciela Jeana Bodina 
(1530-1596). Dla Bodina państwem jest „sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami 
i nad tym, co jest dla nich wspólne, z władzą suwerenną na czele”.25 Gwarancją 
bezpieczeństwa miała być silna władza sprawowana przez monarchę, który nie 
ponosił przed nikim odpowiedzialności i sprawował władzę absolutną. Konstytu-
tywnymi elementami suwerenności dzierżonej przez monarchę było uprawnienie 
do stanowienia prawa, wypowiadania wojen i zawierania pokoju, powoływania 
urzędników oraz prawo łaski. Jedyne ustępstwo było przez Bodina dopuszczalne 
w zakresie nakładania podatków, które musiały zostać skonsultowane ze Stanami 
Generalnymi.26 

Jednym z największych pisarzy politycznych jest Florentczyk Nicollo Ma-
chiavelli (1469-1527), twórca realizmu politycznego. Ten wybitny myśliciel jako 
pierwszy odważył się zaprezentować rzeczywistość polityczną jaka jest, a nie jaką 
chcieliby widzieć ludzie. W swoim przełomowym dziele pt: „Książę” wskazał na 
konieczność kompleksowej analizy empirycznej sytuacji politycznej i dostosowania 
do niej stosownych środków działania. W jego mniemaniu natura ludzka jest bar-
dziej skłonna do złego niż dobrego. „Między tym, co dzieje się w świecie, a tym, co 
się dziać powinno, zachodzi tak wielka różnica, iż ten, kto by rzeczywistości zanie-
dbywał w imię ideału rzeczywistości, raczej zgubę własną by spowodował niż po-
prawę losu, człowiek bowiem, który by na każdym kroku rządził się tylko zasadami 
dobra, przepaść musiałby w środowisku ludzi rządzących się innymi zasadami.”27 
Trzeźwa ocena sytuacji, bezwzględne działanie, zasada ograniczonego zaufania 
stanowią narzędzia, którymi kierować się powinien władca na drodze do budowa-
nia porządku w państwie, który zapewniłby bezpieczeństwo mieszkańcom. Flo-
rencki myśliciel wskazywał także na przewagę armii narodowej nad wojskami za-
ciężnymi. Nikt bowiem nie posiada tak wielkiej motywacji do obrony granic, jak 
mieszkańcy państwa chroniący własne rodziny i mienie.28 

 
Myśl nowożytna 
Okres w dziejach, który zaowocował Oświeceniem i rewolucją francuską, zo-

stał poprzedzony bujnym rozwojem myśli polityczno-prawnej, która swoich począt-
ków sięga przełomu XVI i XVII w. Już w 1581 r. powstaje Republika Zjednoczo-
nych Prowincji Niderlandów. Z kolei w połowie XVII wieku dochodzi do rewolucji 

                                                        
25 J. Bodinus (tłum. R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski): Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej. Warsza-

wa 1958, s. 11 
26 J. Justyński, op. cyt., s. 197-198 
27 N. Machiavelli (tłum. W. Rzymowski): Książę. Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 66 
28 Tamże 
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w Anglii. Jednak najważniejsze, z punktu widzenia refleksji o państwie i prawie 
wydaje się ukształtowanie nowożytnej koncepcji prawa natury, która co prawda 
przewijała się w poglądach myślicieli od Starożytności, jednak dopiero teraz oko-
liczności dojrzały do stopniowej implementacji konstrukcji na grunt praktyczny. 
To na gruncie prawa natury ukształtowała się koncepcja niezbywalnych uprawnień 
podmiotowych człowieka, które podlegają ochronie prawnej, niezależnie od oko-
liczności. Ponadto reprezentanci tej szkoły operowali konstrukcją stanu natury, 
a więc przedspołecznego oraz instytucją umowy społecznej. I chociaż pojmowali 
owe idee oraz ich genezę odmiennie, stały się one ważną płaszczyzną do dyskusji. 

Jako pierwszy koncepcję praw natury przedstawił holenderski myśliciel Hugo 
Grocjusz (1583-1645), autor istotnych z punktu widzenia prawa międzynarodowe-
go dzieł: „O prawie wojny i pokoju” oraz „Wolność mórz”. Prawo natury posiada 
charakter autoteliczny. Nawet Bóg nie może zmienić jego norm. Wymienił jedno-
cześnie uniwersalne normy prawa natury. Są nimi: obowiązek nienaruszania cu-
dzej własności, obowiązek wynagradzania szkód, zasada pacta sunt servanda 
oraz obowiązek ponoszenia kary za popełnione przestępstwa. Na straży owych 
praw stoi państwo, na które ludzie połączeni w społeczeństwo przelewają swoje 
uprawnienia. Suwerenem jest naród, ale tylko do czasu delegowania swojej władzy 
na monarchę. Grocjusz był zwolennikiem wolności handlu i mórz, propagował też 
hasło humanizacji stosunków międzynarodowych. Należy szanować godność 
przeciwnika oraz zapewnić bezpieczeństwo przypadkowym uczestnikom wojen.29 

Kolejnym wielkim reprezentantem szkoły prawa natury był angielski filozof 
Thomas Hobbes (1588-1679). Uważał on, że człowiek jest z natury zły. W stanie 
natury trwa nieustannie bellum omnium contra omnes. Jednostka stale poddana 
jest presji niebezpieczeństwom. Życie w warunkach przedspołecznych jest zwie-
rzęce i dzikie, jednak nakaz rozumu podpowiada człowiekowi, aby przezwyciężyć 
ten stan i zawrzeć umowę konstytuującą państwo. Państwo, ten mistyczny Lewia-
tan, poprzez strach i przymus jest w stanie zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo. 
Ginie jednak naturalna wolność człowieka, który posiada odtąd obowiązek podpo-
rządkowania się władzy zwierzchniej. Jednostka posiada jedynie uprawnienia 
podmiotowe nadane przez państwo. Kontrakt społeczny to kontrakt totalny, ale 
uwzględniający jednocześnie fundamentalne uprawnienia człowieka, w tym także 
zapewniający człowiekowi bezpieczeństwo. Hobbes uważał także, że władca po-
winien ograniczać wolność jednostek wyłącznie tam, gdzie wymaga tego spokój 
publiczny.30 

Jednym z najwybitniejszych myślicieli XVII-tego wieku był John Locke (1632-
1704). Jego zasługą jest rozwinięcie, opartej na uprawnieniach naturalnych, kon-
cepcji wolności człowieka od państwa, będącej jednym z fundamentalnych założeń 
liberalizmu. W przeciwieństwie do Hobbesa uważał, że stan natury był okresem 
powszechnej szczęśliwości. Panowała w nim równość, wolność i pokój. Jednakże 
stan ten był trudny do utrzymania, pojawiały się bowiem liczne niedogodności 
związane z zagrożeniami naturalnymi. Na każdym spoczywały także liczne obo-
wiązki, jak chociażby konieczność karania przestępców. Trudności pogłębiał brak 
stałych i przejrzystych norm prawnych. Wobec tego ludzie podjęli decyzję o połą-
czeniu w społeczeństwo i utworzenie państwa. Powołanie do życia państwa oraz 
                                                        
29 R. Tokarczyk, op. cyt., 171 i n. 
30 T. Hobbes (tłum. Cz. Znamierowski): Lewiatan. Warszawa 1954. Patrz też: R. Tokarczyk, op. cyt., 

s. 189 i n. 
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ustanowienie władzy nie powodowało jednak bynajmniej utraty uprawnień podmio-
towych. Przeciwnie lud pozostał suwerenem, a indywidualnie jednostki uzyskały 
dodatkową ochronę swoich interesów dzięki opiece państwa, którego celem jest 
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Co więcej Locke zaproponował 
również mechanizm kontroli przeciwdziałającej omnipotencji państwa. Zapropono-
wał wyodrębnienie władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz federacyjnej, której 
celem miało być realizowanie polityki zagranicznej.31 

Kluczową rolę dla budowy nowoczesnego konstytucjonalizmu, stanowiącego 
fundament porządku wewnętrznego oraz ochronę interesów jednostki, stworzył 
francuski myśliciel Karol Monteskiusz (1689-1755). Jednym z największych osią-
gnięć w procesie rozwoju myśli polityczno-prawnej jest jego dzieło „O duchu praw”. 
Owym duchem praw nie były jakieś abstrakcyjne idee, a tylko empirycznie zespół 
przesłanek stanowiących podstawę racjonalnej analizy koncepcji ustrojowych oraz 
praktycznej realizacji celów politycznych. Dobre prawa to takie, które pozostając 
w zgodzie z warunkami istnienia państwa, a więc położeniem, ustrojem, uwarun-
kowaniami społeczno-ekonomicznymi itp., zapewniają jak najwięcej korzyści jed-
nostkom. Jednocześnie chroniąc interesy indywidualne przed państwem, nadał 
dojrzałą formę koncepcji trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą oraz zasadzie wzajemnego hamowania się władz. Tylko takie roz-
wiązanie faktycznie pozwoli ochronić wolność jednostek, przez która rozumiał 
wszystkiego na co pozwalają ustawy. Odrzucał przy tym zasadę równości wobec 
prawa.32 

Równie eksponowaną pozycję pośród najważniejszych twórców myśli poli-
tyczno-prawnej zajmuje genewski myśliciel Jan Jakub Rousseau (1712-1778), 
twórca najbardziej nośnej koncepcji umowy społecznej. Podstawę koncepcji poli-
tycznej stanowiło przeświadczenie o naturalnej dobroci człowieka, który w stanie 
natury był szczęśliwy i prezentował znacznie wyższy poziom moralny. Jego degra-
dacja nastąpiła wraz z rozwojem cywilizacji. Człowiek rozwinął w sobie egoizm, 
próżność i chciwość. Został jednak przymuszony do zawarcia umowy społecznej 
wobec niebezpieczeństwa płynącego ze strony sił przyrody. Tylko w grupie ludzie 
uzyskali zdolność do przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Innym czynnikiem 
wpływającym na powstanie społeczności politycznej była, krytykowana przez Ro-
usseau, własność prywatna. Myśliciel starał się przedstawić taką wizję ustroju, 
który pozwoliły przezwyciężyć negatywne skutki cywilizacji przy jednoczesnym 
zachowaniu uprawnień podmiotowych jednostki. Uważał, że umowa społeczna 
przetwarza wolność naturalną na wolność cywilną, a najlepszym zabezpieczeniem 
uprawnień podmiotowych będzie demokracja bezpośrednia. Inną formą dopusz-
czalną jest rząd arystokratyczny, sprawowany przez najmądrzejszych. Niezależnie 
od formy rządów każdorazowo stabilność państwa uzależniał od usunięcia skraj-
nych przejawów różnic ekonomicznych.33 

Rozwój myśli polityczno-prawnej a także nabrzmiałe problemy społeczno-
ekonomiczne doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń 
w historii, wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 r. oraz uchwalenia przez Zgroma-

                                                        
31 J. Locke (tłum. Z. Rau): Dwa traktaty o rządzie. Warszawa 1992; J. Oniszczuk: Teoria i filozofia pra-

wa. Warszawa 2008, s. 245 i n. 
32 K. Monteskiusz (tłum. T. Żeleński-Boy): O duchu praw. Warszawa 2002 
33 J.J. Rousseau (tłum. A. Peretiatkiewicz): O umowie społecznej. Kety 2002; tenże (tłum. 

H. Elzenberg): Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. Warszawa 1956 
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dzenie Narodowe Deklaracji Prawa Człowieka i Obywatela uchwalonej 
14.VIII.1798 r. Był to jeden z pierwszym przejawów realizacji potrzeby prawnej 
ochrony naturalnych, niezbywalnych i świętych praw człowieka. Pośród nich wy-
mieniono: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi. Naród 
został uznany za źródło suwerenności. Nowe ujęcie nadano również idei wolności 
indywidualnej. Została zdefiniowana jako swoboda czynienia wszystkiego, co nie 
szkodzi drugiemu. Regulacji prawnej powinny zostać poddane tylko te obszary, 
które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Wprowadzono także gwarancje 
podmiotowe, będące konsekwencją osiągnięć humanitarnej szkoły prawa karnego. 
Deklaracja formułuje także fundamentalne wolności polityczne: wolność słowa, 
druku i zgromadzeń.34 

 
Myśl polityczno-prawna XIX i XX wieku 
Nowa sytuacja polityczna, rewolucja przemysłowa, przeobrażenia ekonomicz-

ne w początkach XIX w. wpłynęły na ukształtowanie się nowej rzeczywistości, która 
zmieniła wyobrażenie o istocie bezpieczeństwa i konwencjonalnych formach jego 
ochrony. Istniała wprawdzie cała grupa myślicieli kwestionujących zasadność za-
chodzących zmian. Na ich czele stali Joseph de Maistre (1754-1821), Louis G.A. 
de Bonald (1754-1840) oraz Edmund Burke (1729-1797). Pomimo znacznej ak-
tywności intelektualnej i pisarskiej nie byli jednak w stanie powstrzymać procesu 
nieuchronnych zmian, chociaż wpłynęli na ukształtowanie się nowoczesnej doktry-
ny konserwatywnej, upatrującej gwarancji bezpieczeństwa we wspólnocie, naro-
dzie, tradycji, hierarchii społecznej, porządku i ewolucyjnych zmianach.35 

Przełom XVIII i XIX w. to czas dominacji idealizmu niemieckiego z jego wiel-
kimi przedstawicielami Kantem i Heglem. Immanuel Kant (1724-1804), jeden 
z najwybitniejszych filozofów w dziejach, twórca systemu określanego mianem 
transcendentalnego idealizmu, tworzył głównie w XVIII w., jednak oddziaływanie 
jego myśli stało się szczególnie silne już po śmierci filozofa. Chociaż główny ob-
szar zainteresowań stanowiła epistemologia, reperkusje rozważań dotknęły także 
zagadnień społecznych w tym bezpieczeństwa. Kluczową rolę w systemie filozo-
ficznym Kanta pełniły imperatywy kategoryczny i praktyczny. Dzięki nim ekspono-
wał wolność i godność człowieka. Rozwój moralny i prawny istot ludzkich ma do-
prowadzić do rozwinięcia społeczeństwa obywatelskiego oraz ustanowienia kon-
stytucji zewnętrznej narodów. Co ciekawe Kant uważał, że najlepszą formą ustro-
jową, chroniącą bezpieczeństwo jednostek, była monarchia absolutna. Odrzucał 
demokrację jako najbardziej skomplikowaną formę ustrojową. Celem państwa jest 
zagwarantowanie przestrzegania istoty prawa, które powinno być bezwzględnie 
przestrzegane. Filozof dopuszczał jedynie wojny obronne oraz akcentował humani-
tarne traktowanie ludności cywilnej. Każdy naród ma prawo do pokoju oraz neu-
tralności. Kluczowe w polityce międzynarodowej wydawało się ustanowienie wie-
czystego pokoju światowego. Bezpieczeństwo międzynarodowe może zapewnić 
utworzenie federacji narodów.36 Równie ważna, chociaż znajdujący swoje odzwier-
ciedlenie głównie w myśli politycznej w pierwszej połowie XIX w., była filozofia 

                                                        
34 Patrz: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku w: Najstarsze Konstytucje z 

końca XVIII i I połowy XIX wieku, opr. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 18 i n. 
35 R. Tokarczyk: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2002, s.89 i n. 
36 I. Kant (tłum. M. Wartenberg): Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa 1953; R. Tokarczyk: 
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Georga Wilhelma Fryderyka Hegla (1770-1831), twórcy systemu idealizmu obiek-
tywnego. Z racji wysokiego poziomu abstrakcji system Hegla przestał współcześnie 
oddziaływać na praktyczną sferę ochrony bezpieczeństwa. 

Daleko silniejszy wpływ na kształtowanie współczesnego pojmowania istoty 
bezpieczeństwa posiada doktryna liberalna. Jej genezy należy upatrywać w prze-
mianach ekonomicznych, skutkujących emancypacją burżuazji. Bezpieczeństwo 
indywidualne w znacznej mierze mogło zostać zabezpieczone dzięki niezależności 
ekonomicznej, rosnącej zamożności. Ludzie zaczęli oczekiwać od państwa reali-
zacji kilku elementarnych zadań: ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego, zapew-
nienia porządku wewnątrz państwa oraz tworzenie warunków dla swobodnej ak-
tywności jednostek. Zgodnie z założeniem leseferyzmu państwo miało pełnić rolę 
„stróża nocnego”. W miejsce bezpieczeństwa jako wartości najwyższej zaczęto 
preferować wolność i sprawiedliwość. Stały się pożądane nawet za cenę obniżenia 
poczucia bezpieczeństwa. Najlepszym jego gwarantem było w przekonaniu libera-
łów ustanowienie możliwie najszerszej autonomii na rzecz wolnych obywateli, któ-
rzy sami zadbają o swoje interesy. Głównymi twórcami klasycznej doktryny liberal-
nej byli Adam Smith (1723-1790), Beniamin Constant (1767-1830), Jeremy Ben-
tham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) oraz Alexis de Tocqueville (1805-
1859).37 

Kolejnym nurtem, który oddziałuje na współczesny porządek instytucjonalny, 
a tym samym na poziom bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego był pozyty-
wizm prawniczy. Jego głównymi reprezentantami byli J. Austin (1790-1859), Karl 
Magnus Bergbohm (1849-1927), Rudolf von Ihering (1818-1892) oraz Georg Jelli-
nek (1851-1911). Podstawą porządku w państwie było uznanie wyłącznej prawo-
twórczej roli państwa. Prawo jest zmienne w czasie i powinno uwzględniać oczeki-
wania społeczne. Wiąże adresatów niezależnie od uznania go za słuszne i spra-
wiedliwe. Wystarczy, że pochodzi od państwa. W ten sposób obywatele zyskują 
pewność prawa, gwarantującą bezpieczeństwo w życiu społecznym. Cel prawa 
uzyskiwał zabarwienie utylitarystyczne, miało bowiem ochraniać interesy oraz dą-
żyć do maksymalizacji przyjemności. Szczególną cechą koncepcji pozytywistycznej 
był skrajny formalizm prawa oraz całkowite oddzielenie sfery bytu od sfery powin-
ności. Stosowanie prawa miało polegać na ustalaniu jego treści poprzez zastoso-
wanie metody formalno-dogmatycznej. Jak widać w przeciwieństwie do szkoły 
prawa natury, która odwoływała się do wartości uniwersalnych, pozytywiści zakła-
dali, że najlepsza ochroną bezpieczeństwa jednostki będzie dbałość o formalizm 
stanowienia i egzekwowania prawa.38 Pozytywizm prawniczy potężnie oddziałuje 
na współczesność oraz doczekał się ważkich kontynuacji. Do najważniejszych 
należy zaliczyć konstrukcję państwa prawnego, autorstwa Paula Labanda (1838-
1918) oraz normatywistyczną teorie prawa i państwa rozwijana przez Hansa Kel-
sena (1881-1973), z jej głównym założeniem polegającym na hierarchicznej budo-
wie systemu prawnego, w którym każda norma prawna może zostać logicznie wy-
wiedziona z normy bardziej ogólnej, a te z kolei maja swoje źródło w tzw. normie 
podstawowej.39 

                                                        
37 M. Maneli: Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w., cz. I, s. 139 i n.; R. Tokarczyk: Współcze-

sne…, op. cit., s. 40 i n. 
38 M. Maneli, op. cyt., cz. II, s. 25 i n.; J. Oniszczuk, op. cyt., s. 376 i n. 
39 J. Oniszczuk, op. cyt., s. 447 i n., 725 i n. 
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Współcześnie przyjmuje się pozytywistyczną definicje państwa autorstwa wy-
bitnego niemieckiego prawnika Georga Jellinka (1851-1911). „Państwo jest korpo-
racją osiadłego ludu, wyposażona w bezpośrednią władzę zwierzchnią lub też, aby 
użyć wznowionego obecnie określenia, korporacją terytorialną wyposażoną w bez-
pośrednią, samorodną władzę zwierzchnią”.40 Myśliciel wyeksponował trzy składo-
we państwa: terytorium, ludność oraz władzę zwierzchnią. Przytoczona definicja 
stanowiła najbardziej wpływową konstrukcję teoretyczną w drugiej połowie XX-tego 
wieku,41 chociaż pojawiały i pojawiają się także odmienne punkty widzenia, co 
sugeruje, iż zmieniająca się rzeczywistość polityczna narzuca ludziom konieczność 
poszukiwania konstrukcji bardziej odpowiadających wyzwaniom współczesnego 
świata. 

Z kolei dominująca definicja prawa, wykreowana na płaszczyźnie pozytywi-
zmu prawniczego, została zaproponowana przez angielskiego filozofa prawa Joh-
na Austina (1790-1859). Według niego prawem jest rozkaz suwerennej władzy 
państwowej skierowany do obywatela pod groźbą zastosowania przymusu. W tym 
przypadku integralnymi elementami zaproponowanej konstrukcji teoretycznej są: 
rozkaz, suwerenność władzy, obowiązek wykonania przez adresata określonego 
działania oraz sankcja przymusu.42 

Nietrudno zauważyć, iż kluczowe dla bezpieczeństwa instytucje: państwo i 
prawo w ujęciu pozytywizmu prawniczego, wciąż dominującego nurtu na płasz-
czyźnie praktycznego stosowania prawa, posiadają elementy wspólne, tworząc 
spójną projekcję konwencjonalnego fundamentu do budowy stabilnych form życia 
zbiorowego. Nie sposób jednak pominąć faktu, że obie koncepcje w praktyce dy-
namicznej rzeczywistości, doznają wielu ograniczeń. W pewnym sensie jest to 
także konsekwencja ich niedoskonałości. Klasyczna definicja państwa ulega dewa-
luacji chociażby wskutek skutków procesów integracyjnych zachodzących w Euro-
pie. Z kolei pozytywistyczna definicja prawa została zakwestionowana na skutek 
tragicznych doświadczeń II wojny światowej. Autorem najbardziej nośnej krytyki był 
niemiecki prawnik i filozof Gustav Radbruch (1878-1949). Stał się on twórcą kon-
cepcji tzw. ustawowego bezprawia (gesetzliches Unrecht). Na bazie praktyki usta-
wodawczej oraz wymiaru sprawiedliwości III Rzeszy poddał krytyce koncentrowa-
nie się wyłącznie na stronie formalnej obowiązującego porządku prawnego. Zau-
ważył, że bez odwoływania się na płaszczyźnie materialno-prawnej do idei wywo-
dzących się z prawa natury, w szczególności idei sprawiedliwości formalne gwa-
rancje uchwalania i realizowania prawa nie zapewniają bezpieczeństwa zarówno 
jednostkom, jak i społeczeństwu.43 

Wydaje się, iż ujawnienie ograniczeń pozytywistycznego definiowania pań-
stwa i prawa na gruncie praktycznym, w szczególności niewystarczającą skutecz-
ność w zakresie ochrony podstawowych wartości, bezpieczeństwa, wolności i god-
ności człowieka sprowokowało dyskusję obfitującą szeregiem alternatywnych po-
mysłów konwencjonalnej ich ochrony. Jak się bowiem okazało aktywność intelek-
                                                        
40 G. Jellinek (tłum. Balsigierowa i Przedborski): Ogólna nauka o państwie. Warszawa 1924, ks. II, s. 50 
41 O poglądach G. Jellinka patrz szerzej: M. Jaskólski (red.): Słownik historii doktryn politycznych. War-

szawa 2007, t.3, s.127 i n.; E. Kudera, M. Maciejewski (red.): Leksykon myślicieli politycznych i praw-
nych. Warszawa 2006, s.223 i n. 

42 L. Morawski: Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 1996, s. 25-26; patrz też: K. Dybowski: J. Austina 
filozofia prawa. Toruń 1991; Słownik historii…, t.1, s. 108-110; Leksykon myślicieli…, s. 19-21 

43 G. Radbruch: Pisma 1945-1947. W: tenże (tłum. E. Nowak): Filozofia prawa. Warszawa 2009, 
s. 223 i n.; J. Oniszczuk, op. cyt., s.323 i n.; Leksykon myślicieli…, s. 381-383 
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tualna w zakresie myśli polityczno-prawnej może wpływać również destrukcyjnie na 
bezpieczeństwo jednostek oraz społeczeństw. Kilka przykładów z przeszłości po-
kazuje, że intelekt człowieka, podobnie do noża, który może zostać użyty do kroje-
nia chleba, ale także do zabójstwa, pozwala tworzyć, jak również niszczyć, wpły-
wać na powiększanie sumy dobra albo zła w świecie. Błędnie interpretowane dok-
tryny wykreowane na bazie nauk przyrodniczych, w szczególności odkryć Karola 
Darwina, jak również niejednoznaczności w filozofii Fryderyka Nietzschego wpłynę-
ła na ukształtowanie doktryn rasistowskich, a w skrajnych przypadkach ideologicz-
nych podstaw zbrodniczych totalitaryzmów nazizmu, faszyzmu oraz komunizmu, 
które w praktyce z troską o powszechne bezpieczeństwo nie miały nic wspólnego. 

Tragiczne doświadczenia przeszłości oraz nieustanny rozwój cywilizacji wpły-
wa na dynamiczne zmiany w zakresie doktryn polityczno-prawnych, które próbują 
nadążyć, ale także tworzyć intelektualną podbudowę dla zachodzących przemian, 
czy wręcz owe zmiany kreować. Bogactwo współczesnej refleksji w omawianym 
zakresie jest doprawdy imponujące. Warto chociażby zasygnalizować takie kierun-
ki jak: funkcjonalizm amerykański, ekonomiczną analizę prawa, doktrynę państwa 
dobrobytu, neotomizm, neokantyzm, neokonserwatyzm, neoliberalizm, doktrynę 
socjaldemokracji, doktrynę państwa prawa, doktryna menedżerów, teoria konwer-
gencji czy postmodernistyczną filozofię prawa.44 Szczególne miejsce zajmuje 
w przedmiotowych rozważaniach, zasługującą na odrębne omówienie, koncepcja 
Gustawa Radbrucha określana jako bezpieczeństwo prawne.45 W ramach wszyst-
kich wymienionych kierunków toczy się ożywiona dyskusja na temat optymalnego 
porządku społecznego oraz światowego i każdy z nurtów ma swoje racje oraz wi-
zje najlepszej realizacji założonych celów, w tym także bezpieczeństwa. 

 
Zakończenie 
Przedstawione w bardzo dużym skrócie najważniejsze propozycje konwen-

cjonalnej ochrony różnorodnie pojmowanego bezpieczeństwa, pojawiające się 
w refleksji polityczno-prawnej na przestrzeni dziejów miały na celu podkreślenie 
niejednoznaczności pojęć, którymi operujemy w dyskursie tak potocznym, jak rów-
nież prowadzonym na płaszczyźnie merytorycznego badania interesujących nas 
zagadnień. Z całą pewnością zaprezentowane przykłady refleksji nie wyczerpują 
problematyki, co najwyżej stanowią prolegomenę do systematycznego ujęcia za-
gadnienia w formie monografii. Warto o tym pamiętać podczas prezentowania wła-
snych, często subiektywnie pojmowanych jako najlepsze, propozycji i poglądów. 
Rodzi się przekonanie, iż podejmując jakiekolwiek próby interakcji intelektualnej 
należy zawsze kierować się szacunkiem dla odmiennego sposobu pojmowania 
przedmiotu dyskursu, w imię tolerancji i poszanowania godności drugiego człowie-
ka. Jest to także najprostszy sposób do budowania podstaw współczesnego bez-
pieczeństwa, jak się bowiem okazuje myśl ludzka posiada przemożny wpływ na 
przyjmowane rozwiązania instytucjonalne w omawianym obszarze. 

                                                        
44 Patrz szerzej: J. Oniszczuk, op. cyt.; L. MorawskiŁ Główne problemy współczesnej filozofii prawa. 

Prawo w toku przemian. Warszawa 2000 
45 Patrz szerzej: G. Radbruch, op. cyt.; J. Oniszczuk, op. cyt., s. 323 i n.; Leksykon współczesnej…, 

s. 25 i n. 
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NEGOCJACJE POLICYJNE W POLSCE (ZARYS ZAGADNIENIA) 

 
 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia (w zarysie) zagadnienie negocjacji jako narzędzia wyko-

rzystywanego przez policję w Polsce, w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych z 
udziałem zamachowców, osób zdesperowanych, niezrównoważonych psychicznie, 
samobójców itp. Bardzo często funkcjonariusze, pełniący nieetatowo obowiązki 
negocjatora policyjnego, uczestniczą w działaniach mających na celu neutralizację 
powstałego zagrożenia poprzez podjęcie negocjacji. Doświadczenie zdobyte przez 
rodzimą formację, odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w 
czasie 20 lat istnienia wskazuje, że tzw. siłowe metody rozwiązywania sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia są pejoratywnie postrzeganą przez społeczeństwo 
ostatecznością, a przyjęta przez Policję strategia Community Policing (zbliżenia się 
do społeczeństwa) wymaga w pierwszej kolejności podejmowania działań o kon-
sensualnej proweniencji. 

 
Summary - NEGOTIATIONS POLICE IN POLAND (ABSTRACT ISSUE) 
This article presents (in an outline) the issue of negotiations used by police in 

Poland as a tool, in resolving emergency situations involving bombers, despera-
does, mentally unbalanced, suicides, etc. Very often, police officers who are nego-
tiators on freelance basis, participate in activities aimed at neutralizing the existing 
risk, by conducting negotiations. The experience gained by the national formation 
responsible for public safety and order in the course of the 20 years of its existence 
shows that the so-called power method of solving a situation of imminent danger 
are pejoratively perceived by society, and treated as the last resort. The strategy of 
Community Policing (getting closer to the society) adopted by the Police calls for 
takig actions of consensual provenance in the first place.  
KEY WORDS: Police, police negotiations, Security, Community Policing  
 
 

Wstęp 
Istniejące zagrożenia współczesnego świata, w tym działania terrorystyczne, 

powodują duże zaangażowanie państw w zapewnienie bezpieczeństwa swoim 
obywatelom. Jednym z elementów wchodzących w skład działań systemu bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa są negocjacje policyjne. Ta quasi metoda roz-
wiązywania sytuacji kryzysowych „zadomowiła” się na stałe w działaniach rodzi-
mych formacji mundurowych, realizujących zadania z zakresu utrzymania bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, już na początku lat 90. XX wieku.1 

 
Policja w Polsce 
Po upadku komunizmu we wschodniej europie i „otwarciu” się polskiej polityki 

zagranicznej na zachód, nastąpiła okazja do skorzystania z doświadczeń państw 

                                                        
1 J. Czapska, J. Wójcikiewicz: Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kraków 1999, s. 8 i n 
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demokratycznych m.in. w zakresie rozwiązywania sytuacji stwarzających bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Polska ratyfikowała w styczniu 
1993 r. Europejską Konwencję Praw Człowieka (dalej: EKPC), tym samym zobo-
wiązując się do wprowadzenia jej w życie i przestrzegania.2 Istota i szczególny 
charakter Europejskiej Konwencji, polega nie tylko na wyliczeniu praw i wolności 
do których jednostka ludzka jest uprawniona, lecz przede wszystkim na ustano-
wieniu procedury kontrolnej wciąż unikalnej w skali światowej, która umożliwia 
żądania przywrócenia praw oraz przyznanie stosownego zadośćuczynienia finan-
sowego obywatelom, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone.3 

Mając na uwadze dążenia Polski do pełnej demokratyzacji nie tylko w kwe-
stiach gospodarczych ale przede wszystkim społecznych, przy pełnym respekto-
waniu praw jednostki i trosce o dobro swoich obywateli – także podczas rozwiązy-
wania sytuacji kryzysowych – zaistniała potrzeba wprowadzenia negocjacji pod-
czas tzw. działań siłowych.4 Obowiązek ten spoczął w pierwszej kolejności na Poli-
cję, która będąc prekursorem podjęła inicjatywę stworzenia systemu rozwiązywa-
nia zagrożeń poprzez negocjacje. 

Policja jest zasadniczym narzędziem państwa, służącym do przeciwdziałania 
występowaniu zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także właści-
wego reagowania na już poczynione naruszenia w tym zakresie.5 Powołano ją 
ustawą z 6 kwietnia 1990 r., jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą 
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywa-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego.6 Do podstawowych zadań policji nale-
ży: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami, 
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. W zakresie zwalczania przestęp-
czości policja polska współdziała z policjami innych państw i organizacjami mię-
dzynarodowymi. Z punktu widzenia rodzaju, charakteru, celu oraz sposobów reali-
zacji wymienionych zadań, policja spełnia funkcje: operacyjną,7 interwencyjną,8 
wykrywczą.9 Ponadto policja spełnia funkcje kontrolno-orzekającą, egzekucyjną 
i wychowawczą.10 Formacja ta ma największe kompetencje i uprawnienia formal-
                                                        
2 A. Kremplewski, J. Skowron: Prawa człowieka a policja. W: Szkoła Praw Człowieka. Helsińska Funda-

cja Praw Człowieka. Warszawa 1998, z. 5, s. 189-235 
3 A. Beckley, M. Zacny, P. Filipek: Prawa człowieka – poradnik dla policjantów. Kraków 2002, s. 17 
4 B. Mazur: Siła prawa. W: „Wprost”. 1999, nr 22 (861) 
5 Mała encyklopedia wiedzy politycznej. W: M. Chamaj, W. Sokół (red.). Toruń 1997, s. 217 
6 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji tekst jednolity z 29.01.2002 r., (Dz. U. nr 7, poz. 58 z późn. zm.) 
7 Polegającą na pozyskiwaniu za pomocą utajnionych technik informacji ze środowisk przestępczych, 

umożliwiających podejmowanie działań wyprzedzających lub szybkie wykrywanie sprawców prze-
stępstw, (w tym także działalności terrorystycznej) często na gorącym uczynku. Wyniki działań opera-
cyjnych oraz analiza zagrożeń, pozwalają również tworzyć programy prewencyjne (profilaktycz-
ne).J. Szafrański: Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem. 
Szczytno 2004, s. 40 

8 Przejawiającą, się głównie poprzez bezpośrednią, interwencję funkcjonariuszy policji i stosowaniu 
przez nich przewidzianych prawem środków przymusu bezpośredniego, a w razie konieczności broni 
palnej (jako środka ostatecznego), podczas reagowania w wypadku naruszenia bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Ibidem 

9 Związaną z wykonywaniem przez policję zadań jako organu ścigania, a więc wykrywaniem sprawców 
przestępstw, wypełnienie tej funkcji jest podstawą do osądzenia sprawców przez sądy i wymaga sto-
sowania wielu technik pracy operacyjno-rozpoznawczej zarówno jawnych, jak i niejawnych, za których 
pomocą jest możliwe uzyskiwanie informacji, ich gromadzenie i przetwarzanie, utrwalanie śladów i 
dokumentowanie dowodów. Ibidem 

10 W. Pokruszyński, K. Straszewski, T. Terlikowski: System bezpieczeństwa publicznego Polski. War-
szawa 1996, s. 156-157 
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noprawne upoważniające do skutecznej walki z wszelkimi rodzajami przestępczo-
ści i patologii społecznych. Najogólniejszy podział służb policyjnych dzieli je na trzy 
podstawowe kategorie: 

- służbę kryminalną, która korzystając z procesowych i pozaprocesowych 
(operacyjnych) metod i form pracy, prowadzi działalność w zakresie: zwal-
czania przestępczości kryminalnej,11 gospodarczej oraz zorganizowanej 
i terroryzmu, wykonując czynności zmierzające do wykrycia sprawców tych 
przestępstw;12 

- służbę prewencyjną, która zajmuje się zapobieganiem przestępstwom 
i wykroczeniom oraz innym zjawiskom kryminogennym, organizuje i koor-
dynuje działania policji na rzecz ochrony osób i mienia oraz porządku 
i bezpieczeństwa publicznego,13 jak również koordynuje przedsięwzięcia 
jednostek Policji dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

- służbę logistyczną, która prowadzi gospodarkę budżetową i pozabudżeto-
wą jednostek organizacyjnych Policji oraz pełniących w nich służbę poli-
cjantów i zatrudnionych pracowników; prowadzi również obsługę finansową 
oraz socjalną emerytów i rencistów Policji. 

Wszystkie wymienione służby (piony) tworzące Policję, realizują w mniejszym 
lub większym stopniu zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do realizacji zadań z zakresu 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych, przewidziano w strukturach policji wykorzy-

                                                        
11 Jedną z komórek organizacyjnych Policji w pionie kryminalnym, zajmującą się działalnością antyterro-

rystyczną jest Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji (CBŚ KGP) Utworzone ono zostało 
poprzez połączenie działających wcześniej: Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz 
Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową. Wyznaczono trzy główne obszary zainteresowania 
Biura: ▪ kryminalny (terror, materiały wybuchowe, broń, haracze); ▪ narkotykowy (produkcja, handel, 
przemyt narkotyków); ▪ ekonomiczny (korupcja, pranie “brudnych” pieniędzy, afery bankowe, giełdo-
we). A. Misiuk: Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności. Warszawa 2008, s. 195. Por. 
zarządzenie nr 1/2000 komendanta głównego Policji z 29 lutego 2000 r. w sprawie powołania oraz 
określenia organizacji, zakresu działania i właściwości służby śledczej. 

12 Podobną do CBŚ działalność, lecz tylko na poziomie wojewódzkim prowadzą wydziały ds. zwalczania 
terroru kryminalnego komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Zostały one utworzone de-
cyzjami komendantów wojewódzkich oraz komendanta stołecznego Policji w 1999 r. jako reakcja na 
narastającą przestępczość bandycką, utrzymującą się wysoką liczbę przestępstw o charakterze ak-
tów terroru kryminalnego w  postaci zamachów na życie i mienie z użyciem materiałów wybuchowych 
oraz postępującą brutalizację działań sprawców przestępstw kryminalnych. J. Gołębiewski: Wydział 
ds. Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie jako przykład specjalistycznej 
jednostki Policji. W: „Policja”. 2000, nr 3, s. 77-80 

13 Kolejnym, istotnym w walce z terroryzmem (pionem) służby w strukturze Policji jest służba prewen-
cyjna. Ze względu na zakres prowadzonych działań skupia w swoich szeregach pododdziały i oddzia-
ły prewencji Policji, Nieetatowe Pododdziały Policji (NPP) i Samodzielne Pododdziały Antyterrory-
styczne Policji (SPAP). Organizowanie w Polsce różnego rodzaju uroczystości i imprezy z udziałem 
szerokich mas społecznych, pościgi za ukrywającymi się groźnymi przestępcami, klęski żywiołowe, 
epidemie powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli wymagają wielu przedsięwzięć i czyn-
ności zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działań angażują-
cych pododdziały zwarte Policji. Specyfika tych działań wymusza inną od pozostałych jednostek Poli-
cji strukturę organizacyjną, inne wyposażenie, odmienne cele i zasady szkolenia, inny sposób przygo-
towania do działań oraz odmienną taktykę ich prowadzenia. Decyzja nr 34 komendanta głównego 
Policji z 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych podod-
działów prewencji Policji oraz zarządzenie nr 715 komendanta głównego Policji z 22 grudnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad organizacji i działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewen-
cji Policji. 
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stanie zespołów składających się z przeszkolonych i przygotowanych do działania 
w każdych warunkach funkcjonariuszy-negocjatorów. 

Pojęcie negocjacji 
Czym jest negocjacja?. G. I. Nierenberg twierdzi, iż „…nie może być dziedziny 

prostszej do zdefiniowania, ani mającej szerszy zasięg”.14 Jest to prawda, ale tylko 
połowiczna. Zasięg negocjacji jest rzeczywiście ogromny. Spójrzmy, jakie skoja-
rzenia z tym słowem mieli studenci Politechniki Wrocławskiej. Jako kojarzące się 
z negocjacjami studenci wymienili słowa: rozmowa, przedstawienie własnego zda-
nia, kompromis, jego poszukiwanie i osiąganie, obustronne zadowolenie, obu-
stronna rezygnacja, ustępstwa, konflikt, przetarg, rokowania, dochodzenie do celu, 
argumentacja, porozumienie, dochodzenie do niego, rozejm, pokój, zawieszenie 
broni, kapitulacja, kontrakt, dyplomacja, polityka, partie polityczne czy koalicja.15 
Każde z tych skojarzeń w pewien sposób opisuje istotę negocjacji. Jednak traktują 
one to pojęcie z wielu bardzo różnych aspektów. Dlatego też druga połowa stwier-
dzenia Nierenberga nie jest do końca prawdziwa. Trudno jest stworzyć jedną defi-
nicję tego słowa uwzględniającą wszystkie jego aspekty. W literaturze spotykamy 
wiele prób określenia negocjacji, jednak żadna nie opisuje tego zjawiska komplek-
sowo. 

Oto niektóre z nich: 
- negocjacje – z łac. negotium, interes – rozumiane są jako prowadzenie 

rozmów w celu doprowadzenia do kompromisu lub uzgodnień;16 
- negocjacje – są złożonym procesem decyzyjnym angażującym co najmniej 

dwóch uczestników wyrażających różne opinie na temat kształtu dyskuto-
wanego przez nich rozwiązania;17 

- negocjacje – to komunikowanie się dla osiągnięcia wspólnych decyzji, ta-
kich, które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie stro-
ny; jest to proces uzyskiwania od innych tego, co chcesz uzyskać, dając im 
to, czego oni potrzebują;18 

- negocjowanie – to odpowiednia strategia w przypadku różnych, a czasami 
sprzecznych interesów dwóch stron współzależnych w takim stopniu, że 
porozumienie byłoby wzajemnie korzystne; strony nie zgadzają się, ale 
pragnęłyby osiągnąć porozumienie, ponieważ zarówno brak rozwiązania, 
jak i współzawodnictwo byłyby dla obu niekorzystne;19 

- negocjacje – to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dą-
żą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu 
interesów;20 

- negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest 
osiągnięcie porozumienia, a więc podjęcia wspólnej decyzji o przyszłym 

                                                        
14  G. I. Nierenberg: Sztuka negocjacji. Warszawa 1998, s. 16 
15 J. Waszkiewicz: Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania. Warszawa-Wrocław 1997, 

s. 11 
16 H. Januszek: Kompetentny górą czyli negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. W: „Perso-

nel”. 1999, nr 4, s. 12 
17 J. Kamiński: Przygotowanie negocjacji. W: „Personel”. 1999, nr 12, s. 2 
18 M. Huflejt-Łukasik: Negocjacje z NLP (cz. II). W: „Manager” 1999, nr 4, s. 27 
19 W. Mastenbroek: Negocjowanie. Warszawa 1996, s. 16 
20 Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie. Kraków 2005, s. 84 i n 
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działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych 
stron są konfliktowe;21 

- negocjacje – to ten rodzaj komunikacji, w którym próbujesz uzyskać czyjąś 
aprobatę, zgodę lub też wymusić na kimś podjęcie działania;22 

- negocjacja – jest procesem, w którym przynajmniej dwie strony, mające 
różne opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w 
ważnej dla nich kwestii;23 

- negocjacje – są zachowaniem typowo ludzkim – nie obserwujemy tego u 
zwierząt – być może dlatego, że są one bezpośrednio związane z używa-
niem języka, być może dlatego, że rozwiązywanie konfliktów między ludź-
mi i grupami jest zastąpieniem tylko niektórych reguł naturalnych przez kul-
turowe.24 

Z negocjacjami mamy do czynienia, gdy między stronami występują pewne 
różnice, czyli w sytuacji konfliktu. Mimo tych różnic strony pragną dojść do poro-
zumienia i mają wolę wspólnie rozwiązać problem. Ta motywacja do wspólnego 
działania w celu rozwiązania konfliktu wynika na ogół z faktu, że uczestnicy konflik-
tu spostrzegają, iż są od siebie wzajemnie zależni i żaden z nich – działając samo-
dzielnie – nie osiągnie tego, do czego mogą dojść dzięki współpracy.25 

Wszystkie powyższe definicje są słuszne, ale niestety częściowe. Bardzo 
trudne (o ile nie niemożliwe) jest natomiast utworzenie jednej pełnej definicji nego-
cjacji, zawierającej wszystkie aspekty tego słowa. Wraz z ewolucją człowieka 
i rozwojem języka, zmieniało się również znaczenie słowa „negocjacje”. Historia 
obrazuje w jak różnych ujęciach traktowano je na przełomie wieków. Zacznijmy od 
etymologii tego słowa. 

Słowo negocjacje pochodzi od łacińskiego neg+otia. Pierwszy człon oznacza 
negocjację, drugi jest liczbą mnogą od otium = czas wolny, próżnowanie. Negotium 
oznacza więc czas wypełniony jakimiś praktycznymi zajęciami, obowiązkami, inte-
resami. Stąd powiedzenie „Otia post negotia” odpowiadające polskiemu „Najpierw 
obowiązek potem przyjemność”.26 Dla Rzymian podstawowe, a więc naturalne, 
było próżnowanie, a dopiero jego zaprzeczeniem był czas wypełniony pracą. Sło-
wo negocjacje oznaczało, więc pierwotnie zajęcia praktyczne, dalekie od ideału 
zajęć człowieka wolnego. W późniejszym czasie słowo negocjant oznaczało kupca, 
zwłaszcza hurtowego. Tak jest używane w staropolszczyźnie i we współczesnym 
języku francuskim. Z handlowych „przetargów” słowo to przeszło do innych dzie-
dzin.27 Powyższy opis dowodzi, ze negocjacje mają rodowód kupiecki. Handel 
istniał od zarania ludzkiej cywilizacji. Ludzie zawsze handlowali, zmieniając tylko 
towar, w zależności od tego, na co było zapotrzebowanie w danym okresie. 

Osobą, która chciała „objąć” całość negocjacji jest J. Kamieński, który posunął 
się do takiego zobrazowania wszystkich elementów negocjacji – „…gdyby połączyć 
w jedną całość wszystkie ważniejsze elementy negocjacji podane w literaturze, 
można powiedzieć, że są one: sposobem rozwiązywania konfliktu, zespołem dzia-

                                                        
21 R. Rządca, P. Wujec: Negocjacje. Warszawa 2001, s. 10 
22 M. Donaldson, M. Donaldson: Negocjacje. Warszawa 1999, s. 1 
23 P. Casse: Jak negocjować. Poznań 1996, s. 15 
24 L. Bellenger: Negocjacje. Kraków 1999, s. 21 
25 K. Balawajder: Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice 1998, s. 120  
26 P. J. Dąbrowski: Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa 1991, s. 26 i n 
27 H. Brdulak, J. Brdulak: Negocjacje handlowe. Warszawa 2000, passim 
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łań na rzecz osiągnięcia porozumienia, podejmowaniem wspólnej decyzji, docho-
dzeniem do konsensusu przez strony, które uczestniczą w procesie wzajemnej 
komunikacji, uczenia się, argumentowania i perswazji oraz wywierania nacisków 
realizowanych w celu zaspokojenia potrzeb uczestników opisywanego procesu”.28 
Zdaniem Kamieńskiego charakterystyczną cechą relacji pomiędzy osobami 
uczestniczącymi w negocjacji (negocjatorami) wydaje się być związek współzależ-
ności skupiający się na dwóch elementach: rywalizacji oraz konieczności współ-
pracy. Autor wskazuje, iż muszą one wystąpić jednocześnie  „…aby można było, 
po co negocjować i zarazem, o czym”. 

Badając strukturę przebiegu negocjacji w sytuacji kryzysowej29 (w kontekście 
pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego) można 
wyróżnić kilka faz, do których należą: 

- etap przygotowania negocjacji – umownie można założyć, iż rozpoczyna 
się on wraz z pojawieniem się pomysłu rozmów, wtedy to uczestnicy 
negocjacji próbują zwykle określić wstępnie swoje cele; 

- etap rozmowy wstępnej (zwanej otwarciem rozmów) – jest to 
kilkuminutowy dialog stron na naturalny, niezobowiązujący temat; 

- etap właściwych negocjacji – określany mianem przetargu; 
- etap zakończenia negocjacji – jako moment zakończenia rozmów i 

wprowadzenia w życie przyjętych przez strony postanowień.30 
Na pozytywny rezultat działań negocjacyjnych, poza umiejętnościami negocja-

tora, ma duży wpływ tzw. typ sprawcy sytuacji kryzysowej.31 Możemy wyróżnić 
sprawców przestępczych z podziałem ich osobowości na antyspołeczną32 i niead-

                                                        
28 J. Kamiński: Negocjowanie – techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa 2003, s. 16 
29 R. J. Lewicki, J. A. Litterer: Negotiation. Illinois 1985, s. 126 
30 J. KamińskI: op. cit., s. 27 
31 T. Bielska: Zachowanie policjanta na miejscu przypadku z zakładnikami lub manifestacją próby sa-

mobójczej. W: G. Kędzierska (red.). Szczytno 2001, s. 25-26 
32 Osobowość antyspołeczna – osobnik tego typu to zwykle uzbrojony napastnik, który zaskoczony 

przez szybką reakcję policji, wpada w potrzask na miejscu przestępstwa. Kiedy zdaje sobie sprawę, 
ze został otoczony, bierze zakładników, aby zapewnić sobie drogę wyjścia. Pertraktuje z policją, sta-
rając się zachować pieniądze lub inne dobra uzyskane podczas napadu i usiłuje uzyskać dodatkowe 
środki, by znaleźć drogę wyjścia z pułapki na swobodę. Sprawcę tego typu można zidentyfikować 
dzięki logicznemu charakterowi jego zadań np.: pieniądze, żywność, wolność. Zakładnikami jego są 
zwykle pracownicy i klienci. M. Radochoński: Osobowość antyspołeczna. Rzeszów 2000, s. 26 i n 
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ekwatną,33 zaburzonych psychicznie z diagnozą schizofrenii paranoidalnej34 lub 
depresji35 oraz sprawców z motywami politycznymi.36 

Jak zasygnalizowano powyżej, ponadprzeciętne umiejętności techniczne ne-
gocjatora są niezbędnym elementem warunkującym konsensualne rozwiązanie 
każdej sytuacji kryzysowej. Umiejętności negocjowania nie są talentem, z którym 
jedni mają szczęście się urodzić, a drudzy nie. Każdy może być negocjatorem, 
gdyż prowadzenie negocjacji to umiejętność, którą każdy może posiąść poprzez 
trwałe ćwiczenia. Różnica polega na tym, że niektórzy są dobrymi negocjatorami, 
inni osiągają kiepskie rezultaty. Zależy to od cech charakteru i intensywności ćwi-
czeń danego negocjatora. Niektóre cechy charakteru sprzyjają, bowiem rozwijaniu 
umiejętności negocjatorskich, inne wręcz w tym przeszkadzają. F. de Callieres 
sporządził listę zawierającą cechy charakteru niepożądane u negocjatora.37 We-
dług Callieres’a negocjatorami nie powinni być: hazardziści, nałogowi alkoholicy, 
ludzie „narwani” mający gwałtowny temperament, ludzie niepraworządni i o nieure-
gulowanym trybie życia, ludzie utrzymujący stosunki z „ciemnymi” typami i oddają-
cy się frywolnym rozrywkom.38 Osoby, które posiadają cechy niepożądane w ne-
gocjacjach muszą intensywnie ćwiczyć, aby je w sobie stłumić. Natomiast, jeżeli 
nie posiadają cech potrzebnych do negocjacji, także muszą intensywnie ćwiczyć, 
aby je w sobie rozwinąć, bez nich bowiem nigdy nie będą dobrymi negocjatorami. 

Jedną z najważniejszych cech negocjatora, która jest niezbędna podczas 
prowadzenia negocjacji, jest empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje 

                                                        
33 Osobowość nieadekwatna – osobnik tego typu to zazwyczaj także uzbrojony bandyta, który ze 

względu na nieskutecznie zaplanowanie przedsięwzięcia, poważnie przecenił swoją zdolność doko-
nania rabunku. Błędy, jakie popełnia, są niemal dziecinne, jego żądania, jak na przykład milion dola-
rów w złocie, są na granicy niemożliwości. W odróżnieniu od osobnika o osobowości antyspołecznej, 
typ ten ma w swej przeszłości bardzo ograniczone doświadczenia przestępcze, a jego żądania przy-
bierają charakter niemal przepraszający. Może wysunąć pewne żądanie z ogromnym zdecydowa-
niem, a następnie sam przedstawić negocjatorowi kilka wariantów. Osobnik taki może być również 
wspólnikiem osobnika przywódczego, podążającym za przykładem i spełniającym polecenia, przy 
czym jest nieobliczalny, jeśli pozostawi się go samemu sobie. A. Jakubik: Zaburzenia osobowości. 
Warszawa 1997, s. 27 i n 

34 Schizofrenik paranoidalny –  jest to najbardziej powszechna postać choroby psychicznej. Żądania 
osobnika tego typu są zwykle dziwaczne: Bandyta, który napadł na bank w Kalifornii, zażądał żeby do 
każdego banku w Los Angeles dostarczono ciężarówkę wypełnioną pokarmem dla ptaków, żeby 
wszyscy mieszkańcy poszli pieszo do oceanu, aby dokonać ablucji i żeby wszystkie samochody sta-
nęły na dwa dni. Inny przykład absurdalnego żądania to polecenie, żeby władze wyłączyły Księżyc. 
E. Hilgard: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1967, s. 776-777 

35 Osobnik z depresją – to osobnik cierpiący na głęboką depresję, który może być na progu samobój-
stwa. Można go rozpoznać po ściszonej tonacji wypowiedzi, zwolnionym sposobie mówienia i nega-
tywnych zapatrywaniach. Może on zamordować zakładnika, a przynajmniej stworzyć wrażenie, że go 
zranił, aby zmusić policję, żeby go zastrzeliła. Jego żądania przeplatają się zwykle ze stwierdzeniami 
na temat depresji i śmierci. Zakładnicy takiego osobnika są często osobami, które zna. Poprzez akt 
wzięcia zakładników wyraża on swą potrzebę pomocy, chce zostać ukarany, ale często pragnie by 
mu wyperswadowano jego plany. L. Cierpiałowska: Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane za-
gadnienia. Poznań 2004, s. 160 i n 

36 Osobnik taki zwykle wybiera starannie moment, miejsce i zakładnika. Spośród wszystkich typów 
uprowadzających zakładników jest to osobnik najbardziej oddany swojej sprawie i najlepiej przygoto-
wany. Osobnicy tego typu stawiają przed władzami największe wyzwanie i stanowią najpoważniejszą 
groźbę dla przetrwania zakładników, gdyż to właśnie sprawcy tego typu częściej niż inni dokonują 
egzekucji zakładników. A. Strunk: Biesłan. Requiem. Częstochowa 2005, passim 

37 F. de Callieres: Sztuka dyplomacji. Lublin 1997, s. 11 i n 
38 W. Mastenbroek: op. cit. , s. 77 
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innych i rozumienia ich odczuć i pomysłów.39 Posiadanie tej cechy charakteru jest 
ogromną zaletą, gdyż pozwala ona dobrze rozumieć innego człowieka, ale z dru-
giej jednak strony, pozwala także zachować własne poglądy i nie ulegać wpływom 
innych osób, gdyż uwidacznia różnicę w uczuciach i poglądach różnych ludzi. Em-
patia to podstawa negocjacji, w których obie strony wygrywają. Osoba nie potrafią-
ca postawić się w sytuacji drugiej strony, zawsze będzie myślała tylko o sobie, a to 
wyklucza osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obu stron. W każdych nego-
cjacjach bardzo pożądane jest wyczulenie na wartości, percepcję, troski, normy 
zachowania i nastrój tych, z którymi się negocjuje. Należy je poznać i dostosować 
się, ale jednocześnie należy też unikać stereotypowego myślenia, gdyż przypisy-
wanie komuś cech na podstawie charakterystyki cech grupy, z której się wywodzi, 
jest zarówno obraźliwe, jak i niebezpieczne. W ten sposób pozbawiamy daną oso-
bę indywidualności. 

Inne niezwykle ważne cechy, jakimi winien się charakteryzować dobry nego-
cjator, to szacunek i uczciwość. Szacunek jest cechą zbliżoną do empatii. Nie jest, 
bowiem możliwe, aby szanować i rozumieć innych, jeśli nie szanuje się i nie rozu-
mie samego siebie. Dlatego też szacunek do siebie samego jest niezbędny dla 
tworzenia przyjaznej atmosfery podczas toczących się negocjacji, w myśl zasady – 
szacunek przyciąga szacunek.40 Powszechnie, bowiem wiadomo, że jeśli jedna ze 
stron okazuje szacunek to automatycznie i druga strona zaczyna nim obdarzać 
oponenta. Jeżeli zaś chodzi o uczciwość to jest ona niezbędna w każdej dziedzi-
nie, nie tylko w negocjacjach. Jeśli od początku postępuje się uczciwie, nie trzeba 
tracić energii na niepotrzebny stres, że nasze kłamstwo i krętactwa wyjdą na jaw. 
Poza tym, jak mówi stare przysłowie: „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Prędzej, czy 
później nasza nieuczciwość zostanie ujawniona. W tym momencie nasza kariera 
negocjatora jest zakończona, gdyż raz utraconą reputację i zaufanie bardzo trudno 
jest odzyskać. Kolejną cechą również związaną z empatią, jest poczucie sprawie-
dliwości. Tutaj także trzeba umieć wczuć się w sytuację innych, aby sobie uświa-
domić, że potrzeby innych są również ważne, jak i nas samych. Poczucie sprawie-
dliwości nie polega jednak na tym, aby wszystkich ludzi traktować jednakowo. 
Normalną rzeczą jest, że bliskich czy podwładnych traktuje się inaczej, niż inne 
osoby. Należy jednak sobie uświadomić, iż każdy człowiek jest z natury inny i ma 
inne potrzeby. Na przykład, jedni potrzebują mniej czasu, a inni więcej, aby zrozu-
mieć daną kwestię. Dobry negocjator musi być cierpliwy i odpowiedzialny. Cierpli-
wość, to nie tylko przeciwność porywczości. Cierpliwość to także synonim wytrwa-
łości, umiejętności radzenia sobie z chwilową porażką, nie załamywanie się tylko 
cierpliwe ponawianie próby. Porażka to nieodłączna część sukcesu. Dlatego też, 
tylko ci najbardziej cierpliwi i uparci, mają szansę odnieść sukces. Odpowiedzial-
ność, to cecha, którą powinien posiadać każdy dorosły człowiek. Człowiek odpo-
wiedzialny to człowiek świadomy wszelkich konsekwencji swoich czynów, nieza-
leżnie od tego, czy podjęte działania były skuteczne czy nie.41 Elastyczność to 
następna cecha ważna, która określa zdolność radzenia sobie z nowymi, nieprze-
widzianymi sytuacjami i trudnościami. Cecha ta jest niezbędna szczególnie w ne-
gocjacjach konstruktywnych, gdyż bez niej nie jest możliwe, aby strony pogodziły 
                                                        
39 E. Bieńkowska: Poradnik mediatora. Warszawa 1999, s. 24 i n 
40 R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do tak – Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 

2007, s. 16 
41 J. Czapiński: Psychologia pozytywna. Warszawa 2005, s. 12 
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swoje cele i potrzeby z celami i potrzebami drugiej strony. Inna cecha, która jest 
bardzo przydatna negocjatorowi w wykonywaniu zawodu, to zdyscyplinowanie. 
Działa ono jak motor, wewnętrzna siła napędowa zachęcająca do pokonywania 
nowych przeszkód. Dzięki zdyscyplinowaniu negocjator jest uważny i poważnie 
podchodzi do wszystkich wyzwań. Poważnie wcale nie znaczy smutno czy ponuro. 
Poważnie znaczy rozważnie. Nie przeszkadza to w zachowaniu poczucia humoru, 
które jest bardzo przydatne w szczególności dla rozładowania napięcia. Podczas 
trudnych i złożonych negocjacji, w których gra jest o wysoką stawkę, strony są 
zazwyczaj podenerwowane i pracują w napięciu. Dobrze jest wtedy wykorzystać 
swoje poczucie humoru i rozluźnić trochę atmosferę. Urok osobisty także może być 
atutem w negocjacjach. Jeśli mielibyśmy do wyboru porównywalne oferty od 
dwóch kontrahentów: jednego miłego i sympatycznego, drugiego ponurego i 
zgorzkniałego, najprawdopodobniej wybralibyśmy współpracę z tym pierwszym. 
To, jaki jest dany człowiek wewnątrz, emanuje na zewnątrz i udziela się otoczeniu, 
wpływając na klimat, w jakim stopniu prowadzone są rozmowy. Dlatego też, jeśli 
jest możliwość wyboru, nikt nie chce pracować z osobą niesympatyczną. Pedan-
tyzm dla wielu ludzi nie jest cechą pozytywną. Jednak, jeśli nie jest to skrajność, 
często okazuje się niezwykle przydatny w negocjacjach. To szczegóły, bowiem 
pozwalają drugiej stronie w pełni dostrzec korzyści płynące z porozumienia. „Grze-
banie” w detalach jest szczególnie przydatne przy argumentacji.42 Na przykład 
podczas negocjacji o sponsoring jakiegoś wydarzenia warto jest pogrzebać w deta-
lach i dokonać różnych obliczeń ukazujących, jakie korzyści uzyska sponsor, ile 
osób zobaczy jego logo, jaki jest przewidywalny koszt dotarcia do tysiąca osób 
w porównywaniu z innymi formami reklamy itd.43 

Każdy negocjator, tak jak każdy inny człowiek, reprezentuje jakiś typ osobo-
wości. Cechy osobowości negocjatorów, tak jak ich cechy charakterystyczne, mają 
ogromny wpływ na przebieg procesu negocjowania. Różnica między innymi polega 
jednak na tym, że w przypadku cech charakterystycznych, negocjator może je 
rozwinąć albo stłumić w zależności od potrzeby. Natomiast na cechy osobowości 
nie ma się żadnego wpływu, trudno jest, bowiem zmienić własną osobowość. Oso-
bowość danego człowieka decyduje o sposobie jego zachowania i interpretacji 
otrzymanych informacji. Podobnie jest w negocjacjach. Różni negocjatorzy przy-
bierają różne style zachowania. W przypadku zetknięcia się negocjatorów o róż-
nych osobowościach, może dojść do konfliktów, a nawet do zerwania rozmów tylko 
z tego powodu. W myśl zasady, „kiedy wejdziesz między wrony kracz jak i one” 
powinniśmy dopasować własną osobowość do osobowości drugiej strony. Nego-
cjatorzy mogą posiadać jeden z czterech głównych typów osobowości: pragmaty-
ka,44 ekstrawertyka,45 wrażliwca46 czy analityka.47 

Negocjacje policyjne są specyficzną formą prowadzenia quasi dialogu i nie 
mają odzwierciedlenia do realizowanych negocjacji biznesowych. Negocjacje poli-
cyjne odbywają się pod presją zagrożenia osób lub presją „publiczności”, oczeku-
jących na pozytywne lub negatywne zakończenie sytuacji kryzysowej. Priorytetami 

                                                        
42 G. Rosa: Komunikacja i negocjacje w biznesie. Szczecin 2009, s. 21 i n 
43 R. Rządca, P. Wujec, op. cit., s. 163 
44 R. Dawson: Sekrety udanych negocjacji. Poznań 1999, s. 14 
45 A. Fowler: Jak skutecznie negocjować. Warszawa 2001, passim 
46 G. Kennedy: Negocjator. Warszawa1998, s. 32 
47 R. Dawson, op. cit., s. 266 



 
 
 

 
99 

w prowadzonych negocjacjach przez policję są: rozwiązanie incydentu bez dal-
szych ofiar, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom incydentu, za-
trzymanie sprawców, wykonanie zadania zgodnie z normami społecznymi. W ne-
gocjacjach policyjnych nie występuje jeden negocjator, a mówi się o „zespole ne-
gocjacyjnym”, który przy pomocy bezpośredniego kontaktu głosowego lub urzą-
dzeń technicznych nawiązuje kontakt i prowadzi negocjacje. 

Dla potrzeb negocjacji policyjnych określono, iż stosowną definicją negocjacji 
jest proces komunikacji mającej na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej. W nego-
cjacjach policyjnych korzysta się też z następujących pojęć: 

- terroryzm – nielegalne użycie lub groźba użycia przemocy przeciwko 
osobom lub mieniu dla osiągnięcia ekonomicznych, politycznych lub 
społecznych celów;48 

- sytuacja kryzysowa – wszelkie zachowania osób zagrażające życiu, 
zdrowiu ludzi lub mieniu;49 

- sprawca sytuacji kryzysowej – osoba lub osoby usiłujące uzyskać władze, 
uznanie, wpływ, korzyści materialne stosując przemoc psychiczną lub 
fizyczną; 

- zakładnik – osoba zatrzymana jako zabezpieczenie dla realizacji pewnych 
żądań.50 

Można sobie zadać pytanie – Dlaczego policja w sytuacjach kryzysowych ne-
gocjuje?. Otóż odpowiadając na to pytanie trzeba się ustosunkować do możliwości 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych:51 

− szturm sił policji bez rozpoznania (z marszu) – jest najgorszym z 
możliwych rozwiązań, gdyż w takiej sytuacji istnieje bardzo duże ryzyko i 
zagrożenie związane z bezpieczeństwem zakładników jak i policjantów 
biorących udział w akcji, a także pewnym wyeliminowaniu sprawców 
incydentu;52 

− szturm sił policji po rozpoznaniu – rozwiązanie to ma mniej słabych stron, 
lecz nie niweluje całkiem zagrożenia, a czas potrzebny na rozpoznanie jest 
możliwy do zdobycia w bezpieczny sposób tylko przez podjęcie 
negocjacji;53 

− opcja wykorzystania strzelców wyborowych – przy dobrym rozpoznaniu i 
użyciu odpowiedniej ilości strzelców daje duże szanse na przeżycie 
zakładników, ale pociąga za sobą podjęcie decyzji o wyeliminowaniu 
sprawców incydentu;54 

− opcja podjęcia negocjacji – daje nam pewność nie narażania żadnych osób 
biorących udział w incydencie na utratę życia. 

                                                        
48 K. Dębiński: Pojęcie i rodzaje terroryzmu, jego ofiary i sprawcy. W: „Policja”. Szczytno 2007, nr 1, s. 

8-18 
49 S. Augustyn: Koncepcje nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego. (W:) Zeszyty Naukowe 

Akademii Obrony Narodowej. Warszawa 1998, s. 4  
50 T. Aleksandrowicz: Terroryzm międzynarodowy. Warszaw 2008, s. 49 
51 Grupa reagowania na sytuacje kryzysowe-Zespół negocjacji kryzysowych Akademii FBI. Quantico, 

Wirginia. Podręcznik dla uczestnika szkolenia. Warszawa – Legionowo, 1998 r. 
52 K. Jałoszyński: Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? Warszawa 2001, s. 7 
53 K. Jałoszyński: Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 154 
54 M. Czerwiński: Taktyka działań strzelców wyborowych w operacjach specjalnych. W: „Komandos”. 

2006, nr 2, s. 47-51 
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W opcji negocjacyjnej priorytetem jest prowadzenie negocjacji do spowodo-
wania poddania się sprawców, a w sytuacji, gdy istnieje realne zagrożenie dla ży-
cia zakładników prowadzi się tzw. „grę na zwłokę” w celu przygotowania najko-
rzystniejszej możliwości rozwiązania taktycznego, czyli szturmu. Jak widać najbez-
pieczniejszym sposobem rozwiązania sytuacji kryzysowej dla wszystkich jej 
uczestników jest prowadzenie negocjacji, które prowadzą w konsekwencji do jej 
pozytywnego zakończenia. Jednocześnie z rozwiązaniami siłowymi łączą się pew-
ne problemy, okazuje się iż na 1000 osób, które zginęły podczas sytuacji „zakład-
niczych” na świecie, aż 780 zginęło podczas akcji odbijania zakładników.55 Szanse 
utraty życia w czasie odbijania zakładników są bardzo duże. Ponadto, jeśli od sa-
mego początku rozwiązywania incydentu uciekniemy się do rozwiązań siłowych 
wówczas może być bardzo trudno lub może okazać się to niemożliwe, aby powró-
cić do negocjacji. Natomiast rozpoczynając rozwiązanie incydentu od negocjacji 
zawsze będziemy mieli do dyspozycji jeszcze wszystkie pozostałe opcje. 

W negocjacjach policyjnych niezbywalną zasadą jest, iż to przeszkolony poli-
cjant realizuje „kontakt” z obiektem (zamachowcem, samobójcą itp.). Często poja-
wia się pytanie – Dlaczego negocjacji w policji nie prowadzą wyszkoleni psycholo-
dzy tylko policjanci?. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w środowisku pracy 
psychologów. Psycholog spotyka się ze swoim pacjentem w pewnych odstępach 
czasu przez okres 6 miesięcy, czasem roku. Podczas tych sesji dowiaduje się wie-
lu rzeczy o swoim pacjencie: co lubi, czego nie lubi, poznaje jego potrzeby emo-
cjonalne itp. Przez okres spotkań psycholog może mieć (lub nie) duży wpływ na 
pacjenta.56 W sytuacji zabarykadowania się lub w sytuacji z zakładnikami nie ma 
się takiego luksusu jak czas. Policjanci na miejscu zdarzenia muszą zmagać się  
z natychmiastowym kryzysem i wielką niewiadomą dotyczącą czasu jego trwania. 
Funkcjonariusze są szkoleni i posiadają doświadczenie w sytuacjach, kiedy mają 
do czynienia z zagrożeniem i sprawcami czynów karalnych. Istnieje, więc kilka 
praktycznych powodów by skorzystać z pomocy policjanta jako negocjatora. Otóż 
więcej jest policjantów niż psychologów, policja pracuje 24 godziny na dobę. Ła-
twiej przeszkolić policjanta z podstaw psychologii niż nauczyć psychologa podstaw 
policyjnych technik pracy. Poza tym psycholodzy z praktyką najczęściej popełniają 
błąd i diagnozują sprawcę, a nie skupiają się na pozytywnym zakończeniu incyden-
tu. Modelem negocjatora z ramienia policji byli policjanci z komórek kryminalnych, 
którzy w wyniku doświadczenia nabytego w pracy „na ulicy” jako osoby prowadzą-
ce wywiady, dochodzenia i przesłuchania sami niejako nauczyli się podstaw psy-
chologii.57 Negocjatorzy policyjni nie mają do czynienia z terapią długoterminową. 
Działają analogicznie jak w przypadku udzielania pierwszej pomocy medycznej, po 
to by ustabilizować sytuację, zanim zastosuje się zawodową pomoc.58 Ponadto 
wprowadzony proces selekcji do służby w Policji, predestynuje kandydatów z po-
żądanym – z punktu widzenia realizacji obowiązków służbowych – wykształceniem 
m.in. absolwentów psychologii. 

                                                        
55 B. Hoffman: Oblicza terroryzmu. Warszawa 2001, s. 32  
56 S. Chełpa, T. Witkowski: Psychologia konfliktów. Wrocław 1999, passim 
57 T. Bielska: Problematyka negocjacji policyjnych na poszczególnych etapach kształcenia psycholo-

gicznego. W: I. Krzyna (red.): Psychologia a praktyka policyjna. Dotychczasowe doświadczenia i kie-
runki rozwoju kształcenia psychologicznego w szkołach policyjnych (materiały poseminaryjne). 
Szczytno 1999, s. 6 i n 

58 A. Wicik: Ewakuacja rannego w zespole. W: „Policja 997”. 2009, nr 4, s. 32-33 
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W Polsce do 1994 r. nie istniał żaden pomysł na rozwiązywanie sytuacji kry-
zysowych w drodze negocjacji, a jeżeli takie przypadki miały miejsce to były one 
oddziaływaniem mimowolnym. W tamtych czasach większość sytuacji kryzysowych 
rozwiązywano w sposób siłowy i nawet w obecnym czasie są niejednokrotnie czy-
nione naciski, aby sprawę załatwić siłowo, ponieważ jest to załatwione szybko i 
można się pochwalić sukcesem (lub niejednokrotnie porażką czy podaniem ilości 
ofiar). Negocjacje w Polsce rozpoczęły się, gdy w 1993 r. piętnastoosobowa grupa 
policjantów wyjechała do USA na szkolenie z zakresu negocjacji policyjnych.59 Po 
powrocie Komendant Główny Policji powołał zespół mający przygotować szkolenie 
na terenie kraju.60 Nieetatowy zespół miał kompetencje do prowadzenia szkoleń, 
nie był natomiast w stanie rozwiązać kolejnych problemów, które dotyczyły tworze-
nia systemu negocjacji policyjnych. Z upływem trzech kolejnych lat, w zespole po-
zostało już tylko ośmiu policjantów (część osób odeszła na emeryturę, inni zajęli 
kierownicze stanowiska i nie było możliwości ich wykorzystania do prowadzenia 
dalszych prac). 

W 2000 r. komendant główny Policji powołał „Zespół do opracowania systemu 
negocjacji policyjnych”. W wyniku prac zespołu w 2001 r. został zatwierdzony pro-
gram szkolenia realizowany w ramach doskonalenia zawodowego dla negocjato-
rów policyjnych. Program ten jest oparty na koncepcji nauczania sytuacyjno-
problemowego. Dziesięciodniowe szkolenie skoncentrowane jest wokół zadań 
zawodowych negocjatora i polega na ćwiczeniu umiejętności niezbędnych podczas 
prowadzenia negocjacji. W wyniku dalszych prac zespołu i zatwierdzeniu całej 
procedury prawnej w 2002 r. ukazał się pierwszy – i jak na razie jedyny – akt 
prawny regulujący zasady pracy negocjatora.61 Po ośmiu latach propagowania idei 
negocjacji i przełamywaniu stereotypów i przeciwności ukazał się akt, który określił 
sytuacje i podmioty właściwe do prowadzenia negocjacji oraz sposoby ich wyko-
nywania. Aktualnie na terenie Polski jest 340 przeszkolonych policyjnych negocja-
torów, z których 90% pełni funkcję negocjatora niejako społecznie. Program szko-
lenia negocjatorów policyjnych w Polsce powstał na bazie doświadczeń uzyska-
nych w Stanach Zjednoczonych. Jest on oczywiście dostosowany do realiów istnie-
jących w Polsce, a ćwiczenia symulacyjne dotyczą doświadczeń zdobytych pod-
czas zaistniałych incydentów na świecie, ale także w Polsce. Szkolenie negocja-
cyjne ma za zadanie przygotować przyszłych negocjatorów do rozwiązywania po-
                                                        
59 13 listopada 1983 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził Program Pomocy Antyterrorystycz-

nej w oparciu o Ustawę o Pomocy Zagranicznej z 1961 r. Program ATA został zapoczątkowany w 
1983 r. Pierwszym krajem w nim uczestniczącym była Kostaryka. Do 1990 r. uczestniczyło w nim po-
nad 11 tys. funkcjonariuszy sił policyjnych i służb specjalnych z ponad 70. krajów świata. Od 1990 r. w 
programie uczestniczy również Polska. W latach 1990-1994 na terenie USA zorganizowano 20 spe-
cjalistycznych szkoleń z zakresu taktyki i techniki antyterrorystycznej, rozwiązywania sytuacji kryzy-
sowych, zasad prowadzenia negocjacji itp. dla policjantów z Polski. Uczestniczyło w nich prawie 250 
polskich policjantów. Źródło: Internet – http://www.iwar.org.uk/cyberterror/resources/threat-
assessment/pj63ata2.htm, (uzyskano 12.05.2009) 

60 Decyzja komendanta głównego Policji Nr 86/94, która spośród uczestników szkolenia powołała Ze-
spół Programowo – Metodyczny ds. Szkolenia Policyjnych Negocjatorów. W zespole tym pracowało 
11 funkcjonariuszy, którzy opracowali program szkolenia dla policyjnych negocjatorów. W latach 
1996–1997 na podstawie tego programu zostało przeszkolonych zgodnie z założeniami Komendy 
Głównej Policji 110 policyjnych negocjatorów. 

61 Zarządzenie nr 4 komendanta głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form i metod wy-
konywania negocjacji policyjnych. „Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji” (dalej: Dz.U. KGP.) 
2002 r., nr 5. Zarządzenie określa zakres i sposób wykonywania negocjacji policyjnych oraz sytuacje 
w których mogą być prowadzone negocjacje policyjne. 
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ważnych sytuacji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia. Szkolenie oparte jest 
na koncepcji nauczania sytuacyjno-problemowego. Koncentruje się ono wokół 
konkretnych zadań zawodowych negocjatora i polega na ćwiczeniu praktycznym 
umiejętności niezbędnych do prowadzenia negocjacji. Szkolenie jest prowadzone 
przez doświadczonych negocjatorów z odpowiednim stażem zawodowym (jako 
negocjatora) oraz posiadających stosowne uprawnienia pedagogiczne. Program 
ten jest przeznaczony dla policjantów, którzy będą prowadzić negocjacje z osoba-
mi, których zachowanie może doprowadzić do utraty życia lub zdrowia ludzkiego 
albo zniszczenia mienia. Uznano, iż negocjator spotka się w praktyce z konkret-
nymi sytuacjami, których rozwiązanie zależeć będzie od poziomu jego umiejętno-
ści. Wpierw opracowano katalog umiejętności, które winien posiąść negocjator 
podczas szkolenia, które obejmuje umiejętności: komunikowania się w celu roz-
wiązania sytuacji kryzysowej; nawiązywania i utrzymywania kontaktu; dokonywania 
analizy informacji, wnioskowania; opanowania emocji (własnych i sprawcy); doko-
nywania oceny sprawcy; modelowania zachowań sprawcy; pracy w zespole; ade-
kwatnego stosowania taktyk negocjacji; posługiwania się sprzętem specjalistycz-
nym oraz dokumentowania przebiegu negocjacji.62 Biorąc pod uwagę potrzebę 
nabycia powyższych umiejętności opracowano Program szkolenia, który oparto na 
modelu kształcenia sytuacyjno-problemowym i skonstruowano go zgodnie z zasa-
dami progresji63 oraz wiązania teorii z praktyką.64 Konstrukcja programu uwzględ-
nia wiedzę teoretyczną, niezbędną do opanowania każdej umiejętności. 

Szkolnictwo policyjne wobec zagadnienia negocjacji 
W szkolnictwie policyjnym spotykamy programy szkolenia, w których materiał 

nauczania został wyodrębniony zgodnie z celami cząstkowymi i dydaktycznymi. 
Sam program zaś jest zbudowany w formie tabeli, która zawiera cel główny, cele 

                                                        
62 Materiały szkoleniowe dot. kursu negocjatorów Komendy Głównej Policji, CSP Legionowo 2001 
63 Zasada przystępności w nauczaniu zwana jest również metodą stopniowania trudności. Wymaga ona 

od nauczyciela uwzględnienia właściwości rozwojowych uczniów. Aby materiał nauczania był przy-
stępny, musi być dostosowany do rozwoju uczniów pod względem zakresu i jakości. Oprócz materiału 
nauczania ważny wpływ na stosowanie tej zasady wywierają realizowane przez nauczyciela metody 
nauczania. Zasadzie tej odpowiadają następujące reguły: 1) w nauczaniu należy przechodzić od tego, 
co jest dla ucznia bliskie, do tego co dalsze; 2) w nauczaniu należy przechodzić od tego, co jest dla 
ucznia łatwiejsze, do tego co trudniejsze; 3) w nauczaniu należy przechodzić od tego, co jest uczniom 
znane, do tego co nowe i nieznane; 4) w procesie nauczania – uczenia się należy uwzględnić różnice 
w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce poszczególnych uczniów. Stosowanie tej zasady 
wymaga ponadto uwzględnienia indywidualnych różnic miedzy uczniami. Również należy tak kiero-
wać pracą klasy, by pozytywne cechy indywidualne rozwijać na tle pracy zespołowej, jednocześnie 
zwalczając złe aspołeczne skłonności. Zasady dydaktyczne stosowane w polskim szkolnictwie poli-
cyjnym. Katowice 2001, s. 11 

64 Wiązanie teorii z praktyką wyrabia u uczniów przekonanie o użyteczności wiedzy, a jednocześnie 
wywołuje pozytywne motywacje uczącego się, w sposób istotny wpływa na jego aktywność. Odwoła-
nie się do praktyki czyni wiedzę teoretyczną zarozumialszą i potrzebniejszą, a także bardziej trwalszą. 
Wdrażanie uczniów do samodzielnego działania wymusza na nauczycielu takie kształcenie, które jest 
w ciągłym powiązaniu z otaczającą rzeczywistością przyrodniczą, społeczną, techniczną, kulturalną. 
Wiązanie teorii z praktyką to prawo procesu poznawczego. Z zasady tej wynikają następujące postu-
laty: 1) działania praktyczne uczniów winny być poprzedzone przekazaniem im określonej porcji wia-
domości; 2) reguły, zasady, definicje i prawa leżące u podstaw uczniowskich działań powinny być 
produktem własnej aktywności uczniów; 3) operacje praktyczne uczniów powinny być kształcące; 
4) powiązanie działań uczniów z efektywnym przekształceniem rzeczywistości powinno mieć miejsce 
wszędzie tam, gdzie istnieją warunki ku temu. 5) Brak przestrzegania w nauczaniu – uczeniu się za-
sady wiązania teorii z praktyką sprawia, że uczniowie nie potrafią wykorzystać zdobytych wiadomości 
w praktyce. F. Bereźnicki: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001, passim 
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cząstkowe, cele dydaktyczne, określony czas poświęcony na opanowanie zdobytej 
wiedzy i umiejętności, zawartość programową określającą, jakimi treściami należy 
wypełnić czas szkolenia oraz wskazanie pomocy dydaktycznych, które winny być 
wykorzystane w szkoleniu. Aktualnie system szkolenia policyjnego wykorzystuje 
następujące metody nauczania: metody podające (opis, pogadanka, wykład), me-
tody problemowe (wykład interaktywny, gry dydaktyczne, dyskusje, symulacje), 
metody praktyczne (ćwiczenia). 

Najczęściej wykorzystywanymi metodami nauczania są: 
− wykład interaktywny – tj. aktywizująca metoda dydaktyczna, której celem 

jest przyswojenie przez uczniów określonej wiedzy. Polega na stymulowa-
niu aktywności uczniów poprzez rożnego rodzaju techniki animacji. Wystę-
puje tu pewien rodzaj interakcji pomiędzy uczniem i nauczycielem, który 
skupia się na wzajemnej współpracy;65 

− dyskusja – polega na wzajemnej wymianie myśli i poglądów w trakcie 
opracowania przez uczniów określonego materiału. Umożliwia rozwiązy-
wanie problemów dzięki uzupełnianiu się wiedzy uczestników szkolenia, 
lecz nie może być swobodną, niczym nieskrępowaną rozmową. To nau-
czyciel powinien dążyć do nadania spójności elementów wypowiedzi 
uczniów;66 

− symulacja – polega na odtworzeniu przez uczących się, różnorodnych sy-
tuacji problemowych, które były kiedyś „problemami rzeczywistymi”, przy 
czym wyniki uczniowskich rozwiązań porównuje się z rozwiązaniami fak-
tycznymi. Przedmiotem symulacji jest rzeczywistość.67 

                                                        
65 W szkolnictwie policyjnym stosowana jest obecnie metoda wykładu interaktywnego. Wykład interak-

tywny jest odmianą wykładu zbliżoną do wykładu problemowego, pogadanki, dyskusji i klasycznej 
metody problemowej. W wykładzie tego typu zakłada się intelektualną aktywność słuchaczy stymulo-
waną technikami aktywizującymi, stosowanymi przez szkoleniowca. Wykładowca prowadząc zajęcia 
metodą wykładu interaktywnego wykorzystuje naturalną aktywność słuchaczy, czyniąc ich współauto-
rami wykładu .Pełniejsze angażowanie słuchaczy w tok zajęć skutkuje odejściem od typowo werbal-
nego przekazywania wiadomości na rzecz samodzielnego dochodzenia do wspólnych rozwiązań po-
stawionych problemów. Wykładowca stawiając zadania przed słuchaczami oczekuje wypracowania 
stanowiska zgodnego z ich wiedzą i praktyką zawodową. Określenie „interaktywny” odnosi się do 
wzajemnych interakcji zachodzących pomiędzy wykładowcą a uczestnikami zajęć. Metody kształce-
nia. Materiały pomocnicze dla osób realizujących zadania dydaktyczne. Katowice 2001, s. 11 i n 

66 Wyróżnia się trzy odmiany dyskusji. Najczęściej spotykana jest dyskusja rozwijająca się w toku 
wspólnego rozwiązywania problemu przez uczniów. Dyskusja ta rozwija się w sposób spontaniczny 
szczególnie wtedy, gdy jej uczestnicy uzyskali wcześniej odpowiedni poziom wiedzy, dzięki czemu 
posiadają odpowiednie informacje i argumenty. Druga odmiana dyskusji ukierunkowana jest na 
kształtowanie przekonań. Odbywa się ona w sferze spraw osobistych, własnego stosunku do dobra i 
zła. W dyskusjach tego typu istotną rolę odgrywają oceny oraz systemy wartości reprezentowane 
przez uczestników. Trzecią odmianą jest dyskusja, której celem jest uzupełnienie własnej wiedzy 
uczestników. Dyskusja ta jest mało dynamiczna, istotną rolę odgrywa w niej dysponowanie bogatymi i 
pewnymi informacjami na dany temat, mniej natomiast argumenty czy też oceny. Wśród rodzajów 
dyskusji wyróżniamy między innymi: dyskusje związaną z wykładem; dyskusje wielokrotną; dyskusje 
obserwowaną (panelową). Ibidem, s. 15 

67 Metoda symulacji polega na przedstawieniu wybranego fragmentu rzeczywistości w sposób uprosz-
czony, ułatwiający jego obserwację lub manipulowanie nim. Symulacja służy kształtowaniu w słucha-
czach umiejętności gruntownej analizy różnych problemów, które w przeszłości stanowiły dla kogoś 
problem rzeczywisty. Zastosowanie metody symulacji pozwala szkolonym policjantom na wykonanie 
określonego zadania praktycznego po raz pierwszy, na zobaczeniu jak należy to robić, na przedysku-
towanie ewentualnych wątpliwości, wypracowanie optymalnego algorytmu wykonywania czynności 
oraz skonfrontowanie różnych doświadczeń zawodowych, teorii i praktyki. Zadanie w ramach symula-
cji może być wykonywane wielokrotnie, przy zmieniających się warunkach. Symulacja uczy myślenia, 
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Program szkolenia negocjatorów został opracowany w wersji tabelarycznej 
(która od lat jest stosowana w polskiej policji) zgodnie z wszystkimi zasadami pe-
dagogicznymi, tj.: zasadą aktywności, zasadą praktyczności, zasadą poglądowo-
ści, zasadą przystępności, zasadą indywidualizacji i zespołowości. Czas trwania 
kursu dla negocjatorów wynosi 10 dni szkoleniowych, podczas których w zależno-
ści od celu cząstkowego realizuje się 6–12 godzin dziennie.68 Przyjęto, że jednost-
ka dydaktyczna to 60 minut. Uczestnik kursu w trakcie zajęć poznaje: rodzaje incy-
dentów, strukturę i zadania sztabu kryzysowego,69 źródła i obieg informacji w cza-
sie trwania sytuacji kryzysowej, mechanizmy komunikacji interpersonalnej, typy 
sprawców incydentów oraz ich profile psychologiczne,70 łączność taktyczną. Po-
nadto w prowadzonych symulacjach słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu 
negocjacyjnego rozwiązania sytuacji kryzysowej. 

Należy nadmienić, iż szkolenie prowadzone jest przez czterech instruktorów 
(jeden jest psychologiem), którzy prowadzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 
Podczas szkolenia zwracana jest szczególna uwaga na katalog umiejętności, które 
musi opanować przyszły negocjator. Egzamin końcowy nie jest w formie testu wie-
dzy lecz praktycznego zaliczenia symulacji szkoleniowej, która jest jedną z wielu 
wykorzystywanych podczas szkolenia i kończy kurs. W celu zapewnienia indywi-
dualizacji nauczania preferuje się grupy szkoleniowe, które liczą od 12 do 15 osób. 
Kadrę dydaktyczną kursu wyznacza Komendant Centrum Szkolenia Policji w Le-
gionowie w porozumieniu z Dyrektorem Biura Służby Prewencyjnej Komendy 
Głównej Policji. Załącznikami do Programu szkolenia negocjatorów są wciąż zmie-
niane założenia do scenek symulacyjnych. Szkolenie ma za zadanie w jak naj-
większym stopniu zbliżyć się do mogących wystąpić sytuacji życiowych, więc sce-
nariusze scenek symulacyjnych są pisane na podstawie zaistniałych zdarzeń w 
rzeczywistości. W trakcie trwania kursu słuchacze wypełniają opracowaną i przygo-
towaną ankietę posiadanych umiejętności na wstępie kursu i po jego zakończeniu 
oraz specjalny kwestionariusz dotyczący posiadanej wiedzy przed i po szkoleniu. 
Dają one obraz posiadanej wiedzy policyjnej w momencie przystąpienia do szkole-
nia i uwidaczniają efekty zaistniałych zmian po zakończonym szkoleniu. Na zakoń-
czenie kursu słuchacze podlegają ocenie. Sporządzany jest oceniający formularz, 
który wskazuje na uzyskane efekty szkoleniowe i osiągnięte cele dydaktyczne. 

 
Zakończenie 
Wykonywanie zadań z zakresu negocjacji wymaga nieustannego szkolenia i 

doskonalenia umiejętności. Warsztat negocjatora nie może być wynikiem przypad-
ku, czy szczęśliwego zbiegu okoliczności, ponieważ każda sytuacja łączy się z 
zagrożeniem życia i zdrowia osób w niej uczestniczących. Dlatego też dalszym 
etapem kształcenia są organizowane centralnie pięciodniowe warsztaty, pozwala-
jące na doskonalenie umiejętności i wymianę nabytych doświadczeń. Negocjatorzy 
uczestniczą w tych szkoleniach raz w roku. Celem tego szkolenia jest przypomnie-
                                                                                                                                             

wpływa na doskonalenie umiejętności związanych z różnymi sytuacjami zawodowymi. Daje ona takie 
możliwości zarówno policjantom uczestniczącym w symulowanej scenie, jak i obserwatorom, którzy 
wypowiadają się w dyskusji podsumowującej przebieg zajęć. Ibidem, s. 24 

68 I. Żbikowska: O pracy policyjnego negocjatora. (W:) „Gazeta Wyborcza” 10.04.2007 r. 
69 M. Dąbrowski, J. Gampf: Wybrane Zagadnienia Pracy Sztabowej w Policji. Szczytno 2004, s. 23 
70 B. Lach: Niektóre psychologiczne determinanty tworzenia portretu psychologicznego sprawcy. W: 

M. Zajder, M. Goc (red.): Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych. Szczytno 1999, 
s. 258-271 
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nie kwestii z zakresu komunikacji interpersonalnej, ale także podstaw prawnych 
wykonywania zadań przez negocjatora. Ważnym elementem doskonalenia zawo-
dowego w tej formie jest rozpoznawanie typów osobowości sprawców zaistniałych 
sytuacji kryzysowych. Największym blokiem szkolenia podczas tych warsztatów 
jest prowadzenie negocjacji zgodnie z przygotowanymi scenariuszami do symula-
cji. Tylko takie ćwiczenia dają możliwość realnego zetknięcia się z trudną sytuacją 
spotykaną na miejscach zdarzeń, a także szlifują posiadany przez każdego nego-
cjatora jego indywidualny warsztat pracy. 

Negocjatorzy szkolący przygotowując się do prowadzenia zajęć, mają obo-
wiązek opracować pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywać w realizowa-
nym procesie instruktażowym. Aby móc w bardziej przyswajalny sposób przekazać 
wiedzę, wykorzystuje się narzędzia multimedialne, które przedstawiają tablice po-
glądowe dotyczące realizowanych poszczególnych celów cząstkowych zawartych 
w programie. Podobny model działania jest przyjęty również w Niemczech.71 Każdy 
uczestnik szkolenia po pozytywnym zaliczeniu kursu wraz z egzaminem otrzymuje 
stosowny okolicznościowy Certyfikat nabycia uprawnień negocjatora policyjnego 
wraz z odznaką. Opracowane metody szkolenia negocjatorów uczące konkretnych 
umiejętności, składają się na jeden z najlepiej przygotowanych systemów dydak-
tycznych w Policji. 

Mottem przewodnim dla negocjatorów policyjnych w Polsce są słowa jednego 
z nich – K. Balcerka, który napisał: „Na drodze, której istotą jest dążenie do dosko-
nałości w służbie człowiekowi, ciągle napotykamy ludzi, których świat pęka i rozpa-
da się. Zagubieni między czarnym i białym, nie pojmując współistnienia dobra i zła, 
światła i cienia – tracą z oczu cel i stoją na krawędzi życia. Biorąc ten piękny świat 
w dłonie, pomagamy odnaleźć drogę ku wewnętrznej harmonii i dajemy nadzieję. 
Możemy to robić, bo wiemy, że: Po Pierwsze Człowiek”.72 

                                                        
71 Raport z wizyty studyjnej w Szkole Policji w Hamburgu, w ramach projektu E-learning w europejskim 

systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego Policji. Wizyta odbyła się w dniach 17-23.02.2008 r. 
Raport l.dz.184/08 został sporządzony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

72 P. Siwanowicz: Po pierwsze człowiek. W: „Życie Warszawy”. 16.10.2008 
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Streszczenie 
W powyższym artykule autor skrótowo opisuje historię polskich kontyngentów 

policyjnych delegowanych do pełnienia służby w misjach międzynarodowych. Pol-
ska policja jest zaangażowana w tego rodzaju współpracę od 1992 r. Do dnia dzi-
siejszego polscy policjanci pełnili służbę w kilku różnych zakątkach świata. Trzech 
z nich zginęło lub zmarło w trakcie pełnienia tej służby, a kilku innych było rannych 
od granatów i pocisków. W omawianym okresie czasu policjanci pracowali dla róż-
nych organizacji międzynarodowych, takich jak: Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych, Unia Zachodnioeuropejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie oraz Unia Europejska. Dzisiaj polska Policja ciągle kontynuuje służbę 
w kontyngentach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Aktual-
nie polscy policjanci są obecni w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Koso-
wie i Liberii. W opinii powszechnej tylko Wojsko Polskie wysyła żołnierzy i obser-
watorów do pełnienia służby w ramach misji międzynarodowych. Opinia ta nie jest 
prawdziwa. Autor w swoim artykule stara się zmienić ten pogląd oraz pokazać 
mało znaną stronę pracy polskiej Policji. 

 
Summary: 

In this article, the author describes the history of the Polish Police Force Contin-
gents. Polish Police has been involved in international cooperation since 1992, 
when Poland sent its police officers to an intermational mission for the first time. 
Since then, Polish police officers have serviced in several different countries. Three 
of them died during their mission and some of them were injured by hand grenades 
and gunfire. They have worked for the United Nations, the Western European Un-
ion, the Organization for Security and Co-operation in Europe and the European 
Union. Also today the Polish Police Force are continuing their service for the Unit-
ed Nation and the European Union. Nowadays,  Polish police officers are in Libe-
ria, Afghanistan, Kosovo, Bosnia and Herzegovina and Georgia. In common opin-
ion of Polish society only Polish Army sends troops and experts for missions. How-
ever, this is not the case. The author tries to change that view and shows this little-
known side of Polish National Police’s job. 

 
 
Na stronie internetowej działającego w Polsce „Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ” znajdują się słowa Daga Hammarskjolda: „...Peacekeeping 
is not a job for soldiers, but only soldiers can do it...”, co, w wolnym tłumaczeniu, 
można przetłumaczyć: „...Prowadzenie misji pokojowych nie jest zajęciem dla żoł-
nierzy, ale tylko żołnierze potrafią to czynić...”.1 Prawdopodobnie w czasach, gdy 
padły te słowa rzeczywiście prowadzenie misji pokojowych opierało się tylko na 
żołnierzach. Niestety z biegiem lat zdanie to zdezaktualizowało się. Aktualnie woj-

                                                        
1 http://skmponz.w.interia.pl/ 
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sko jest tylko częścią składową misji pokojowych. Inną, równie ważną częścią 
tychże misji są międzynarodowe siły policyjne. W działalności tych sił od pewnego 
czasu swój udział maja Polacy. 

Polska Policja uczestniczy w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych 
od 27 marca 1992 roku. 30 polskich policjantów wzięło wówczas udział po raz 
pierwszy w misji UNPROFOR na terenach byłej Jugosławii. 

Polscy policjanci dotychczas pełnili służbę pod auspicjami: 
1) Organizacji Narodów Zjednoczonych: 
UNPROFOR - teren byłej Jugosławii (1992-1995) - United Nations Protec-

tion Force – Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Siły ochronne UNPROFOR powstały na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ S/RES/743 w celu zapobieżenia konfliktowi, jaki ogarnął terytorium byłej Ju-
gosławii w 1991 r. Utworzono trzy obszary chronione przez ONZ (ang. UNPA – 
United Nations Protections Area), a w niektóre rejony wysłano obserwatorów. Po-
nadto UNPROFOR prowadził działania o charakterze humanitarnym i wspierał 
działalność Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 

Podstawowymi zadaniami były: 
− obserwacja oraz inspekcja miejscowego wymiaru sprawiedliwości i policji; 
− szkolenia kadr organów ścigania; 
− doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
− prowadzenie specjalistycznych szkoleń na temat handlu narkotykami, han-

dlu „żywym towarem” i innych form przestępczości zorganizowanej. 
W marcu 1995 zakończył się mandat UNPROFOR-u na terenie Chorwacji, 

którego po naciskach rządu w Zagrzebiu nie odnowiono. 
UNGCI - Irak (1995-1996) - United Nations Guard Contingent in Iraq – Poli-

cyjny Kontyngent Narodów Zjednoczonych w Iraku. 
Misję ustanowiono z inicjatywy Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-

czonych do spraw Uchodźców. Formacja ta została utworzona specjalnie dla pół-
nocnego Iraku na podstawie zapisów z 22 maja 1991 r. dodanych do tzw. Memo-
randum of Understanding (MOU) z 18 kwietnia 1991 r. podpisanego między rzą-
dem irackim (GOI), reprezentowanym przez ministra spraw zagranicznych, Tarika 
Aziza a specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ, księciem 
Sadruddinem Aga Khanem oraz rezolucji Narodów Zjednoczonych nr 706/1991 
i 712/1991. Roczny budżet kontyngentu wynosił ok. 3 miliony USD i pochodził 
z całkowicie dobrowolnych wpłat państw członkowskich ONZ. Zadaniem Kontyn-
gentu była ochrona ludności kurdyjskiej w Iraku. W sumie misja liczyła 498 poli-
cjantów. W latach 1991-1993 w UNGCI pełniło służbę 45 funkcjonariuszy polskiej 
policji (1991-1993, 45 osób, 1995-1996, 4 osoby). 

W dniu 7 grudnia 1995 r. dwóch policjantów, jeden z Filipin a drugi z Polski, 
zginęło w incydencie bombowym w Shaklawie, (sektor – Arbil). Policjant z Polski, 
komisarz ze Słupska, służył w Iraku zaledwie miesiąc.2 

Był to Andrzej Kaczor urodzony 30 czerwca 1959 r. w Słupsku. Wstąpił do mi-
licji w czerwcu 1984 r. W 1987 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pra-
cował w wydziale dochodzeniowo-śledczym a później w wydziale finansowym Ko-
mendy Wojewódzkiej. Przeniesiony został następnie do Inspektoratu przy komen-

                                                        
2 G. Mazurczak: UNGCI - Kurdystan iracki 1991-2003. http://www.psz.pl/tekst-19281/Grzegorz-

Mazurczak-UNGCI-Kurdystan-iracki-1991-2003 
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dancie Wojewódzkim Policji w Słupsku. Wyróżniał się sprawnością fizyczną i re-
prezentował barwy słupskiej policji w wielu dyscyplinach sportu. Od kwietnia 1993 
do kwietnia 1994 r. oddelegowany został do misji pokojowej ONZ w Jugosławii. 
We wrześniu 1995 r. miał wyjechać ponownie do Jugosławii, jednak w ostatniej 
chwili zmieniono decyzję - skierowany został do misji pokojowej ONZ w Iraku. 
W dniu 7 grudnia 1995 r. przejeżdżając samochodem terenowym w pobliżu stacji 
paliw nastąpiła eksplozja podłożonej bomby. Policjant z Polski jak też jego kolega 
z Filipin zginęli na miejscu. Policjant z Nepalu został ciężko ranny. Pogrzeb woj-
skowy odbył się w Iraku. Przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę 
został odznaczony Krzyżem zasługi za dzielność. Trumnę przetransportowano 
drogą powietrzną do Warszawy, a następnie do Słupska konwojem w asyście kilku 
radiowozów i jego dwóch kolegów z oddziału w Iraku – Marka Górnickiego i An-
drzeja Stępnia. Na całej trasie przejazdu ostatnie pozdrowienia oddawali mu miej-
scowi koledzy – policjanci. Dwa dni później pochowany został z honorami wojsko-
wymi, na cmentarzu w Słupsku.3 W 2006 r. pośmiertnie został odznaczony przez 
ONZ Medalem im. Daga Hammarskjolda „W służbie pokoju”. 

Medal Daga Hammarskjolda „W służbie pokoju” został ustanowiony przez Se-
kretarza Generalnego ONZ. Od 1 stycznia 2001 r., na wniosek Państw uczestni-
czących, świadków wydarzeń oraz na podstawie informacji z archiwum Narodów 
Zjednoczonych, medal jest przyznawany pośmiertnie uczestnikom misji pokojo-
wych ONZ, żołnierzom, policjantom i pracownikom cywilnym, którzy stracili życie 
podczas pełnienia misji. Medal wręczany jest najbliższej rodzinie.4 

Nazwa medalu, który ustanowiono by uczcić pamięć tych, którzy zginęli dla 
pokoju, pochodzi od nazwiska szwedzkiego dyplomaty Daga Hjamara Agne Carla 
Hammarskjolda który pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczo-
nych od 10 kwietnia 1953 roku. We wrześniu 1957 r. został ponownie wybrany na 
okres pięciu lat. Dag Hammerskjold zginął podczas pełnienia misji pokojowej 
w Kongo 18 września 1961 roku.5 

UNTAES - Chorwacja (1996-1998) - United Nations Transitional Administra-
tion for Eastern Slavonia, Baranja and western Sirmium – Tymczasowa Admini-
stracja Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wschodniej Sławonii, Baranii 
i zachodniego Sirmium. 

Początek misji miał miejsce w 1996 r. U źródeł powołania UNTAES leżało po-
rozumienie zawarte pomiędzy rządem Republiki Chorwacji a lokalnymi władzami 
chorwackich Serbów podpisane 12 listopada 1995 r. kończące konflikt zbrojny. 
Wzywało ono Radę Bezpieczeństwa do ustanowienia tymczasowej administracji 
we Wschodniej Slawonii, Baranii i zachodniego Sirmium w celu zarządzania pro-
wincją przez początkowy okres 12 miesięcy, możliwy do przedłużenia na następne 
12 miesięcy na żądanie którejkolwiek ze stron. Rada Bezpieczeństwa ONZ usta-
nowiła UNTAES na mocy rezolucji S/RES/1037. Tymczasowa administracja miała 
pomóc zreintegrować region zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Republiki 
Chorwacji. Misję zakończono w 1998 r. Straty misji – 11 osób.6 

                                                        
3 Moje Miasto-bezpłatny słupski tygodnik. 2004, Nr 7 (43) 
4 Medal i zasady jego nadawania opisano w „Secretary-General’s bulletin: Regulations for the United 

Nations Dag Hammarskjöld Medal” nr ST/SGB/2000/15 z 1 grudnia 2000 r. 
5 Życiorys Daga Hammarskjolda za E. Styczyńska-Jurewicz: Strażnik pokoju Dag Hammarskjöld i jego 

<Droga>. W: „Jednota - pismo religijno-społeczne”. 2008, Nr 5-6 
6 http://www.unic.un.org.pl/misje_ pokojowe/mzeu_untaes.php?mzbw=1 
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W siłach UNTAES pełnili też służbę żołnierze polskiej jednostki GROM (wów-
czas podległej MSW). W tym czasie przeprowadzili oni operację „Little flower”. Były 
to działania mające na celu aresztowanie Slavko Dokmanoviciowi odpowiedzialne-
go za zbrodnię w miejscowości Ovcara, a zwanego „rzeźnikiem z Vucovaru” (któ-
rego był burmistrzem). Polacy aresztowali go 27 czerwca 1997 roku. Decyzją 
15 lipca 1998 r. sąd umorzył postępowanie przeciwko niemu, ponieważ oskarżony 
popełnił samobójstwo w dniu 29 czerwca 1998 r. Powiesił się w pilnie strzeżonej 
celi.7 

UNIPTF - Bośnia i Hercegowina (1996-2002) - United Nations International 
Police Task Force – Międzynarodowe Siły Policyjne Narodów Zjednoczonych. 

Policyjna misja obserwacyjna w Bośni i Hercegowinie nadzorująca wprowa-
dzanie w życie porozumienia pokojowego z Dayton pod kątem przestrzegania 
praw człowieka. Do zadań tej misji należało: 

- monitorowanie powrotu uchodźców; 
- tworzenie sił policyjnych; 
- zapewnienie prawidłowych wyborów; 
- pomoc we wprowadzaniu porozumień pokojowych. 
Specjaliści policyjni w Bośni i Hercegowinie CIVPOL występowali jako forma-

cja nieuzbrojona. Jedna rotacja liczyła od około 26 do 50 polskich obserwatorów. 
Podczas tej misji w dniu 17 września 1997 r., wykonując obowiązki służbowe 

na terenie Bośni i Hercegowiny, w katastrofie śmigłowca ONZ poniósł śmierć pod-
kom. Andrzej Buler - specjalista KRP w Żarach, KWP w Zielonej Górze. Był on 
jedną z 11-stu ofiar katastrofy w miejscowości Jezioro Prokoszkie. Była to jego 
trzecia misja. M.in. w czasie wcześniejszych misji uczestniczył w negocjacjach 
między walczącymi stronami będąc pod ogniem snajperów, ułatwiał wymianę jeń-
ców wojennych, uchodźców i osób wysiedlonych, zorganizował także ewakuację 
110 studentów zagranicznych z Sarajewa.8 

 

                                                        
7 H. Królikowski: Operacja <Little Flower> na tle konfliktu w byłej Jugosławii. Gdańsk 2002 
8 Z Rozkazu Komendanta Głównego Policji nr 2926/98. http://www.policja.pl/portal/pol/38/880/ Policjan-

ci_polegli_w_trakcie_pelnienia_obowiazkow_sluzbowych.html 
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Rysunek nr 1. Miejsce katastrofy śmigłowca ONZ, w której zginął m. in. Andrzej Buler 
 
UNMOT - Tadżykistan (1998-2000) - United Nations Mission of Observers in 

Tajikistan – Misja Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Tadżyki-
stanie. 

Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - S/RES/968 z dnia 16 grudnia 
1994 r. została powołana misja UNMOT. Za cel operacji obrano udział w pracach 
Połączonej Komisji, składającej się z przedstawicieli rządu tadżyckiego i tadżyckiej 
opozycji. W ramach misji wykonywano następujące zadania: 

- sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem Porozumienia Tymczasowego 
Zawieszenia Broni i Zakończenia Innych Wrogich Działań na granicy ta-
dżycko-afgańskiej i wewnątrz kraju na czas rozmów rozjemczych; 

- prowadzenie dochodzeń ws. przypadków naruszeń zawieszenia broni; 
- utrzymywanie bliskich kontaktów ze stronami konfliktu oraz z misją Konfe-

rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE) i z siłami 
WNP; 

- niesienie pomocy humanitarnej. 
Mandat misji UNMOT został następnie rozszerzony rezolucją 1138 (1997) 

w celu zwiększenia możliwości wprowadzenia postanowień Generalnego Porozu-
mienia o Ustanowieniu Pokoju i Zgody Narodowej w Tadżykistanie (z 27 czerwca 
1997 r.). W misji udział brało 33 Polaków w tym policjanci. Ogólne straty misji to 
7 osób. 

UNMIK – Kosowo (1999–2008) - United Nations Mission in Kosovo – Misja 
Narodów Zjednoczonych w Kosowie. 

Polski Kontyngent Policyjny Tymczasowej Misji Administracyjnej UNMIK 
w Kosowie, złożony z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) oraz ekspertów 
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policyjnych, w składzie odpowiednio 115 oraz 8 funkcjonariuszy, pełni służbę na 
terenie misji od roku 1999. Pod koniec trwania misji JSPP stanowiła jedną z 4 tego 
typu jednostek i obok wojsk KFOR oraz Cywilnej Policji ONZ (CIVPOL lub UNPOL) 
była podstawowym elementem zapewniający porządek i bezpieczeństwo dla 
mieszkańców zarządzanej przez ONZ prowincji. W myśl Rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa ONZ Nr 1244 (1999), utworzono w Kosowie Tymczasową Misję Admini-
stracyjną (UNMIK), do udziału w której zobowiązały się państwa członkowskie 
ONZ. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze wspieranie przedmiotowej 
misji, na podstawie umowy międzynarodowej z ONZ (Memorandum of Understan-
ding), zobowiązał się do skierowania w rejon mandatowy misji kontyngent policyj-
ny. Udział kontyngentu w opisanej strukturze regulowały przepisy zawarte w treści 
znowelizowanej Uchwały Nr 267/2004 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r., 
odpowiednie polskie przepisy wykonawcze, a także regulacje ONZ dot. pełnienia 
służby przez policjantów w misji UNMIK. 

Czas pełnienia służby (jedna rotacja) przez policjantów wchodzących w skład 
JSPP wynosił 6 miesięcy, dlatego zmiany składu tego personelu odbywały się dwa 
razy w roku zgodnie z zaakceptowanym planem rotacji przez Departament Opera-
cji Pokojowych ONZ. Czas pełnienia służby przez 8 ekspertów policyjnych określo-
ny został przez władze UNMIK na 1 rok. 

Baza JSPP zlokalizowana była w miejscowości Kosowska Mitrowica (baza 
pierwszej rotacji zlokalizowana była w Prizren). Do głównych zadań JSPP należały: 
konwojowanie i ochrona (VIP, świadków, więźniów, wartości pieniężnych, transpor-
tów osób itp.), ochrona i zabezpieczenie miejsc (obiektów sportowych, zakładów 
karnych i aresztów, enklaw mniejszości narodowych, dworców, imprez masowych 
itp.), zabezpieczenie i ochrona przejść granicznych, asysta w działaniach policji 
CIVPOL, a także wykonywanie innych zadań, zleconych przez Szefa Misji (zadania 
specjalne o charakterze AT). 

W 2002 r. w czasie zamieszek w okolicy rzeki Ibar rozdzielającej Mitrowicę na 
część północną (serbską) i południową (albańską) zostało rannych około 15 pol-
skich policjantów, w tym jeden ciężko. Zostali oni obrzuceni granatami ręcznymi 
przez Serbów. 

W 2008 r. w czasie działań pod sądem w Mitorowicy zostało rannych od 28 do 
31 polskich policjantów. Zostali oni obrzuceni granatami ręcznymi przez Serbów. 
W tych samych zamieszkach rannych zostało około 20 policjantów z Ukrainy (je-
den zmarł) i 20 francuskich żołnierzy KFOR. 

UNOMIG – Gruzja (2003-2009) - United Nations Observer Mission in Georgia 
- Misja Pokojowa Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ w swojej Rezolucji Nr 1494 z 30 lipca 2003 r. 
udzieliła poparcia projektowi Sekretarza Generalnego dotyczącego utworzenia 20-
osobowego komponentu policyjnego misji UNOMIG. Przedmiotowy komponent 
policji cywilnej wzmocnił siły misji w szczególności w tworzeniu sprzyjających 
i godnych warunków powrotu przesiedleńcom i uchodźcom. 

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 314/2003 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 
2003 r. w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału 
w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji 
(wraz z późniejszymi zmianami, tj. Uchwałą Nr 247/2005 z dnia 20 września 
2005 r.), cel misji realizowany był poprzez monitorowanie, nadzorowanie i doradz-
two udzielane służbom porządku publicznego działającym na terenie Gruzji oraz 
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tworzenie warunków powrotu dla uchodźców i przesiedlonych zgodnie z postano-
wieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.9 

W skład kontyngentu wchodziło 2 ekspertów z Polski. 
2) OBWE 
Chorwacja (1998-2001) 
OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ang. Or-

ganization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) jest organizacją mię-
dzynarodową, której członkami oprócz państw europejskich są Stany Zjednoczone 
oraz Kanada. W rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych uznawana jest za 
ugrupowanie regionalne. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współ-
pracy na obszarze działania w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-
wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. W ramach tzw. mechanizmu 
moskiewskiego OBWE może prowadzić misje eksperckie.10 

W 1998 r. misja OBWE przejęła część obowiązków misji UNTAES. W ramach 
misji OBWE w Chorwacji (OSCE Mission In Croatia) powstała OSCE Police Moni-
toring Group in the Danube Region, czyli Policyjna Grupa Monitorująca OBWE 
w regionie Danube. Grupa ta zajmowała się monitorowaniem i doradzaniem lokal-
nej policji w tej części Sławonii.11 

3) Unii Zachodnioeuropejskiej 
MAPE - Albania (1997-2001) - Multinational Advisory Police Element – Wie-

lonarodowy Doradczy Element Policyjny. 
Podczas kryzysu w Albanii w 1997 r., Rada UZE zdecydowała o rozmieszcze-

niu Wielonarodowego Doradczego Elementu Policyjnego (MAPE), mającego uzu-
pełnić działania Międzynarodowych Sił Ochronnych (MPF) utworzonych i roz-
mieszczonych przez kilka państw europejskich pod auspicjami Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ (rezolucja 1101). Misja MAPE, która była pierwszą operacją UZE kiero-
waną przez Radę przy wsparciu Sekretariatu i Komórki ds. Planowania, polegała 
na udzielaniu informacji i doradzaniu albańskiej policji w zakresie działań policyj-
nych i przywracania porządku oraz obowiązków policji w trakcie wyborów. Roz-
mieszczanie MAPE rozpoczęło się w maju 1997 r. z udziałem państw członkow-
skich UZE, członków stowarzyszonych, obserwatorów i stowarzyszonych partne-
rów. Odpowiadając na prośbę rządu albańskiego, mandat MAPE został później 
przedłużony.12 Misja MAPE została zakończona 31 maja 2001 r. 

W skład kontyngentu wchodziło 10 polskich policjantów.13 
4) Unii Europejskiej 
EUPOL PROXIMA – Macedonia (2003–2005) - (European Union Police Mis-

sion in the former Yugoslav Republic of Macedonia). 
Poprzedniczką misji policyjnej na tych terenach była wojskowa operacja Con-

cordia, która zakończyła się 15 grudnia 2003 r. Zastąpiła ją właśnie misja policyjna 
EUPOL (operacja Proxima), której celem było dostarczanie pomocy eksperckiej 
w usprawnianiu działania macedońskiej policji i służb granicznych. Mandat misji 

                                                        
9 http://www.mfa.gov.pl/Zaangazowanie, policji,w,operacje,pokojowe,9163.html 
10 http://www.msz.gov.pl/Organizacja,Bezpiecz enstwa,i,Wspolpracy,w,Europie,%28OBWE%29,29556. 

html 
11 http://www.osce.org/croatia 
12 NATO – OCTAN Vademecum; Office of Information and Press NATO. Brussels – Belgium Bureau 

2001; str. 419 
13 Ze strony internetowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu 
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miał wygasnąć 15 grudnia 2004 r.,14 lecz został przedłużony. Misja Policyjna Unii 
Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii nie była ani uzbrojona, 
ani wyposażona w środki i sprzęt specjalny. Kontyngent stanowiło 3 policjantów 
z Polski. 

Operacja PROXIMA była drugą policyjną misją wykonywaną przez oddziały 
UE w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Została przeprowa-
dzona zgodnie z ustaleniami porozumienia Berlin Plus  z 2003 roku (porozumienie 
NATO i UE w wyniku, którego UE mogła korzystać z zasobów NATO do prowa-
dzenia operacji pokojowych). Misja rozpoczęła się 15 grudnia 2003 r. na podstawie 
wspólnego działania uchwalonego przez Radę UE 29 września 2003 roku. Do 
głównych celów misji należało monitorowanie, nadzorowanie i doradzanie policji 
macedońskiej w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości i promowanie 
europejskich standardów funkcjonowania policji. Misja ponadto chroniła granice 
Macedonii i starała się uczestniczyć w budowaniu dobrych relacji z jej sąsiadami. 
Przyczyniła się także do wsparcia i wdrażania reform polityczno-społecznych.15 
Ostatecznie zakończyła się 14.12.2005 r.16 

Kontyngent Policyjny Unii Europejskiej wspierający misję Unii Afrykańskiej 
w Sudanie – Sudan (Darfur) (2005–2006). 

Darfur jest zachodnią prowincją Sudanu. W rejonie tym od lat dochodzi do 
konfliktów między osiadłą ludnością tubylczą, a plemionami nomadów wywodzą-
cych się z ludności arabskiej. W 2003 r. doszło do eskalacji konfliktu. 

Od połowy 2004 r. Unia Afrykańska rozpoczęła rozmieszczanie w regionie 
Darfuru swoich oddziałów w ramach operacji AMIS (African Mission in Sudan). 
Mandat operacji, choć postawił przed siłami Unii Afrykańskiej m.in. zadanie ochro-
ny ludności cywilnej oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu uchodźcom (nie 
dając jednak jednocześnie prawa do rozbrajania ugrupowań atakujących cywilów), 
w praktyce okazał się zbyt słaby, by powstrzymać walki. Działania AMIS sprowa-
dzały się do udzielania pomocy humanitarnej oraz monitorowania sytuacji. Ponadto 
na niską efektywność misji wpływał brak niezbędnego doświadczenia w prowadze-
niu operacji (była to pierwsza operacja na tak dużą skalę prowadzona przez UA), 
słabe wyszkolenie i braki w wyposażeniu sił, a także ogromne niedostatki w zakre-
sie finansowania misji, wywiadu, logistyki oraz umiejętności dowodzenia siłami 
wielonarodowymi. Możliwości AMIS pozostawały ograniczone pomimo znacznego 
wsparcia ze strony NATO (transport powietrzny, szkolenia itp.) oraz Unii Europej-
skiej (m.in. pomoc finansowa).17 

Zgodnie z porozumieniem Wspólnego Działania 2005/557/WPZiB z dnia 
18 lipca 2005 r. w sprawie działań służb cywilnych Unii Europejskiej wspierających 
misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS II)18 Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wydał zarządzenie nr 41 w sprawie utworzenia kon-
tyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w działaniach Unii Europejskiej 

                                                        
14 Ł. Kulesa: Operacje Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 

http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/103 
15 http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=209 
16 http://www.mfa.gov.pl/Operacje, zakonczone,29554.html 
17 B. Górka-Winter: Nowe działania ONZ i Unii Europejskiej w celu opanowania kryzysu w rejonie Darfu-

ru. W: „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”. 2007, nr 37 (451) 
18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 188 z dnia 20 lipca 2005 r., str. 46 i n. 
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wspierających misję Unii Afrykańskiej w Sudanie.19 W misji brał udział 1 policjant 
z Polski. 

 
Współczesność 
Obecnie służbę poza granicami kraju polscy policjanci pełnią pod auspicjami: 
1) Organizacji Narodów Zjednoczonych: 
UNMIL – Liberia (od 2004 r.) - United Nations Mission in Liberia - Misja Po-

kojowa Obserwatorów ONZ w Republice Liberii. 
Misja w Republice Liberii utworzona została na mocy Rezolucji nr 1509 z dnia 

19 września 2003 r. Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Uchwałą Rady Ministrów nr 8/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. utworzono kontyn-
gent policyjny do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Republice Liberii. W skład kontyngentu wchodzi 3 policjantów. 
Celem kontyngentu jest współudział w ustanawianiu sprawnie i skutecznie działa-
jących służb porządku publicznego w Republice Liberii. Cel kontyngentu jest reali-
zowany poprzez doradztwo, asystę i szkolenie Liberyjskiej Policji Narodowej. 

W dniu 6 stycznia 2005 r. w wyniku zarażenia chorobą tropikalną zmarł na te-
rytorium Liberii podinsp. Bogdan Laskowski – dowódca polskiego kontyngentu 
misji ONZ (UNMIL). Laskowski zmarł na kilka dni przed końcem misji na ciężką 
postać malarii. Pośmiertnie awansowany do stopnia podinspektora. 

2) Unii Europejskiej: 
EUPM – Bośnia i Hercegowina (od stycznia 2003 r.) - Europian Union Poli-

ce Mission in Bosnia and Herzegovina. 
Początkowo w skład kontyngentu wchodziło 12 ekspertów. Aktualnie polską 

Policję reprezentuje 3 oficerów. 
1 stycznia 2003 r. Unia Europejska rozpoczęła realizację mandatu pierwszej 

w swojej historii misji policyjnej Europian Union Police Mission (EUPM) na terenie 
Bośni i Hercegowiny (BiH). Misja jest kontynuacją misji ONZ-u - United Nation 
Mission in Bosnia and Herzegovina (UNBiH) i International Police Task Force 
(IPTF), których mandaty wówczas wygasły. Głównym celem utworzenia misji 
EUPM jest restrukturyzacja i kooperacja rozdrobnionych służb porządku publicz-
nego na terenie BiH. 

Polska zobligowała się do wysłania policyjnych ekspertów podpisując „Umowę 
między Rzeczypospolita Polska a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa Rze-
czypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni Hercegowinie”.20 

Zgodnie z Uchwałą nr 231/2002 Rady Ministrów, w sprawie utworzenia pol-
skiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej UE 
w BiH, 12 polskich policjantów rozpoczęło służbę w dniu 6 stycznia 2003 r. na te-
renie Bośni i Hercegowiny. W 2006 r. po zmodyfikowaniu mandatu, Misja EUPM 
została przedłużona o następne 4 lata. W związku ze zmniejszeniem stanu oso-
bowego Misji, od maja 2006 r. w Bośni i Hercegowinie pełnił służbę polski kontyn-
gent policyjny liczący 7 policjantów. Od stycznia 2009 r. już tylko 3 polskich poli-
cjantów wykonuje zadania określone mandatem misji EUPM na terenie BiH. 

 
 

                                                        
19 Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2005 Nr 14 poz. 53 
20 Monitor Polski nr 36, poz. 641 
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Cele misji EUMP: 
- współudział w ustanawianiu stabilnej, profesjonalnej i wieloetnicznej policji 

w Bośni i Hercegowinie; 
- wsparcie techniczne i organizacyjne reformy strukturalnej policji – z godnie 

z pryncypiami Unii Europejskiej (Policja jako struktura podległa jednemu 
prawodawstwu, finansowana z budżetu państwa, obszar działania jedno-
stek terenowych wynikający z uwarunkowań technicznych, topograficznych 
i administracyjnych); 

- monitorowanie – poprzez inspekcje – sposobu i jakości wykonywania 
ustawowych zadań przez funkcjonariuszy lokalnej policji; 

- wspieranie lokalnej policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.21 
Jest to pierwsza operacja policyjna UE typu peace implementation (wdrażanie 

pokoju) realizowana w ramach ESDP (Europejska Polityka Bezpieczeństwa 
i Obrony (European Security and Defence Policy).22 

EUPOL Afghanistan – Misja Unii Europejskiej w Islamskiej Republice 
Afganistanu (od 2008 r.) - European Union Police Mission in Afghanistan. 

Policyjna Misja Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) zo-
stała ustanowiona na mocy decyzji Rady UE Nr 2007/369/CFSP z 30 maja 2007 r. 
z zadaniem współudziału w ustanowieniu odpowiednich i efektywnych warunków 
do utworzenia Policji Afganistanu wypełniającej swoje zadania zgodnie z między-
narodowymi standardami. Zadania misji w szczególności koncentrują się na moni-
torowaniu, doradztwie, mentoringu i szkoleniu afgańskiej Policji. 

Uchwałą Rady Ministrów nr 220/2007 z dnia 30 października 2007 r. utworzo-
no Polski Kontyngent Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej Republice 
Afganistanu (EUPOL Afganistan). 

Misja EUPOL AFGHANISTAN wypełniając swój mandat, ściśle współpracuje 
z GPPO (German Police Project Office) i innymi międzynarodowymi akcjami po-
dejmowanymi na rzecz rozwoju afgańskiej Policji. Celem Misji jest połączenie in-
dywidualnych działań poszczególnych państw pod patronatem UE na terytorium 
całego Afganistanu. Misja w Afganistanie została wstępnie utworzona na okres 
3 lat. Kilkunastoosobowy komponent policyjny (EUPOL) rozpoczął swoje działania 
już w połowie 2008. Praca polega na doradztwie, monitorowaniu i szkoleniu funk-
cjonariuszy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w rejonie trwającego 
konfliktu zbrojnego, w warunkach zintensyfikowanej interwencji militarnej NATO. 
Powyższe działania zostały podjęte z uwagi na istniejące warunki w tym kraju 
i bezradność miejscowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

Poprzez realizacje zadań wynikających z mandatu, a więc funkcje monitoro-
wania i doradzania lokalnej policji, a także pomoc w ich szkoleniu i wyposażaniu 
EUPOL wpływa na poprawę sytuacji, zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Policjanci mają zapewnić także powrót uchodźców i stabiliza-
cję bezpieczeństwa na granicach. Ponadto EUPOL AFG inicjuje współpracę po-
między policją i innymi organami ścigania w multietnicznym społeczeństwie Afga-
nistanu. Doradza kierownictwu cywilnemu i dowództwu wojskowemu misji ISAF. 

                                                        
21 http://www.policja.pl/index.php?dzial=104&id=1952 
22 M. Musioł: Bezpośrednie zaangażowanie UE w utrzymanie pokoju w Europie. http://www.psz.pl/tekst-

5011/Marek-Musiol-Bezposrednie-zaangazowanie-UE-w-utrzymanie-pokoju-w-Europie/Str-3 
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W ramach operacji Endouring Freedom doradza w kwestiach dotyczących orga-
nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.23 

EUMM Georgia – Gruzja (od 2008 r.) - European Union Monitoring Mission 
in Georgia. 

Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej (EUMM GEORGIA) została powołana 
15 września 2008 r. w następstwie krwawego konfliktu, który wybuchł w Gruzji 
6 sierpnia 2008 r. Od decyzji politycznej dotyczącej powołania misji do rozmiesz-
czenia personelu w rejonie działania, minęło kilkanaście dni. W ciągu tych dni na-
leżało wyznaczyć obserwatorów, przydzielić im sprzęt, przeprowadzić niezbędne 
badania medyczne, przemieścić do 26 września 2008 r. do rejonu działania oraz 
zorganizować pracę misji. Początkowo Polska skierowała do EUMM 26 obserwato-
rów, w tym 16 żołnierzy (głównie z Żandarmerii Wojskowej) i 10 policjantów. Pod-
stawowym założeniem operacyjnym EUMM jest nadzór nad stosowaniem przez 
strony konfliktu sześciopunktowego planu pokojowego zawartego pomiędzy Unią 
Europejską i stronami konfliktu. Plan ten przewiduje: 

1) Powstrzymanie się od użycia siły. 
2) Całkowite zawieszenie działań zbrojnych. 
3) Dostęp do pomocy humanitarnej. 
4) Wycofanie wojsk gruzińskich do miejsc stałej dyslokacji. 
5) Wycofanie rosyjskich sił zbrojnych na pozycje sprzed rozpoczęcia działań 

wojennych. 
6) Podjęcie międzynarodowej debaty dotyczącej przyszłego statusu Połu-

dniowej Osetii i Abchazji celem zapewnienia trwałego bezpieczeństwa. 
Misja ma charakter całkowicie cywilny, co oznacza, że obserwatorzy nie są 

uzbrojeni. Ich jedyną bronią jest przejrzystość działania, wiarygodność i bezstron-
ność. W terenie poruszają się samochodami opancerzonymi. Codzienna służba to 
patrolowanie ABL (Administration Border Line), monitorowanie sytuacji w obozach 
uchodźców oraz wioskach i osadach, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami 
społeczności lokalnych oraz rozpoznawanie zagrożeń. Do patrolowania ABL pol-
scy obserwatorzy użytkują pojazdy opancerzone typu DZIK-2. 

EULEX KOSOVO – Kosowo (od 2008 r.) - European Union Rule of Law Mis-
sion in Kosovo. 

W skład kontyngentu wchodzi: 
- Jednostka Specjalna Policji (115 policjantów); 
- eksperci (około 8 policjantów). 
Misję Unii Europejskiej w Kosowie – EULEX Kosowo, utworzono na podstawie 

dokumentu Rady Unii Europejskiej - "Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB 
z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządno-
ści w Kosowie, EULEX KOSOWO". 

Misja UE EULEX Kosowo przejęła odpowiedzialność za ten region Bałkan od 
Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK 
Kosowo po osiągnięciu gotowości operacyjnej w dniu 9 grudnia 2008 r. W misji 
uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw 
trzecich (m.in. USA, Rosja, Kanada, Turcja). 

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze wspieranie 
przedmiotowej misji, Uchwałą nr 255/2008r z dnia 02 grudnia 2008 r. utworzyła 

                                                        
23 http://www.policja.pl/portal/pol/104/15752/Misja_Unii_Europejskiej _w_Afganistanie.html 
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i skierowała do służby na terenie Kosowa – Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii 
Europejskiej EULEX Kosowo. 

Celem kontyngentu jest rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb poli-
cyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie 
przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie. 

JSPP jest zakwaterowana w Pristinie we włoskiej bazie KFORu, gdzie wraz 
z kompanią włoskich karabinierów stanowi jeden policyjny związek taktyczny. 

Służba w JSPP trwa 6 miesięcy natomiast eksperci policyjni wykonują swoje 
obowiązki na terenie Kosowa przez okres roku.24 

 
Zagadnienie służby polskich policjantów w strukturach międzynarodowych 

wymaga dalszego zbadania i opisania. Jest to ciekawy i mało znany aspekt pracy 
policyjnej. Wśród nielicznych publikacji popularno – naukowych dotyczących tego 
zagadnienia znaleźć można sporo błędów merytorycznych. Ponadto w świadomo-
ści powszechnej pokutuje przekonanie, że tylko Wojsko Polskie wystawia swoje 
kontyngenty do operacji międzynarodowych. Oczywiście jest to opinia nie mająca 
pokrycia w rzeczywistości. 

                                                        
24 http://www.policja.pl/index.php?dzial=104&id=1813 
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SPORT W SZEREGACH POLICJI PAŃSTWOWEJ II RZECZYPOSPOLITEJ 
 

 
Streszczenie 
W 1918 r. Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Przed apa-

ratem władzy i administracji spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie bezpie-
czeństwa państwa. 24 lipca 1919 r. na mocy ustawy utworzono Policję Państwową. 
Od policjantów wymagano m.in. dobrej sprawności fizycznej, dlatego też zaczęto 
tworzyć organizacje pro-sportowe, których celem było podnoszenie sprawności 
fizycznej funkcjonariuszy. Doprowadziło to do powstania w całym kraju kilkudzie-
sięciu Policyjnych Klubów Sportowych. Prężnie działające kluby przyczyniły się do 
podjęcia przez kierownictwo policyjnej formacji, decyzji o corocznej organizacji 
Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Policji Państwowej. O randze tej rywalizacji, 
może świadczyć fakt, że w śledzeniu jej przebiegu brali udział przedstawiciele naj-
wyższych władz państwowych. Organizacja zawodów, zasięg i upowszechnianie 
sportu na bazie Policyjnych Klubów Sportowych spowodowało, że kultura fizyczna 
w szeregach Policji Państwowej II RP znacznie się rozwinęła. Artykuł prezentuje 
formy aktywności fizycznej, występujące w formacji policyjnej okresu międzywo-
jennego w Polsce. 

 
Summary - SPORT IN RANGES OF STATE POLICE II POLISH REPUBLIC 
After being in captivity for 123 years, Poland regained independence in 1918.  

The authorities and administration were responsible for keeping the nation safe. 
On 24th July 1919 a bill was passed and the National Police was created. The po-
licemen had to be fit; that is why the pro-sports organizations were formed. Their 
aim was to improve the police officers’ physical fitness. As a result, it led to the 
opening of a few dozen police sports clubs in the whole country. The axistence of 
those clubs was the reason of organizing the annual police sports contests. The 
first one took place in 1926. In the years 1930-1934, due to lack of funds,  the con-
tests didn’t go on. In 1934 there were plans to organize the next central competi-
tion in Warsaw but the disastrous flood thwarted them. In the years 1935-1938 
sports contests were organized in individual provinces. For example, the competi-
tion regularly took place on a sports field which belonged to police sports club in 
the capital city of Poland. The fact that the competition was closely monitored by 
the authorities was very meaningful. Policemen in those times were a hard core of 
Polish representation in many disciplines, like fencing or boxing. The organization 
of the competition and its range and dissemination in those times in Republic of 
Poland  resulted in significant development of physical culture in the country.  

KEY WORDS: physical culture, sport, Police, police sports clubs. 
 
Wstęp 
W pracy policjanta podstawą dla realizacji powierzonych zadań jest ponad 

przeciętny poziom sprawności motorycznej. Policja i jej pracownicy z mocy Ustawy 
są zobowiązani do ochrony mienia, a przede wszystkim ratowania życia i zdrowia 
ludzkiego. Często w tych działaniach narażają swoje zdrowie. Popełniając błędy 
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wynikające z braku odpowiedniego przygotowania (np. fizycznego) ryzykują życie 
swoje i osób którym starają się pomagać. Ponadto ich błędna reakcja może mieć 
konsekwencje prawne. Przygotowanie do wypełnienia wszelkich zadań, stawia 
przed policjantem bardzo poważne wyzwania, a ich skuteczna realizacja jest wy-
soko skorelowana z odpowiednim poziomem sprawności fizycznej. Dlatego warto 
prezentować i propagować wszelkie inicjatywy i działania Policji związane z krze-
wieniem Kultury Fizycznej w obrębie tej grupy zawodowej. Zagadnienia dotyczące 
działalności Policji Państwowej II Rzeczypospolitej na polu krzewienia kultury fi-
zycznej, nie znalazły dotychczas pełnego odzwierciedlenia we współczesnych 
publikacjach. Artykuł stanowi próbę przedstawienia bardzo ważnej kwestii dotyczą-
cej funkcjonowania tej formacji, a mianowicie jej działalności pro-sportowej. Wy-
eksponowano zagadnienia dotyczące powstania i organizacji Policji Państwowej 
oraz rozwoju poszczególnych sfer jej działalności sportowej, m.in.: tworzenia poli-
cyjnych klubów sportowych, organizowania ogólnopolskich zawodów sportowych 
czy rywalizacji policjantów zmierzającej do uzyskania np. państwowych odznak 
sportowych. Pracę oparto głównie na materiałach archiwalnych, opracowaniach 
zwartych i współczesnej badanemu okresowi prasie. Ramy rozważań wyznaczają 
daty o istotnym, przełomowym znaczeniu dla organów Policji Państwowej. Począt-
kową datę stanowi powstanie tej formacji na podstawie ustawy z 24 lipca 1919 r. 
Cezurę końcową wiąże się z wybuchem II Wojny Światowej. 

 
Powstanie Policji Państwowej 
Odrodzenie Polski po 123 latach zaborów pociągało za sobą konieczność 

tworzenia od podstaw zasad organizacyjnych państwa. Przed ówczesnymi decy-
dentami stanął ogrom zadań do rozwiązania, a jednym z nich było powołanie orga-
nizacji policyjnej, odpowiedzialnej za utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju pu-
blicznego. Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. w II Rzeczypospolitej utworzono 
Policję Państwową (dalej: P.P.).1 P.P. była państwową organizacją służby bezpie-
czeństwa, której zadanie stanowiła ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego w Polsce.2 Władzę naczelną pełnił komendant główny zależny bezpo-
średnio od ministra spraw wewnętrznych.3 Na szczeblu województwa działały ko-
mendy okręgowe, pomimo że nie istniała wówczas administracja wojewódzka po-
wołana dopiero ustawą z 2 sierpnia 1919 r. Na terenie powiatu funkcjonowały ko-
mendy powiatowe policji.4 Ponadto istniały jednostki policyjne równorzędne ko-
mendom powiatowym w miastach wydzielonych. Najmniejszymi komórkami były 
komisariaty, obejmujące całe miasto lub jego dzielnice oraz posterunki działające 
na terenie gminy, jej części lub kilku gmin.5 

Służba w szeregach P.P. w owym czasie, charakteryzowała się ogromnym 
obciążeniem natury psychicznej i fizycznej, toteż bardzo ważnym zagadnieniem 

                                                        
1 A. Konieczny, T. Kruszewski: Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór Źródeł. Wrocław 

2002, s. 328 i n 
2 Ustawa o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r., oraz instrukcja służbowa. Pytania i odpowiedzi. 

Warszawa 1921, passim 
3 R. Litwiński: Korpus Policji Państwowej. Służba i życie prywatne. Lublin 2007, s. 39 
4 A. Pepłoński: Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. 

Szczytno 1991, s. 10 i n 
5 A. Misiuk: Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania. Warszawa 1996, 

s. 21–22 
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była kwestia organizacji czasu wolnego policjantów.6 Miało to m.in. na celu odpo-
wiednie przygotowanie funkcjonariuszy do wypełniania codziennych obowiązków 
służbowych, którym nie łatwo było podołać.7 Należy nadmienić, że czas trwania 
służby (w patrolu pieszym) funkcjonariuszy P.P. wynosił około 10-12 godz. dzien-
nie.8 Z założenia przyjęto, iż policjant poruszał się jednocześnie wykonując swoje 
obowiązki służbowe z prędkością 3 km/h.9 Dla przykładu w 1924 r. w Policji Woje-
wództwa Śląskiego (dalej: PWŚl.)10 łączny minimalny czas służby zewnętrznej 
(obchodowej) dla komendantów posterunków wiejskich i funkcjonariuszy jednostek 
w miastach wynosił 150 godz. miesięcznie. Natomiast reszta funkcjonariuszy mu-
siała służyć w wymiarze co najmniej 240 godz. miesięcznie.11 Przy takiej skali ob-
ciążenia wymiarem służby, prowadzona w P.P. akcja kulturalno-oświatowa, mająca 
na celu m.in. „(…) rozładowanie negatywnych napięć powstałych w warunkach 
służby” była niewystarczająca.12 Dla zapewnienia równowagi psychicznej oraz 
                                                        
6 B. Sprengel: Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919–1939. W ło-

cławek 2006, s. 149–160 
7 J. Jakubiec: Służba patrolowa czyli obchody. W: „Na posterunku”. 1922, nr 28, s. 3-4, nr 29, s. 4-5 
8 W. Henszel: Organizacja i taktyka Policji Państwowej a bezpieczeństwo publiczne (W:) „Gazeta Admi-

nistracji i Policji Państwowej” (dalej: „GAPP”). 1923, nr 23, s. 8 
9 Archiwum Państwowe Katowice (dalej: APK), zespół: Policja Województwa Śląskiego (dalej: PWŚl.), 

sygn. 1, k. 945 
10 W okresie międzywojennym Policja Województwa Śląskiego (dalej: PWŚl.) spełniała ważną rolę w 

realizacji polityki wewnętrznej państwa polskiego na terenie autonomicznego województwa śląskiego. 
PWŚl. powstała w wyniku scalenia się Żandarmerii Krajowej Śląska Cieszyńskiego, korzystającej z 
rezerw kadrowych w postaci członków Milicji Polskiej i Milicji Śląskiej, Policji Górnego Śląska oraz or-
ganów jej podporządkowanych, agentur policji kryminalnej (przy Dyrekcjach Policji) i policji bezpie-
czeństwa. Konsekwentna realizacja przyjętych przez kierownictwo tej formacji zasad oraz ścisły zwią-
zek policji z miejscową ludnością i znajomość jej problemów, pozwoliły na zbudowanie silnego i sku-
tecznego aparatu. PWŚl. była podporządkowana miejscowej i autonomicznej administracji oraz Sej-
mowi Śląskiemu, a jej finansowanie zapewniał Skarb Śląski. Do głównych zadań PWŚl. należało 
zwalczanie przestępczości pospolitej, politycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Liczba zadań stawianych przez śląskie władze przed PWŚl., podobnie jak w pozostałej 
części kraju, nie szła w parze z liczbą zatrudnionych tam funkcjonariuszy. Dlatego też śląscy decy-
denci policyjni zdawali sobie sprawę z tego, że aby zrealizować przy tak małym stanie osobowym 
wszystkie postawione przed policją zadania, należy jak najlepiej zorganizować pracę tych organów 
oraz odpowiednio przygotować kadrę. W ciągu kilkunastu lat stworzono instytucję policyjną stojącą na 
wysokim poziomie. W okresie międzywojennym śląska policja cieszyła się dużym prestiżem nie tylko 
na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Przykładem tego był m.in. fakt uczestniczenia licznej 
grupy oficerów tej formacji różnego rodzaju sympozjach  i naradach, organizowanych w wielu krajach 
europejskich. Dużą aktywność polskie organa ścigania, w tym także PWŚl., wykazywały na forum po-
licyjnych organizacji międzynarodowych. Należy nadmienić, iż Polska była jednym z założycieli – po-
przedniczki Interpolu – Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej. PWŚl., druga a zarazem równo-
rzędna Policji Państwowej (dalej: P.P.) formacja bezpieczeństwa porządku publicznego w II Rzeczy-
pospolitej, stanowiła – obok jednostek Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza – jedyną for-
mację policyjną pełniącą służbę ochrony granic. Jej struktura organizacyjna była dostosowana do po-
trzeb śląskiego aparatu administracyjnego i sądowego, które wyznaczały zadania i nadzorowały dzia-
łalność. PWŚl. w aparacie II RP odgrywała ważną rolę, nie tylko ze względu na jej wysoki poziom fa-
chowy, ale także na znaczenie gospodarcze tego regionu w państwie polskim. Stan osobowy woje-
wódzkich sił policyjnych stanowił w przybliżeniu około 10 procent wszystkich funkcjonariuszy w II RP, 
dobrze przygotowanych, wyposażonych i zdyscyplinowanych. J. Dworzecki: Zarys funkcjonowania 
powiatowych jednostek Policji Województwa Śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. 
W: „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policja”. Szczytno 2009, nr 2, s. 91-97 

11 F. Serafin (red.): Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Katowice 1996, s. 448 
12 W ramach akcji kulturalno-oświatowej tworzono m.in. biblioteki oraz czytelnie przy większych jednost-

kach terenowych P.P. i PWŚl. Np. w 1924 r. w PWŚl. było 10 bibliotek i 4072 książki, 1925 r. – 19 
bibliotek i 7703 książki, 1926 r. – 20 bibliotek, 1927 r. – 22 biblioteki i 14155 książek, 1928 r. – 22 bi-
blioteki i 14830 książek a w 1935 r.– 18344 książki. APK, PWŚl. sygn. 1, k. 945, Kalendarzyk Policji 
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poprawy kondycji fizycznej, niezbędnym było również zainicjowanie działań propa-
gujących aktywność fizyczną i sport wśród policjantów.13 Poza tym sprawność 
fizyczna była jednym z istotnych kryteriów naboru do P.P. i PWŚl.14 

 
Rozwój sportu w Policji Państwowej 
Po pięciu latach działalności P.P. na ziemiach polskich, kierownictwo Komen-

dy Głównej Policji Państwowej (dalej: KGPP) w Warszawie, zapoczątkowało akcję 
tworzenia wewnątrz policyjnych organizacji sportowych, których zadaniem miało 
być m.in. „zaktywizowanie funkcjonariuszy na polu krzewienia kultury fizycznej”.15 
Tak więc od 1924 r. zaczęto tworzyć przy jednostkach policji pro-sportowe organi-
zacje, zajmujące się działalnością ukierunkowaną na sport masowy mający podno-
sić sprawność ogólną funkcjonariuszy policji. W błyskawicznym tempie powstawały 
Policyjne Kluby Sportowe (dalej: PKS), ogniska sportowe P.P. czy też koła sporto-
we rodzin policyjnych. Zrzeszały tysiące zawodników, działaczy, członków. 

Widząc konieczność systematycznego podnoszenia ogólnej sprawności fi-
zycznej przez policjantów, kierownictwo P.P. starało się tworzyć jak najlepsze wa-
runki do uprawiania sportu przez swoich podwładnych. Komendanci jednostek 
terenowych otrzymali polecenie udzielania wszelkiej pomocy w realizacji zadań 
statutowych policyjnych klubów oraz poparcia poczynań zmierzających do cyt. „(…) 
usportowienia policjantów”.16 Wprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla 
wszystkich policjantów oraz ujednolicone zasady organizacji i działalności PKS-ów 
zostały uregulowane poleceniem służbowym komendanta głównego P.P. 
w 1938 r.17 Błyskawicznie postępująca technicyzacja kraju sprawiała że policjanci 
musieli być coraz sprawniejsi fizycznie aby dotrzymać kroku przestępcom. 

Obok wyposażenia w sprzęt i środki do walki z przestępczością, istniała po-
trzeba rozbudowania policyjnej bazy sportowej. Występujący brak środków finan-
sowych nie przeszkodził w realizacji przyjętych założeń. Stopniowo wykorzystywa-
no środki wygospodarowane ze składek członkowskich pochodzących od zawod-
ników i działaczy PKS-ów. Z upływem czasu w budżecie P.P. powoli pojawiały się 
środki finansowe przeznaczone na działalność pro-sportową.18 Również organiza-
cje samorządowe i wojewódzkie ze swoich budżetów przyznawały dotacje pienięż-
ne wykorzystywane przez PKS-y.19 

                                                                                                                                             
Województwa Śląskiego 1929 (dalej: KPWŚl.), [b.m.w.] 1929, s. 276 

13 B. Sprengel: Sport w Policji Państwowej w Płocku. W: „Notatki Płockie”. 2003, nr 3 
14 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zespół: Komenda Główna Policji Państwowej (dalej: KGPP), 

sygn. 155, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o Policji Pań-
stwowej, „DzURP” 1928, nr 28, poz. 257. Zgodnie z treścią art. 35 ww. rozporządzenia - kandydaci na 
szeregowych PP musieli spełniać łącznie nw. warunki: 1) obywatelstwo polskie; 2) nieskazitelna prze-
szłość; 3) wiek 21-35 lat; 4) odpowiednie uzdolnienia fizyczne i umysłowe; 5) zdolność do działań 
prawnych; 6) biegła znajomość języka polskiego w słowie i piśmie; 7) wykształcenie ogólne w zakre-
sie co najmniej 4 klas szkoły powszechnej. P. Majer: Ustawy polskiej policji (1791-1990). Źródła z 
komentarzem. Szczytno 2007, s. 127-154 

15 J. Dworzecki: Sport w Policji Państwowej II RP. W: „Gazeta Policyjna”. 2004, nr 35, s. 18 
16 AAN, KGPP, sygn. 20, k. 24. „Rozkaz nr. 743 z dnia 12 marca 1938 roku Komendanta Głównego 

Policji Państwowej”. 
17 Ibidem, s. 25. „Instrukcja służbowa Wyszk.3a/1938 – Wychowanie fizyczne w Policji z 1938 roku 

Komendanta Głównego Policji Państwowej” 
18 A. Robaczewski: Budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie 12-lecia tj. od roku 1927/28 

do roku 1938/39. Warszawa 1938, s. 30 
19  „Na Posterunku” 1928, nr 36, s. 668 
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Od utworzenia P.P. do 1 września 1939 r. w Polsce istniało kilkadziesiąt PKS-
ów. Niektóre z nich zakończyły swoją działalność z dniem wybuchu II Wojny Świa-
towej, nie odradzając się w powojennej rzeczywistości. Inne z oczywistych wzglę-
dów nie kontynuowały swojej działalności wraz z wcieleniem terenów na których 
się znajdowały do Związku Radzieckiego.20 W 1938 r. we wszystkich PKS-ach 
obowiązywał jednolity statut,21 jednolite barwy klubowe oraz jednolite prowadzenie 
administracji. Ponadto kierownictwo KGPP zdecydowało się na ujednolicenie stro-
jów sportowych, w jakich zawodnicy startowali w zawodach.22 
 

Policyjne Kluby Sportowe 
W okresie międzywojennym w Polsce funkcjonowało 16 okręgów z komen-

dami wojewódzkimi P.P. oraz autonomiczny Śląsk23 z Główną Komendą PWŚl.24 
Sprawowały one nadzór nad podległymi jednostkami (komendami miejski-
mi/powiatowymi, komisariatami i posterunkami).25 W tym miejscu należy wymienić 
PKS-y funkcjonujące na terenie całej ówczesnej Polski: Okręg I Warszawski: PKS 
Gostynin, PKS Płock, PKS Sierpc;26 Okręg II Łódzki: PKS Łódź, PKS Brzeziny, 
                                                        
20 A. L. Sowa: Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001). W: A.L. Sowa (red.): Wielka Histo-

ria Polski, t. V. Kraków 2003, s. 409 i n 
21 Statut każdego klubu składał się z trzynastu artykułów (dalej: art.). Art. 1. mówił o nazwie, siedzibie, 

zakresie działalności i celach katowickiego klubu. Art. 2. mówił o tym, że Policyjny Klub Sportowy (da-
lej: PKS) ma na celu „(...) urabianie ducha narodowego i krzewienia tężyzny narodowej przez fizyczne 
wychowanie członków klubu”. Art. 3. składał się z jedenastu paragrafów określających członkostwo, 
członków honorowych, członków zwyczajnych, członków nadzwyczajnych (uczestników), młodzież, 
zasady przyjęcia, wygaśnięcie członkostwa, wystąpienie z klubu, wykreślenie z klubu, wykluczenie z 
klubu, prawa członków  i obowiązki członków. Art. 4. to dochody klubu a art. 5. – władze klubu, z pa-
ragrafem dotyczącym zakresu czynności. Art. 6. dotyczył posiedzeń zarządu, art. 7. dotyczył komisji 
rewizyjnej, art. 8. mówił o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu a art. 9. o walnym zgromadzeniu. 
Sekcje sportowe były przedmiotem art. 10. Art. 11. mówił o rozwiązaniu klubu a art. 12. o wydziale 
dyscyplinarnym umiejscowionym w strukturach klubu. Ostatni, art. 13. statutu klubu mówił o tym, że 
we wszystkich sprawach nieobjętych powyższym statutem decyduje zarząd wg. własnego uznania, a 
za skutki wynikające z podjętych przez zarząd uchwał odpowiada on przed walnym zgromadzeniem 
PKS-u. APK, PWŚl., sygn. 665, k. 114 

22 Niezależnie od okręgu i klubu z którego pochodził zawodnik musiał posiadać ubiór sportowy zgodny z 
wytycznymi. Koszulka biała z granatową lamówką szerokości 1 cm., wokół szyi i ramion, przy czym 
zawodnicy uprawiający lekkoatletykę z rękawami długości 10 cm., dla wioślarzy i bokserów bez rę-
kawków, koszulki dla zawodników piłki nożnej z rękawkami „do kiści” rąk i „wykładanym” kołnierzy-
kiem, który był sznurowany na piersiach. Kołnierzyk, mankiety i oblamowanie rozcięcia na piersi kolo-
ru granatowego. Na każdej koszulce po lewej stronie na piersi znajdowała się tarcza koloru biało-
granatowego z naszytymi lub wyhaftowanymi literami P.P. (tzn. Policja Państwowa) i rzymską cyfrą 
komendy wojewódzkiej (nr. okręgu). Wysokość tarczy 10 cm., szerokość 7 cm. Spodenki były koloru 
granatowego długości sięgającej do połowy ud, ściągane w biodrach tasiemką, bez rozporka. Dla 
drużyn piłkarskich pończochy (getry) były koloru granatowego z białym paskiem na odwinięciu. Taki 
sportowy ubiór obowiązywał policjantów na zawodach reprezentacyjnych, natomiast na zawodach 
o charakterze lokalnym barwy klubowe miały być jednolitego (dowolnego) koloru dla całych drużyn. 
„Na Posterunku” 1928, nr 32 

23 Z. Hojka: Zespolona administracja rządowa i autonomiczna w Województwie Śląskim (1922–1939). 
Geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. Katowice 2005, s. 37 

24 J. Dworzecki: Organizacja Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w II RP. 
W: „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policja”. Szczytno 2009, nr 1, s.71-76 

25 R. Hausner: Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych. Warszawa 1939, s.11 i n. 
26 PKS Gostynin – ze znakomitym lekkoatletą, specjalistą od marszów st.post.26 Lipińskim; PKS Płock –  

z sekcjami lekkoatletyczną: marsz – post. Nowak, post. Rajewski, post. Karwowski, skok wzwyż – 
post. Jędrzejewski oraz strzelecką – post. Pucka; PKS Sierpc – z sekcją strzelecką – post. Stempsiń-
ski, przod. Wroński, post. Kuciński, post. Wójcik, st.post. Kielczyk, st.przod. Kostrzyca. „Na Posterun-
ku” 1926, nr 35, s. 632 
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PKS Sieradz, PKS Piotrków, PKS Opoczno, PKS Końskie, PKS Radomsko;27 
Okręg III Kielecki: PKS Kielce, PKS Częstochowa, PKS Zawiercie, PKS Ostrowiec; 
PKS Skarżysko-Kamienna;28 Okręg IV Lublin:29 PKS Lublin, PKS Chełm Lubelski, 
PKS Biała Podlaska;30 Okręg V Białystok: PKS Białystok, PKS Suwałki;31 Okręg VI 
Miasto Stołeczne Warszawa: to PKS Warszawa;32 Okręg VII Kraków: PKS Kra-
ków,33 PKS Biała,34 PKS Wadowice, PKS Bochnia,35 PKS Gorlice,36 PKS Tarnów;37 
Okręg VIII Lwowski: PKS Lwów,38 PKS Jarosław z sekcją piłki nożnej, PKS Rze-
szów z sekcją piłki nożnej, PKS Sanok, PKS Drohobycz;39 Okręg IX Tarnopolski:40 
PKS Tarnopol, Greczynko, PKS Zborów, PKS Trambówka, PKS Borszczowa;41 
                                                        
27 PKS Łódź  – kierowany przez prezesa podkom. Kistera z sekcjami: strzelecką – st.post. Czyż Józef, 

post. Jaros W ładysław, sekcja hippiczna – post. Armanowski, st.przod. Pakuła, sekcja kolarska – 
post. Jan Głowacki, sekcja szermiercza – st.przod. Bolesław Banaś, sekcja pływacka – post. Trybuła, 
post. Dudek, post. Weretilczyk, oraz sekcja lekkoatletyczna – st.post. Szaflik, post. Jaros, post. Weso-
łowski, post. Mikołajewski; PKS Brzeziny – z sekcją pływacką – post. Szczepaniak; PKS Sieradz sek-
cja pływacka – post. Dudek, post. Wojciechowski, sekcja wioślarska – post. Krasowski, post. Jagiełło; 
PKS Piotrków – sekcja kolarska – post. Kawecki, post. Przepiórka, post. Maksymowicz; PKS Opocz-
no; PKS Końskie – sekcja pływacka – post. Baran, post. Dudziński oraz sekcja piłki nożnej; PKS Ra-
domsko - sekcja kolarska – post. Gwoźdźiński, sekcja strzelecka – post. Trąd, post. Tarnarzewski. 
Ibidem 1937, nr 21, s. 490 

28 PKS Kielce – z sekcją lekkiej atletyki – sprinterzy 4x100 m sztafeta: post. Adamczyk, post. Skiba, 
st.post. Śliwa, przod. Wiśniewski, oraz sekcją bokserską – post. Wójcik, st.post. Adamczyk, przod. 
Kostrzewa, post. Szczepaniak; PKS Częstochowa – sekcja kolarska (ok. 100 zawodników), sekcja 
piłki nożnej i sekcja bokserska; PKS Zawiercie; PKS Ostrowiec; PKS Skarżysko-Kamienna. Ibidem 
1931, nr 12, s. 232 

29 R. Litwiński: Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1921–1939. Lublin 2001, passim 
30 PKS Lublin z sekcjami lekkiej atletyki – skok o tyczce: post. Żak, marsz: post. Skwara, 100 m: post. 

Kulesza, post. Mateńko, dysk: post. Foks, sekcja kolarska: post. Dyzga, sekcja strzelecka: post. Sie-
maszko, post. Filemon, post. Korczak; PKS Chełm Lubelski; PKS Biała Podlaska, sekcja lekkiej atle-
tyki – marsz: post. Sztam, sekcja kolarska: st.post. Ratyński, sekcja strzelecka: post. Bogdański. „Na 
Posterunku” 1929, nr 30, s. 479 

31 PKS Białystok „Sparta” – sekcja lekkoatletyczna – 100 i 200 m sprint: post. Bernard Zasłona, sekcja 
kolarska: post. Mirosław Zielnik, post. Alojzy Kull, post. Kazimierz Jachowski, sekcja narciarska: post. 
Józef Dobara; PKS Suwałki. Ibidem 1936, nr 15, s. 246 

32 PKS Warszawa – prezes nadkom. Dąbrowski, v-ce prezes kom. Tarwid, sekcja lekkoatletyczna – 100 
i 200 m sprint: post. Kwiatkowski, 800 metrów – post. Pucek, 1500 metrów post. Kacalak, dysk, kula, 
młot: post. Kartaszewski, oszczep: przod. Kozika, skok w dal i skok wzwyż przod. Klewek, skok o 
tyczce: st.post. Majewski, sekcja bokserska: post. Targowski, sekcja ciężko-atletyczna – zapaśnicy: 
post. Antoni Rokita, post. W ładysław Rejniak, post. Stanisław Iłczyk, post. Wacław Okulicz-Kozaryn,32 
kierownik sekcji: st.przod. Mieczysław Szubański, sekcja strzelecka: post. Komar, st.post. Pitułej, sek-
cja piłki nożnej – kierownik: st.przod. Karolak, sekcja hippiczna – kierownik: nadkom. Karol Szopa, 
sekcja pływacka: st.przod. Tratt, post. Krawczyński. „Na Posterunku” 1934, nr 43, s. 682 

33 PKS Kraków – z sekcją lekkiej atletyki – sprinterzy 4x400 m: post. Czosnek, post. Janiec, post. Ma-
niek, post. Tyrkiel; Archiwum Państwowe Kraków (dalej: APK-ów), zespół: Komenda Wojewódzka 
Policji Państwowej w Krakowie (dalej: KWPPKr.), sygn. 93, k. 53 

34 PKS Biała – sekcja lekkiej atletyki – rzut granatem: post. Rutkowski. Ibidem, sygn. 8, k. 1392 
35 PKS Bochnia – z sekcjami piłki nożnej i sekcją strzelecką: post. Cempna. Ibidem, sygn. 245, k. 72 
36 PKS Gorlice - sekcja strzelecka: st.post. Zabawa, sekcja lekkiej atletyki – marsze: post. Pachom, 

post. Kandela, post. Puzio. Ibidem, sygn. 237–238, brak paginacji (dalej: b.p.) 
37 „Na Posterunku” 1936, nr 30, s. 712 
38  PKS Lwów – post. Gembaszewski, kula: post. Berneś, zawodnicy sekcji strzeleckiej: post. Łapicki, 

st.post. Czyrkow, post. Prokop Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie (Держαвнuŭ 
αрхів Львівської обласмі), zespół: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, sygn. 
f. 121 

39 „Na Posterunku” 1937, nr 23, s. 539 
40 A. Misiuk: Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności. Szczytno 

2006, s. 75 
41 PKS Tarnopol – zarząd: prezes nadkom. Zubik, v-ce prezes  asp. Bigda, sekretarz asp. Zabornik, 
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Okręg X Stanisławowski:42 PKS Stanisławów, PKS Żydaczów, PKS Kołomyja;43 
Okręg XI Poznański:44 PKS Poznań, PKS Czarnków, PKS Środa, PKS Września, 
PKS Koło, PKS Leszno, PKS Turek, PKS Kalisz;45 Okręg XII Toruński (Pomor-
ski):46 PKS Toruń, PKS Gdynia, PKS Kościerzyna;47 PKS Starogard, PKS Gru-
dziądz, PKS Nowe Miasto „Drwęca”, PKS Brodnica „Zbyszko”, PKS Bydgoszcz,48 
PKS Włocławek;49 Okręg XIII Łucki (Wołyński): PKS Łuck, PKS Kowal, PKS Wło-
dzimierz, PKS Równe, PKS Krzemieniec;50 Okręg XIV Brzeski51 (Poleski), PKS 
Brześć,52 PKS Prużana,53 PKS Pińsk, PKS Kobryń, PKS Kamień Koszyrski;54 
                                                                                                                                             

gospodarz nadkom. Sawicki, skarbnik st.przod. Brunelik, sekcja strzelecka: st.post. Ceranowicz, post. 
Cichocki, post. Dor, post. Kasprzyk, st.przod. Greczynko; PKS Zborów; PKS Trambówka; PKS Borsz-
czowa – zarząd – prezes przod. Kowalski, sekretarz st.post. Radziszewski, skarbnik st.post. Dunie-
wicz, gospodarz st.post. Raźny, sekcja piłki nożnej – kierownik: przod. Kowalski, sekcja kolarska. „Na 
Posterunku” 1930, nr 21, s. 327 

42 A. Misiuk: Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności. Warszawa 2008, s. 114 
43 PKS Stanisławów – sekcja lekkiej atletyki, sekcja piłki nożnej; PKS Żydaczów – zarząd: prezes pod-

kom. Dąbrowiecki, v-ce prezes st. przod. Czermak, sekretarz post. Hill, skarbnik przod. Banaś, go-
spodarz przod. Szabyński członkowie zarządu: przod. Denysewicz, st.przod. Adamowski, przod. Ma-
stalerz, st.post. Hamryszak, sekcja pływacka: post. Lepczyński, post. Piecuch, post. Wolak, st.przod. 
Wójcicki, przod. Poterała, sekcja wioślarska: post. Kowacz, st.przod. Czermak, post. Hill; PKS Koło-
myja. „Na Posterunku” 1928, nr 37, s. 591 

44 J. Kutta: Policja w Polsce Odrodzonej, Wielkopolska i Pomorze 1918–1922. Geneza – organizacja - 
funkcjonowanie. Bydgoszcz 1994, s. 16 i n. 

45 PKS Poznań sekcja lekkiej atletyki – kula: post. Jeziorkowski; PKS Czarnków; PKS Środa sekcja 
kolarska: post. Bąk, post. Zinka, st.post. Cukrowski; PKS Września; PKS Koło sekcja kolarska: post. 
Godziszewski; PKS Leszno sekcja strzelecka – przod. Józef Kończal; PKS Turek, sekcja kolarska: 
post. Sorge, post. Franciszczak, post. Wiśniewski, sekcja pływacka: post. Kaźmierczak, post. Krajew-
ski, sekcja lekkiej atletyki – rzut granatem: post. Kleba, post. Matraszek, sekcja wioślarska: post. Jał-
kiewicz; PKS Kalisz sekcja strzelecka: post. Domański, st.przod. Wałczyński, sekcja lekkiej atletyki: 
st.post. Muszyński, post. Górski, przod. Wolny, sekcja kolarska: st.przod. Kartaniecki, sekcja wioślar-
ska: post. Modrzejewski, post. Ratynowski. „Na Posterunku” 1935, nr 50, s. 834 

46 B. Sprengel: Policja Państwowa w Toruniu (1920–1939). Toruń 1999, s. 27 
47 PKS Toruń sekcja lekkiej atletyki: post. Kuciapski – 3000 m, sekcja pływacka: post. Tataruch; PKS 

Gdynia sekcja pływacka: post. Filipowski, post. Bąk; PKS Kartuzy – zarząd: prezes st.przod. Kędzio-
ra, v-ce prezes st.przod. Anioła, sekretarz przod. Romantowski, sekcja pływacka: post. Daniec; PKS 
Kościerzyna. B. Sprengel: Sport w Policji Państwowej w województwie pomorskim w okresie między-
wojennym. W: P. Petrykowski, A. Potoczek (red.): Kujawy i Pomorze. Region  – społeczeństwo – kul-
tura. t. I, Toruń 2002 

48 PKS Starogard – sekcja pływacka: st.post. Zawieja; PKS Grudziądz – sekcja pływacka: st.post. 
Wrzesiński, st.post. Petrykowski, woźny Kamiński, PKS Nowe Miasto „Drwęca” – prezes przod. Ba-
naszewski, sekretarz, post. Ceyman, skarbnik post. Dominiak, sekcja pływacka: post. Gołaszewski, 
post. Trzebiatowski, post. Szczygielski, post. Kopczyński, st.post. Szprynger, sekcja lekkiej atletyki, 
sekcja strzelecka, sekcja piłki nożnej; PKS Brodnica „Zbyszko” – zarząd: prezes podkom. Nowacki, v-
ce prezes st.przod. Prusakowski, skarbnik post. Arearczyk, sekretarz st.przod Piliński, sekcja strze-
lecka: post. Gulczyński, st.post. Zielaźiński, st.post. Grylewicz, przod. Orzechowski; PKS Bydgoszcz. 
B. Sprengel: Policja Państwowa a przestępczość…, op. cit. s. 26 i n. 

49 PKS W łocławek – sekcja lekkiej atletyki – 100 metrów: post. Trzeciak, skok w dal: przod. Adamczew-
ski, kula post. Knauerhaze. „Na Posterunku” 1934, nr 40, s. 635 

50 PKS Łuck – prezes kom. Berenda, sekcja wioślarska: kom. Nowak, sekcja lekkiej atletyki – sztafeta 
100x200x400x800: post. Hopcia, post. Boratyn, st.post. Hulawa, post. Borowiecki, sekcja strzelecka – 
kierownik: podkom. Kochmański, sekcja piłki nożnej – mistrzowie Wołynia, sekcja kolarska, sekcja 
pływacka sekcja narciarska; PKS Kowal; PKS W łodzimierz; PKS Równe – sekcja narciarska: post. 
Bogdanowicz, post. Puczyk, post. Oberda, PKS Krzemieniec. Ibidem 1937, nr 23, s. 541 

51 W. Śleszyński: Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej. Warszawa-Białystok 2007, s. 88 i n. 

52 PKS Brześć sekcja pływacka. Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu (Dziarżauny 
Archiu Breskaj Wobłasci), zespół: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Brześciu, sygn. f. 92 

53 PKS Prużana: prezes kom. Mandziuk, sekretarz przod. Ereta, sekcja strzelecka: st.post. Karpiej, 
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Okręg XV Nowogródzki: PKS Nowogródek,55 PKS Wołyń, PKS Nieśwież,56 PKS 
Słonim;57 Okręg XVI Wileński:58 PKS Wilno,59 PKS Głębokie, PKS Oszmiana,60 
PKS Mołodeczno.61 

Na terenie Śląska od 1924 r. prężnie funkcjonował PKS Katowice.62 
 

                                                                                                                                             
przod. Sobota, sekcja lekkiej atletyki: post. Dyba – młot, sekcja kolarska: przod. Borowiecki. Ibidem, 
zespół: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Prużanie, sygn. f. 94, b.p. 

54 „Na Posterunku” 1931, nr 12, s. 192 
55 PKS Nowogródek – sekcja lekkiej atletyki – skok o tyczce: post. Popławski, dysk: post. Piątek, sekcja 

strzelecka: st.post. Witwicki, marsz: post. Korewo, post. Kamierczak, post. Ojrzyński. Państwowe Ar-
chiwum Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie (Dziarżauny Archiu Hrodzienskaj Wobłasci), zespół: Ko-
menda Wojewódzka Policji Państwowej w Nowogródku, sygn. f. 662. 

56 Ibidem, zespół: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nieświeżu, sygn. f. 679 
57 „Na Posterunku” 1932, nr 12, s. 223 
58 PKS Wilno sekcja szachowa – post. Jan Urbita, sekcja strzelecka: post. Derecki, sekcja kolarska: 

post. Franciszek Malec, post. Karol Mieczkowski, post. Józef Demidowicz, sekcja bokserska: post. 
Widam, sekcja narciarska: post. Kościnkiewicz, st.post. Rusznica, post. Szczepański, post. Cichoński, 
sekcja lekkiej atletyki, sekcja piłki nożnej, sekcja wioślarska. R. Konowaluk: Organizacja Policji Kre-
sowej. W: „Gistarycznaja Brama” 2004, nr 22 

59 Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie (Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas), zespół: 
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Wilnie, sygn. f. 89 

60 PKS Głębokie sekcja szachowa: st.post. Alfred Jakubiniec, sekcja lekkiej atletyki – oszczep: przod. 
Kisiel, 100m p.płotki : przod. Dziedzic, 800 m: post. Chwalisz, sekcja strzelecka: przod. Parfinowicz; 
PKS Oszmiana sekcja lekkiej atletyki – skok o tyczce: post. Leszczyński, oszczep i rzut granatem: 
post. Marcinkiewicz. Państwowe Archiwum Obwodu Mińskiego. Filia w Mołodecznie (Dziarżauny Ar-
chiu Minskaj Wobłasci. Filijał u g. Maładziecznie), zespół: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w 
Oszmianie, sygn. f. 11 

61 PKS Mołodeczno sekcja lekkiej atletyki – dysk: sierż. Kubiak, kula: sierż. Kubiak, 1500 m: post. 
Wąsik, 100 m post. Cichoński, sekcja bokserska – post. Cichoński. „Na Posterunku” 1934, nr 49, 
s. 778 

62 PKS Katowice – I zarząd klubu tworzyli: prezes podkom. Piotr Urbańczyk,  sekretarz przed. Kubica, 
skarbnik st.przod. Stanisław Zimnik z sekcjami (kierownicy) - sekcja piłki nożnej: st.post. Alfons Rych-
ter, sekcja bokserska: podkom. Ferdynand Guziur, sekcja lekkoatletyczna: podkom. Józef Maślonka, 
sekcja narciarska: podkom. Jan Wójcik, sekcja ciężko-atletyczna: post. Kiciński, sekcja szachowa: 
asp. Jan Kubaczka, sekcja pływacka: podkom. Ignacy Piechaczek, sekcja szermiercza: nadkom. Ja-
kub Hostyński, sekcja tenisowa: nadkom. Ludwik Kloske, sekcja strzelecka: podinsp. Jan Starzyk, 
sekcja kolarska: st.post. Jan Dublaszewski, sekcja hippiczna: asp. Edward Marcol. J. Dworzecki: 
Sport w Policji Państwowej II RP na przykładzie działalności Policyjnego Klubu Sportowego Katowice 
przy Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskie w Katowicach w latach 1924–1939. W: „Kwar-
talnik Kadry Kierowniczej Policja”. Szczytno 2006, nr 2, s. 105–112; J. Mikitin, G. Grześkowiak: Policja 
województwa śląskiego 1922–1939. Warszawa 2008, s. 44-48 
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Rysunek nr 1. Zawodnicy Sekcji Piłki Nożnej Policyjnego Klubu Sportowego Katowice 
Źródło: Zbiory własne autora 
 
Szkolnictwo policyjne okresu międzywojennego również mogło poszczycić się 

własnymi organizacjami sportowymi.63 W szkole PWŚl. w Świętochłowicach funk-
cjonował PKS „Nasz Bytom”.64 Członkami klubu byli słuchacze organizowanych 
przez szkołę kursów. Drużyna piłkarska Świętochłowickiego PKS-u rozegrała wiele 
spotkań z tak renomowanymi na owe czasy klubami jak K.S. „Ruch” Wielkie Haj-
duki (Chorzów) czy K.S. „Wawel” Nowa Wieś (Ruda Śląska).65 

W Szkole dla szeregowych P.P. w Żyrardowie (k/Warszawy) zajęcia z wycho-
wania fizycznego cieszyły się u słuchaczy sporym powodzeniem. Frekwentanci 
(uczniowie szkół policyjnych) z zapałem uczestniczyli w pozalekcyjnych formach 
rywalizacji sportowej. Regularnie organizowano zawody sportowe, w których słu-
chacze zmagali się w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych (m.in.: bieg na 100 
m i 800 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut dyskiem, pchnięcie kulą). W żyrardowskiej 
szkole policyjnej chęć sportowego współzawodnictwa, nie ograniczała się tylko do 
rywalizacji wewnętrznej.66 Miasto, w którym szkoła miała siedzibę, z czasem stało 
                                                        
63 T. Jabłoński: Szkolnictwo policyjne w latach 1918–1954. Słupsk 1995, passim 
64 J. Mikitin: Z historii szkolnictwa policyjnego na Śląsku: Szkoła Policji w Świętochłowicach w latach 

1922–1926. Katowice 2003, s. 27 
65 APK, PWŚl., sygn. 2, s. 453 
66 Np. na drugim kursie dla szeregowych (trwał: 1.12.1928–18.05.1929) odbyły się zawody lekkoatle-

tyczne między kompaniami o mistrzostwo szkoły, na których osiągnięto nw. wyniki: bieg na 100 m: 
post. Wierzbicki - 12,3 s, bieg na 800 m: post. Grewkowicz: 2:27 min, skok w dal: post. Wierzbicki – 
5,75 m,  skok wzwyż: post. Sakuluk i post. Czyż – 1,45 m, poza konkursem post. Orman 1,55 m. Re-
zultaty uległy zmianie, podczas zawodów indywidualnych, jeszcze w czasie trwania tego kursu: bieg 
na 100 m: post. Bryzgalski - 12 s, bieg na 800 m: post. Grewkowicz – 2:17 min, skok w dal: post. 
Wierzbicki -  5,85 m, skok wzwyż post. Sokalski – 1,55 m. Najlepszym sportowcem kursu II okazał się 
post. Orman, który na zakończenie szkolenia otrzymał od komendanta głównego PP nagrodę w po-



 
 
 

 
127 

się areną zawodów między klubami sportowymi. Np. w lekkoatletyce konkurowały 
ze sobą kluby cywilne i policyjne. Zawody bardzo często organizowało kierownic-
two szkoły. Niektóre cywilne kluby sportowe, rozwijały się dzięki pomocy oferowa-
nej przez policjantów kształcących się w Żyrardowie. Pomoc ta przejawiała się 
poprzez wspomaganie materialne klubów, w tym: wypożyczanie sprzętu sportowe-
go czy udzielanie fachowych wskazówek przez instruktorów wychowania fizyczne-
go.67 Współdziałanie nie kończyło się tylko na pomocy. Tradycją stało się konku-
rowanie na boisku Towarzystwa Cyklistów.68 Sportowcy ze szkoły w Żyrardowie, 
uczestniczyli również w zawodach sportowych o zasięgu krajowym odnosząc zna-
czące sukcesy.69 W pozostałych szkołach dla podoficerów70 tj. w Sosnowcu-
Piaskach71 i w Mostach Wielkich72 oraz Szkole dla Oficerów P.P. w Warszawie, 
zajęcia sportowe również odgrywały istotną rolę. Każdy realizowany w szkołach 
policyjnych program (również dla policjantek),73 zawierał poza przedmiotami ogólno-
policyjnymi również zajęcia z wychowania fizycznego (w tym gimnastyka, musztra 
czy samoobrona).74 

                                                                                                                                             
staci zegarka za zdobycie największej ilości punktów w sprawności fizycznej. „Na Posterunku” 1929, 
nr 21, s. 329, Ibidem, nr 23, s. 356-357 

67 Taką formę pomocy uzyskiwał Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj”, gdzie doraźnie trenerem był odde-
legowany szkolny instruktor wychowania fizycznego. Ibidem, 1930, nr 36, s. 712 

68 W sierpniu 1930 r. doszło do konfrontacji sportowej 30 zawodników z Klubu „Czuwaj” i Sekcji Lekko-
atletycznej szkoły w Żyrardowie. Harcerski klub musiał uznać wyższość policyjnych sportowców, 
przegrywając w stosunku punktowym 108 do 134. Ibidem, s. 713 

69 Żyrardowscy słuchacze zdobyli w dniu 9.03.1929 r., I nagrodę w grupie Przysposobienia Wojskowego 
w marszu drużynowym Warszawa-Sulejówek na trasie liczącej 27 km. Następnie w dniu 
10.03.1929 r., zdobyli II nagrodę, podczas marszu drużynowego Warszawa – Wawer - Warszawa, na 
trasie liczącej 29 km. Ibidem 1929, nr 23, s. 356-357 

70 E. Konopka: Szkolenie szeregowych policji. W: „Przegląd Policyjny”. 1937, nr 1 
71 S. Kozdrowski: Wyszkolenie Policyjne w II Rzeczypospolitej. Kraków 2006, passim 
72 T. Strogulski: Granatowa armia. Opole 2000 
73 Codziennie rano przez pół godziny, kobiety ćwiczyły musztrę lub uprawiały gimnastykę. Odbywało się 

to przemiennie: jednego dnia gimnastyka, a drugiego – musztra. Ćwiczono na wolnym powietrzu lub 
w obszernej sali w strojach gimnastycznych (krótkie spodenki, luźna płócienna bluzka w kolorze bia-
łym, pantofle gimnastyczne). Ćwiczenia musztry odbywały się w ubraniach cywilnych, ale w granato-
wych beretach, brązowych rękawiczkach i czarnych półbucikach. Stroje do musztry i gimnastyki poli-
cjantki kupowały z własnych funduszy. Ćwiczenia musztry obejmowały: postawę zasadniczą, saluto-
wanie, meldowanie, zbiórki, zwroty i marsze. Zob.: Instrukcja z 24 marca 1938 r. o praktycznym szko-
leniu kobiet – policjantek w brygadach kobiecych, AAN, KGPP, sygn. 1286, k. 43 

74 Np. realizowany w Szkole dla podoficerów P.P. w Mostach Wielkich w 1931 r. program zawierał treści 
dydaktyczne podzielone na dwie grupy, z których: I grupa obejmowała: prawo karne materialne (trój-
dzielnicowe) i prawo karne formalne (130 godz.), prawo państwowe i administracyjne (130), instrukcję 
służbową, łącznie z walkami ulicznymi (60), przepisy biurowe dla posterunków i komisariatów P.P. 
(10), medycynę kryminalną i ratownictwo (40), stronnictwa polityczne (legalne i nielegalne i ruch za-
wodowy - 55), naukę o broni i wyszkolenie strzeleckie (20), terenoznawstwo (20), musztrę i ćwiczenia 
sprawności fizycznej łącznie z walką wręcz (80), służbę śledczą łącznie ze służbą wywiadowczą (120) 
wreszcie naukę o Polsce (30); II grupa obejmowała: organizację armii z uwzględnieniem Wojska Pol-
skiego, mobilizację, transporty, zaopatrzenie i służbę etatową (20), lotnictwo i obronę przeciwlotniczą 
oraz obronę przeciwgazową (12), służbę żandarmerii (3), umocnienia polowe i łączność (7). „Na Po-
sterunku” 1931, nr 49, s. 854 
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Rysunek nr 2. Funkcjonariusze PWŚl. w trakcie gimnastyki podczas III kursu wyszko-

lenia fizycznego zorganizowanego w 1926 r. 
Źródło: APK, PWŚl., sygn. 28, k. 73 
 
Wyżej wymienione organizacje pro-sportowe dały solidne podwaliny pod two-

rzenie się w odradzającej powojennej Polsce, klubów sportowych pod patronatem 
resortu spraw wewnętrznych.75 

Roczny terminarz rozgrywek, zawodów organizowanych przez policyjne kluby 
a także przez inne instytucje i kluby sportowe, w których policjanci brali udział był z 
roku na rok coraz bardziej imponujący i obfitował w duże imprezy sportowe. „Ka-
lendarz zawodów i imprez sportowych w miesiącu czerwcu 1937 r.” wskazuje, że 
policjanci – w zorganizowanej formie, uczestniczyli w 95 imprezach sportowych na 
terenie całego kraju.76 

 
Ogólnopolskie Zawody Sportowe Policji Państwowej 
Kierownictwo P.P. wychodząc niejako na przeciw, oczekiwaniom powstają-

cych PKS-ów, zadecydowało o corocznej organizacji „Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowych Policji Państwowej”. W październiku 1926 r. zorganizowano pierwsze 
takie zawody w Warszawie.77 

                                                        
75 J. Klimczak: Rys historyczny sportu w polskiej policji. W: „Sport Review”. Warszawa 1997, nr 1, s. 4 
76 „Na Posterunku” 1937, nr 22, s. 514-515 
77 Wydano z tej okazji dwa okólniki. Okólnik nr 1363 z dn. 23.07.1926 r. komendanta głównego Policji 

mówił o organizacji wyżej wymienionych zawodów, w tym m.in. o konkurencjach jakie planowano ro-
zegrać. Pierwsze Ogólnopolskie Zawody Sportowe P.P. miały odbyć się w połowie października 
1926 r., na obiektach Policyjnego Klubu Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy który był ich 
głównym organizatorem. Dla uczestników zaplanowano rywalizację w następujących konkurencjach 
sportowych: biegi – sprint 100 m, 3 km na przełaj, chód 5 km z obciążeniem (plecak, umundurowanie 
służbowe, broń służbowa), skoki w wzwyż i w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą i rzut granatem. Technika 
pchnięcia kulą z koła wg. przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej: PZLA). Natomiast przy 
rzucie granatem na odległość, była dozwolona dowolna technika pod warunkiem, że rzucający za-
wodnik nie przekroczył pasa wyznaczonego do wykonania rzutu. Ponadto kierownictwo policji organi-
zujące zawody podało ewentualną możliwość rozegrania jeszcze innych konkurencji rzutowych jak: 
rzut oszczepem i rzut dyskiem wg. przepisów PZLA. Zgodnie z Okólnikiem nr 1387 z dn. 4.10.1926 r. 
komendanta głównego Policji, rywalizację przeprowadzono we wszystkich zaplanowanych dyscypli-
nach a dodatkowo uzupełniono ją jeszcze o konkurs skoku o tyczce. Ibidem 1926, nr 29, s. 561 
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W pierwszych policyjnych zawodach sportowych mogli wziąć udział wszyscy 
funkcjonariusze oraz urzędnicy zatrudnieni w P.P.78 Kolejne zawody odbyły się w: 
1927 r. (II zawody) i 1928 r. (III) w Warszawie. Organizatorem IV Ogólnopolskich 
Zawodów Sportowych P.P., które przeprowadzono w 1929 r. w Katowicach i Kró-
lewskiej Hucie,79 była Główna Komenda Policji Województwa Śląskiego (dalej: 
GKPWŚl.) oraz PKS Katowice.80 W latach 1930–1933 KGPP nie organizowała 
zawodów – z uwagi na brak środków finansowych – co było odzwierciedleniem 
trudnej sytuacji kraju spowodowanej kryzysem gospodarczym.81 W 1934 r. plano-
wano zorganizować w Warszawie kolejne Ogólnopolskie Zawody Sportowe P.P., 
ale z uwagi na katastrofalną powódź, która nawiedziła część kraju zawody odwoła-
no.82 W kolejnych latach zaprzestano organizowania centralnej rywalizacji sporto-
wej funkcjonariuszy P.P. Organizowano natomiast zawody w poszczególnych 
okręgach (województwach). Np. w latach 1935–1938 regularnie organizowano na 
boisku PKS-u Miasta Stołecznego Warszawy zawody sportowe P.P., a jaką rangę i 
znaczenie miały, może chociażby świadczyć fakt, iż w śledzeniu ich przebiegu 
brały udział osobistości polskiej sceny politycznej a nierzadko również goście za-
graniczni.83 

Kolejnym bodźcem, motywującym policjantów do czynnego uprawia sportu i 
podnoszenia swojej sprawności fizycznej, była chęć zdobycia Państwowej Odznaki 
Sportowej (dalej: POS). POS była trzystopniowa: 3 – klasy (brązowa), 2 – klasy 
(srebrna), i 1 – klasy (złota). Każda z klas dzieliła się jeszcze na cztery stopnie. 
Policjanci ubiegali się o kolejną wyższą klasę lub stopień, podczas trwania dwulet-
niej ważności odznaki.84 W przypadku nie poddania się próbie w oznaczonym ter-

                                                        
78 Uczestnicy zawodów powinni mieć ze sobą stroje i obuwie sportowe co w owym czasie nie było 

sprawą powszechną. Koszty dojazdu i utrzymania na zawodach ponosili funkcjonariusze a organiza-
tor zapewniał nocleg w koszarach policyjnych. Zgłoszenia zawodników z wyszczególnionymi danymi 
osobowymi tj. imieniem, nazwiskiem, stopniem służbowym oraz jednostką macierzystą polecono 
przesłać komendantom wojewódzkim w terminie do połowy września 1926 r., do kierownictwa KGPP 
w Warszawie. Dla uczestników I Ogólnopolicyjnych Zawodów Sportowych P.P. przewidziano nagrody 
w postaci żetonów i pamiątkowych przedmiotów. Organizatorzy wydali pamiątkowe odznaki, które 
wręczono uczestnikom zawodów. J. Dworzecki: Kluby sportowe Policji Państwowej w okresie II Rze-
czypospolitej. W: „Teka Komisji Historycznej”. 2006, t. III, s. 222-232 

79 B. Kayzer: Organizacja Policji Województwa Śląskiego w granicach obecnego miasta Chorzowa w 
latach 1922–1939. W: „Zeszyty Chorzowskie”. 1997, t. II 

80 AAN, KGPP, sygn. 11. s. 42. „Rozkaz Nr. 448 z dnia 26 września 1929 roku Komendanta Głównego 
Policji Państwowej”. 

81 Cz. Brzoza: Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918–1945). W: Cz. Brzoza, 
A.L. Sowa (red.): Wielka Historia Polski. t. V. Kraków 2003, s. 13 i n. 

82 APK, PWŚl., sygn. 37, s. 93, 144 
83 „Na Posterunku” 1928, nr 38, s. 1 
84 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o Państwowej Odznace Sportowej (M.P. z 

1930 r., nr 169, poz. 255). Wskazany akt prawny nie posiadał przepisów wykonawczych, a jego 
pierwsze unormowanie ukazało się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 grudnia 
1930 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o Państwo-
wej Odznace Sportowej (M.P. z 1931 r., nr 9, poz. 6). W łaściwa regulacja przepisów dotyczących na-
dawania odznak i kryteriów ich otrzymywania ukazała się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wojsko-
wych z dnia 18 kwietnia 1932 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1930 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o państwowej od-
znace sportowej (M.P. z 1932 r., nr 134, poz. 165). Rozporządzenie to wprowadziło Regulamin Pań-
stwowej Odznaki Sportowej wydany przez Dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego, który szczegółowo określał zasady zdobycia tej odznaki. Rozporzą-
dzenie to weszło w życie z dniem 14 czerwca 1932 r. 
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minie lub nie osiągnięciu wymaganej sprawności, tracono prawo do noszenia tej 
odznaki.85  

 

 
Rysunek nr 3. Państwowa Odznaka Sportowa 
Źródło: Zbiory własne autora 
 
Ilość zdobytych POS przez funkcjonariuszy w poszczególnych wojewódz-

twach w 1933 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 
 
Tabela nr 1. Ilość zdobytych w 1933 r. Państwowych Odznak Sportowych przez funk-

cjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. 

 
Źródło: „Na Posterunku” 1934, nr 12 s. 273 
 
Odznaczeni złotą odznaką czwartego stopnia zachowywali prawo do noszenia 

jej, bez obowiązku poddawania się dalszym egzaminom. 
                                                        
85 W celu otrzymania POS, należało przystąpić do próby sprawności fizycznej i uzyskać minimum z 

jednej (dowolnej) dyscypliny/konkurencji sportowej w każdej z sześciu grup: 1) – gimnastyka, pływa-
nie; 2) – skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce, skok narciarski, skok startowy do wody, skok do wo-
dy z wieży lub trampoliny; 3) – bieg na 400 lub 800 m, pływanie stylem dowolnym na 100 m, bieg łyż-
wiarski na 500 m; 4) – rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut granatem, pchnięcie kulą (w tej grupie 
punktowano również czynne uprawianie pięściarstwa lub szermierki); 5) – marsz na 10 lub 20 km 
z obciążeniem 12 kg, marsz wojskowy na  30 km, 2-3-dniowa wycieczka piesza, bieg na 3 lub 5 km, 
bieg narciarski na 12 km, bieg łyżwiarski na 10 km, jazda na rowerze na odcinku 20 km, dwudniowy 
rajd konny, pływanie stylem dowolnym na 1000 m, jednodniowa wycieczka wioślarska; 5) – strzelanie: 
z broni krótkiej na 20 m, z broni małokalibrowej na 50 m, z broni wojskowej na 100 lub 200 m. Każde 
ćwiczenie należało przeprowadzić w oznaczonym czasie, odległości lub uzyskać wymaganą liczbę 
punktów, w zależności od wybranej konkurencji. Pod uwagę brano również wiek osoby starającej się 
o uzyskanie odznaki POS, stosując cztery przedziały wiekowe (21-34, 35-44, 45-50 oraz ponad 
50 lat). A. Christoph: Państwowa Odznaka Sportowa. W: KPWŚl. 1933, s. 224-230 
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Zakończenie 
Zawody organizowane przez Policję dostarczały sportowych emocji dla zaw-

sze licznie zgromadzonej publiczności, ale przede wszystkim były sprawdzianem 
dla samych policjantów. To właśnie policjanci w latach 20. i 30. XX wieku byli trzo-
nem polskich reprezentacji w wielu dyscyplinach. Organizacja zawodów, zasięg i 
upowszechnienie sportu na terenie całej II RP na bazie PKS-ów spowodowały, iż 
sport w kraju wyniszczonym i podzielonym przez lata zaborów znacznie się rozwi-
nął. Chociaż przytłamszony wybuchem II Wojny Światowej dał podwaliny do kon-
tynuacji w innych powojennych realiach, stając się jednocześnie immanentnym 
elementem wychowania i oddziaływania ogólno-środowiskowego Polaków.  

Rekapitulując należy stwierdzić, że pomimo szeregu problemów którym mu-
siała sprostać młoda formacja policyjna, jej działalność na polu krzewienia kultury 
fizycznej była imponująca. Przyniosło to wymierne efekty w postaci skutecznej 
walki z przestępczością, na co niewątpliwie miała wpływ wysoka sprawność fizycz-
na funkcjonariuszy. 
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JAKOŚĆ ŻYCIA ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA 
 
 
Streszczenie 
Przedsiębiorstwo posiada wiele różnorodnych zasobów – najważniejszym 

z nich są ludzie. Dbanie o zatrudnionych, o jakość ich życia zawodowego przestaje 
być już jedynie koniecznością, a traktowane jest jako wyraz społecznej odpowie-
dzialności danego przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu przedstawia się 
konkluzje z badań nad jakością życia zawodowego, ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów systemu pracy oraz bezpieczeństwa – rozumianego zarówno 
w kontekście zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również stabilności za-
trudnienia. Celem omawianych badań było zidentyfikowanie zjawiska zaangażo-
wania pracowników w wykonywanie zadań w funkcji jakości ich życia zawodowe-
go. Mądre dobranie kierunków finansowania pracowników oraz budowanie syste-
mów motywacyjnych ze wskazanych przez pracowników składników, pozwoli w 
dalszej kolejności na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa i zwiększenie stopy 
zwrotu z „inwestycji w pracownika”, dzięki jego zwiększonemu zaangażowaniu w 
pracę. 

Jakość życia zawodowego, oczekiwania pracowników, system pracy, czas 
pracy, bezpieczeństwo, BHP, stabilność zatrudnienia 

 
Summary - QUALITY OF WORKING LIFE IN THE CONTEXT OF SAFETY 
Companies have various resources, but the most important ones are people. 

Taking care of employees, of the quality of their professional lives is not just a ne-
cessity, but is regarded a sign of social responsibility of business. This paper pre-
sents the results of research on quality of work, with particular emphasis on work-
ing and safety systems – understood both in terms of safety and hygiene, as well 
as stability of employment. The aim of these studies was to identify the phenome-
non of the involvement of employees in doing their job in a function of the quality of 
their lives. Corresponding selection of staff financing directions and building incen-
tive schemes with components identified by the staff will further re-duce business 
costs and increase “return on staff investment”, thanks to their increased involve-
ment in work. 

 
 
Wstęp 
Przedsiębiorstwo posiada wiele różnorodnych zasobów, począwszy od finan-

sowych i rzeczowych, po intelektualne. Jednakże kluczowymi są zasoby ludzkie, 
bez których żadna aktywność przedsiębiorstwa nie byłoby możliwa. To ludzie wa-
runkują sprawność i skuteczność działania każdej organizacji. Reprezentują ją 
w otoczeniu zewnętrznym i kształtują jej wizerunek.1 Dlatego to na nich powinno 

                                                        
1 R. Irzykowski: Ludzie w procesach kształtowania jakości. W: „Problemy jakości”. 2000, nr 7, s. 27-29 
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skupiać się zainteresowanie władz przedsiębiorstwa. Zainteresowanie to może 
przyjąć formę kształtowania jakości życia pracowników. Obecnie jakość życia staje 
się ważnym pojęciem, którym operuje się już nie tylko w kontekście prywatności, 
ale coraz częściej zestawia się je z miejscem pracy. Ważnym czynnikiem determi-
nującym jakość życia jednostki jest jej otoczenie oraz bezpieczeństwo. W marcu 
2009 roku przeprowadzono badania nad jakością życia zawodowego, w których 
poruszono wspomniane aspekty. Bezpieczeństwo w miejscu pracy determinuje 
stopień zaangażowania pracowników w aktualne projekty, jednocześnie wyznacza-
jąc kierunki ich kolejnych działań. Może sprzyjać poprawie samopoczucia pracow-
ników, bądź obniżać morale załogi. Celem omawianych badań było zidentyfikowa-
nie zjawiska zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań w funkcji jakości 
ich życia zawodowego. Mądre dobranie kierunków finansowania pracowników oraz 
budowanie systemów motywacyjnych ze wskazanych przez pracowników składni-
ków, pozwoli w dalszej kolejności na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa 
i zwiększenie stopy zwrotu z „inwestycji w pracownika”, dzięki jego zwiększonemu 
zaangażowaniu w pracę. 

 
Czym jest jakość życia zawodowego 
Poprzez jakość, zgodnie z normą ISO 9000:2000, rozumie się stopień, w ja-

kim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.2 Czym jednak jest jakość 
życia zawodowego?3 Zgodnie z przytoczoną definicją byłoby to stopień spełnienia 
wymagań stawianych przez pracowników w odniesieniu do życia zawodowego. 
Można wyodrębnić następujące obszary poczucia jakości życia: bezpieczeństwo, 
związki z ludźmi, działalność dla innych, aktywność i praca oraz wypoczynek i czas 
wolny.4 Natomiast zgodnie z założeniami metody Quality of Working Life, czyli 
jakość życia w pracy, ważne jest spełnienie następujących postulatów:5 

– wdrażanie sprawiedliwego systemu wynagrodzeń; 
– zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
– kreowanie możliwości rozwoju zdolności i umiejętności pracowników; 
– zagwarantowanie poprawy wzrostu ekonomicznego i bezpieczeństwa 

w przyszłości; 
– dążenie do społecznej integracji; 
– stworzenie podstaw konstytucjonalizmu organizacyjnego, tj. równość, pra-

wo do swobodnego wypowiadania się na różne tematy oraz podobne; 
– powiązanie pracy ze środowiskiem życia, tj. z otoczeniem przedsiębior-

stwa; 
– ustalenie socjalnych warunków pracy w formie porozumienia między pra-

codawcami a pracownikami. 
Rozwijając myśl profesora Kolmana, przez zarządzanie jakością życia zawo-

dowego rozumie się świadome kształtowanie wszystkich jego sfer, z wykorzysta-
niem dostępnych, przy danych warunkach, pożądanych dóbr materialnych i niema-
                                                        
2 Norma ISO 9000:2000 / PN-EN ISO 9000, Polski Komitet Normalizacyjny, Systemy zarządzania jako-

ścią. Podstawy i terminologia, Wrzesień 2001, s. 25 
3 Przez życie zawodowe w niniejszej pracy rozumie się ogół działań pracowników związanych z pracą 

zarobkową wykonywaną miejscu zatrudnienia. 
4 A. Brzezińska, M. Stolarska, J. Zielińska: Poczucie jakości życia w okresie dorosłości. W: K. Appelt, 

J. Wojciechowska: Zadania i role społeczne w okresie dorosłości. Poznań 2002, s. 115-116 
5 M. Bugdol: Podstawowe założenia metody jakości życia w pracy. W: „Problemy jakości”, 2001, nr 8, 

s. 4-6 
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terialnych.6 Jednakże jakość życia, zarówno w kontekście prywatnym jak i zawo-
dowym, charakteryzuje swoisty dualizm. Dotyczy ona bezpośrednio człowieka, 
którego jakość życia jest przedmiotem oceny, natomiast z drugiej strony człowiek 
ten jest jednocześnie jednostką dokonującą oceny – podmiotem porównującym 
kryteria ze stanem zastanym.7 Ponieważ podmiot i przedmiot oceny są ze sobą 
bardzo mocno związane, ocena jakości życia obarczona jest pewnym subiektywi-
zmem. Trudno ją poddawać weryfikacji, gdyż jest ona charakterystyczna dla danej 
jednostki. Ponadto ewoluująca jakość życia kreuje nowe potrzeby i modyfikuje 
istniejące kryteria. Stąd ocena jakości życia może ulegać ciągłym zmianom, gdyż 
zmianie mogą ulegać kryteria oraz oczekiwania ludzi. 

 
Jakość życia w pracy oczami zatrudnionych 
Jakość życia zawodowego badano w marcu 2009 roku. Wzięli w nim udział 

wszyscy pracownicy Spółki – tj. 63 osoby.8 Głównym źródłem danych było badanie 
ankietowe, natomiast uzupełniająco stosowano obserwacje uczestniczącą, wywiad 
z pracownikami oraz badanie dokumentacji przedsiębiorstwa. 

W opracowaniu przedstawiono fragment przeprowadzonych badań. Skupiono 
się na systemie pracy – czas pracy, wyjścia z pracy, ilość pracy oraz bezpieczeń-
stwie – rozumianym zarówno w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 
również stabilności zatrudnienia. 

O badanym systemie pracy 
Zagadnieniem systemu pracy zajęto się w kontekście badania jakości życia na 

tle bezpieczeństwa. Przyjęto założenie, że pracownik nadmiernie eksploatowany 
pracą, bądź nieprzystosowany do obowiązującego systemu pracy, nie będzie 
zwracał uwagi na zagadnienie bezpieczeństwa w kontekście jakości życia zawo-
dowego, a jedynie podstawowego zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W ramach systemu pracy wyszczególnia się w niniejszym opracowaniu głów-
nie czas pracy,9 ilość pracy oraz wyjścia z pracy. W badanym przedsiębiorstwie 
występuje podstawowy system czasu pracy.10 Natomiast ilość i rodzaj pracy są 
zróżnicowane ze względu na zajmowane stanowiska oraz umiejętności pracowni-
ka. System pracy powinien być zbudowany z takich elementów, aby był akcepto-
wany przez ogół pracowników. Ponadto jego elementy powinny sprzyjać poprawie 
jakości życia zawodowego. 

W Tabeli nr 1. przedstawiono fragment zagregowanych odpowiedzi respon-
dentów z kwestionariuszy ankiet dotyczący systemu pracy. 

 
 

                                                        
6 R. Kolman: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa, 2009, s. 171 
7 A. Nieścior: Struktura jakości życia jednostki. W: „Problemy jakości”. 2001, nr 4, s. 4-6 
8 Spółka zatrudnia przede wszystkim pracowników administracyjnych. Kadrę pracowniczą stanowią 

głównie osoby z wyższym wykształceniem – inżynierowie i magistrzy. 
9 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy 

lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 
26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (stan na 2010-07-23).Art. 128, § 1 

10 Podstawową i najprostszą formą organizacji czasu pracy jest praca przez 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dz.U. 1974 nr 24 
poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (stan na 2010-07-23).Art. 129, § 1 
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Tabela nr 1. System pracy 
 

Treść pytania Tak Raczej 
tak 

Raczej 
nie Nie ? 

Czy czas pracy jest adekwatny do zadeklarowa-
nego przez pracodawcę? 50% 36% 9% 5% 0% 

Czy odpowiada Ci czas pracy? 59% 18% 9% 14% 0% 
Czy możesz robić krótkie przerwy w pracy, w 
tym śniadaniowe? 82% 14% 5% 0% 0% 

Czy w nagłych wypadkach możesz skończyć 
wcześniej pracę? 59% 41% 0% 0% 0% 

Czy wiesz jakie są Twoje obowiązki? 77% 23% 0% 0% 0% 
Czy powierzane Ci zadania są dostosowane do 
Twoich predyspozycji i kwalifikacji? 36% 59% 0% 0% 5% 

Czy wymagana od Ciebie ilość pracy jest ade-
kwatna do przeznaczonego na nią czasu? 41% 41% 9% 9% 0% 

Czy pracownicy terminowo wywiązują się 
z powierzonych im zadań? 23% 68% 0% 0% 9% 

Źródło: M. Magdziak: Analiza i ocena uwzględnienia jakości życia pracowników w systemie 
motywacyjnym w wybranym przedsiębiorstwie. Praca magisterska, Politechnika Poznańska, 2009, 
s. 38-39 

 
Zdecydowana większość respondentów, tzn. 86% deklaruje, że obowiązujący 

w przedsiębiorstwie czas pracy jest adekwatny do zadeklarowanego przez praco-
dawcę. Pozostałe 14% wskazuje na nadgodziny11 jako źródło rozbieżności dekla-
racji pracodawcy oraz zastanej w Spółce rzeczywistości. 77% pracowników uważa, 
że odpowiada im czas pracy. Blisko jedna czwarta respondentów jako źródło swo-
jego nieodnajdywania się w czasie pracy ponownie wskazuje na nadgodziny. Nie-
omal każdy pracownik wie, że może robić krótkie przerwy w pracy, przykładowo 
śniadaniowe. Natomiast każdy zatrudniony w przedsiębiorstwie wie, że w razie 
zaistnienia nagłej sytuacji może wcześniej skończyć pracę – co zapewnia mu pra-
codawca. 

Obowiązujący w przedsiębiorstwie system pracy zapewnia pracownikom moż-
liwość krótkiego wyjścia z biura w godzinach pracy. Jedno z pytań otwartych zada-
nych respondentom brzmiało – Czy cenisz sobie możliwość krótkiego wyjścia 
z biura w godzinach pracy? Odpowiedź uzasadnij. Praktycznie każdy z responden-
tów – 97% odpowiedzi – opowiedział się za tym, iż ceni sobie tę możliwość. Jako 
główny argument – 69% wskazań, przemawiający za takim rozwiązaniem podawa-
no możliwość załatwienia spraw prywatnych, bez konieczności brania urlopu. 15% 
badanych ceni sobie możliwość krótkiego odpoczynku podczas pracy – przykłado-
wo krótki spacer. Blisko co dziesiąty pracownik zaoszczędza czasu przygotowania 
śniadania w domu, dzięki możliwości zjedzenia posiłków na mieście. Tyle samo 
wskazań uzyskało poczucie braku uwięzienia w firmie, większego komfortu pracy. 
Odpowiedzi pracowników zobrazowano na Rysunku nr 1. 

                                                        
11 Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana 

ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i 
rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (stan na 2010-07-23). Art. 151, § 1 
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Rysunek nr 1. Uzasadnienie krótkich wyjść z pracy w godzinach pracy 
Źródło: M. Magdziak: Analiza i ocena uwzględnienia jakości życia pracowników w systemie 

motywacyjnym w wybranym przedsiębiorstwie. Praca magisterska, Politechnika Poznańska, 2009, s. 39 
 

Każdy pracownik przedsiębiorstwa deklaruje, że wie jakie są jego obowiązki. 
Ponadto prawie każdy z respondentów jest zdania, że powierzane im zadania są 
dostosowane do ich predyspozycji i kwalifikacji zawodowych. Zdecydowana więk-
szość pracowników – 82% badanych uważa, że wymagana od nich ilość pracy jest 
adekwatna od przeznaczonego na nią czasu. Pozostałe 18% ma odmienne zdanie. 
Jednakże aż 91% pracowników terminowo wywiązuje się z powierzonych im za-
dań, a pozostali nie mają w tej kwestii wyrobionego zdania.  

Badany system pracy nie wykazał nieprawidłowości. Pracownicy znajdą i ak-
ceptują obowiązujący czas pracy, ponadto znajdą swoje obowiązki i wywiązują się 
terminowo z powierzonych im zadań. 

Konteksty bezpieczeństwa 
Aspekt bezpieczeństwa rozpatrywano w dwóch kontekstach – odnoszono go 

bezpośrednio do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do stabilności zatrudnienia. 
Oczekiwano, aby badane przedsiębiorstwo nie wykazało nieprawidłowości w kon-
tekście wymogów prawa oraz aby zatrudnieni w nim ludzie czuli się pewnie, nie 
obawiając się nagłego zwolnienia. 

W Tabeli nr 2 zaprezentowano fragment zagregowanych odpowiedzi pracow-
ników z kwestionariusza ankiet, dotyczący aspektu bezpieczeństwa w kontekście 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Tabela nr 2. Bezpieczeństwo w kontekście BHP 

 

Treść pytania Tak Raczej 
tak 

Raczej 
nie Nie ? 

Czy czujesz się bezpiecznie w Spółce? 41% 50% 0% 0% 9% 
Czy na terenie zakładu pracy jest spożywany 
alkohol? 0% 0% 14% 76% 10% 

Czy zostałeś odpowiednio przeszkolony 
z zakresu BHP? 89% 9% 0% 0% 2% 

Czy zostałeś odpowiednio przeszkolony 
z zakresu obsługi urządzeń biurowych? 72% 23% 0% 0% 5% 

Czy w Spółce jest źle postrzegane korzystanie 
ze zwolnień lekarskich? 0% 0% 45% 46% 9% 

Czy jest problem z dostaniem urlopu? 0% 0% 33% 62% 5% 
Czy czujesz się nieswojo względem Spółki idąc 
na urlop? 5% 0% 33% 57% 5% 

Źródło: M. Magdziak: Analiza i ocena uwzględnienia jakości życia pracowników w systemie 
motywacyjnym w wybranym przedsiębiorstwie. Praca magisterska, Politechnika Poznańska, 2009, s. 36 
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Zdecydowana większość pracowników – 91% wskazań respondentów, dekla-
ruje, że czuje się bezpiecznie w przedsiębiorstwie. Pozostałe 9% badanych nie ma 
w tej kwestii zdania. Zdaniem 90% pracowników na terenie zakładu pracy nie jest 
spożywany alkohol. Ponadto przestrzegany jest także zakaz palenia – informacja 
z uwag pracowników do ankiet. Niemalże każdy pracownik – 98% wskazań bada-
nych, uważa, że został odpowiednio przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a 95% przebadanych deklaruje także, że zostało odpowiednio 
przeszkolonych z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Respondenci deklarują, że 
nie mają problemu dostaniem urlopu – 95% odpowiedzi i nie czują się nieswojo 
względem przedsiębiorstwa idąc na urlop – tego zdania jest 90% pracowników. 
Ponadto pracownicy uważają, że w przedsiębiorstwie nie jest źle postrzegane ko-
rzystanie ze zwolnień lekarskich – 91% wskazań ankietowanych. 

Aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zebrane w pod jego kontem wyni-
ki w ankiecie zweryfikowano w oparciu o dokumentację przedsiębiorstwa. W ak-
tach personalnych znajdują się potwierdzenia odbycia szkoleń BHP przez każdego 
pracownika. Respondenci wyrywkowo pytani o to, jak należy zachować się w na-
głej sytuacji zaprószenia ognia w miejscu pracy, udzielali poprawnych odpowiedzi. 
Wiedzieli jakie są drogi ewakuacji w razie pożaru. W wyznanych miejscach 
w przedsiębiorstwie, znanych pracownikom, znajdują się gaśnice pożarowe. Na-
tomiast sam budynek został odpowiednio oznaczony na wypadek ewakuacji. 

Drugim badanym aspektem bezpieczeństwa jest stabilność pracy i pewność 
zatrudnienia. Aby zbadać ten obszar posiłkowano się udostępnioną przez Spółkę 
dokumentacją oraz poradą zastępcy głównego księgowego. Jako wytyczne wybra-
no wskaźnik fluktuacji oraz zachorowań. W badanym przedsiębiorstwie występuje 
znikomy wskaźnik fluktuacji, szacowany przez zastępcę głównego księgowego na 
podstawie dokumentacji, na mniej niż 1% rocznie. Spółka posiada stałą, stabilną 
wykształconą kadrą pracowniczą. Zgodnie z dokumentacją kadrową 60% pracow-
ników zatrudnionych jest w Spółce od ponad 10 lat. Ponadto wskaźnik zachoro-
wań, liczony jako stosunek liczby dni spędzonych przez pracownika na zwolnie-
niach lekarskich do dni roboczych w danym roku kalendarzowych, także jest niski. 
Wynosi on zaledwie 3%, co odpowiada mniej więcej 7 dniom rocznie spędzonym 
przez danego pracownika na zwolnieniu lekarskim. 

Otrzymane wyniki dotyczące bezpieczeństwa nie wykazują nieprawidłowości, 
zarówno w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również stabilności za-
trudnienia. 

 
Konkluzje 
Jakość życia zawodowego w badanym przedsiębiorstwie może być kształto-

wana przez kontekst bezpieczeństwa. Badany w przedsiębiorstwie system pracy 
nie wykazał nieprawidłowości. Ponadto pracownicy znajdą go i akceptują. Nato-
miast zagadnienia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest traktowane poważanie 
– nie zaniedbuje się szkoleń pracowników, jak również dba się o poczucie stabil-
ności zatrudnienia wśród kadry. 

Blisko co piąty pracownik deklarował, że wymagana od niego ilość pracy jest 
nieadekwatna do przeznaczonego na nią czasu. Jednakże aż 91% wszystkich 
respondentów terminowo wywiązuje się z powierzonych im zadań. Może to suge-
rować występowanie dwóch rozbieżnych grupy pracowników, deklarujących niead-
ekwatność ilości zadań do przeznaczanego na nie czasu – każda po 9% ogółu 
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pracowników. Pierwszą grupę może stanowić dobrze wykwalifikowana kadra, która 
szybko i sprawie wykonuje swoją pracą. Drugą pracownicy nie mieszący się 
w limitach czasu i kończący powierzone im zadania w godzinach nadliczbowych. 
Aby kształtować jakość życia zawodowego konieczne jest zbadanie kwestii dosto-
sowania ilości zadań do przeznaczonego na nią czasu. Celem tego badania jest 
uniknięcie potencjalnych napięć spowodowanych przeciążeniem pracowników. 
W przypadku wykrycia przydzielania zbyt dużej ilości zadań, bądź nagminnej pracy 
w charakterze nadliczbowym, zaleca się zmniejszenie ilości zadań powierzanych 
pracownikom, bądź zwiększenie limitu przeznaczonego na nie czasu. W części, 
w której badania nie wykażą nieprawidłowości, będzie można dopatrywać się do-
brze wykwalifikowanej kadry. Grupa ta stanowić będzie zidentyfikowany potencjał 
przedsiębiorstwa. Będą to pracownicy potrafiący wypracować wartość dodaną. Nie 
jest pożądanym przydzielenie im maksymalnie większej, akceptowanej przez nich, 
ilości obowiązków – aby ich nie przeciążać i posiadać pewną rezerwę produkcyjną 
w kapitale ludzkim. 

Pracownicy badanego przedsiębiorstwa są przeszkoleni z zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Nie spożywają alkoholu, ani nie palą w miejscu pracy. Wiedzą 
czemu służy urlop i nie boją się z niego korzystać. Ponadto pracownicy są lojalni 
względem przedsiębiorstwa, które oferuje im wysoką stabilność zatrudnienia – 
wieloletnie zatrudnienie. Pracownicy, nie obawiając się nieoczekiwanego rozwią-
zania z nimi stosunku pracy, w pełni angażują się w powierzane im zadania. Nie 
tracą czasu na rozważania o swojej sytuacji w miejscy pracy, czy energii na poszu-
kiwanie innego miejsca zatrudnienia. Ponadto znając obowiązujące przepisy bez-
pieczeństwa i higieny pracy minimalizują zagrożenia związane z wykonywaną pra-
cą, a w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji wiedzą, jak należy się zachować. 
Dzięki takiemu przygotowaniu pracowników nie tylko minimalizuje się ewentualne 
straty przedsiębiorstwa spowodowane wypadkiem, czy zaniedbaniem, ale zwięk-
sza poczucie bezpieczeństwa wśród kadry. Natomiast człowiek czujący się bez-
piecznie, może skupiać się na ważniejszych celach.12 Zatem przedsiębiorstwo 
zyskuje bardziej wartościowego pracownika. 

                                                        
12 Teoria A. Maslowa zakłada istnienie pięciu grup potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, społecz-

nych, uznania oraz samorealizacji. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu warunkuje powstanie po-
trzeby wyższej rangi. W szczególny sposób odnosi się to do miejsca pracy, ponieważ ludzie oczekują 
nie tylko wynagrodzenia za pracę, w postaci pieniędzy i nagród, czy bezpieczeństwa, ale także po-
czucia przynależności do grupy oraz szacunku. M.W. Kopertyńska: Motywowanie pracowników. Teo-
ria i praktyka. Warszawa 2008, s. 21-34 
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ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KOMPUTEROWĄ 

 
 

Streszczenie 
W zakresie sugerowanych zmian w przepisach karnych, to autor postuluje zu-

pełnie odrębne uregulowanie w Kodeksie karnym przestępstw popełnianych z wy-
korzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Wyzwaniem dla ustawo-
dawcy jest takie sformułowanie norm prawa karnego, aby nie pozwalały na wątpli-
wości interpretacyjne w zakresie podstawowych pojęć (tak jak to obecnie występu-
je np. jeżeli chodzi o pojęcie „karty płatniczej”). Kodeks karny nie wymienia karty 
płatniczej czy rachunku obciążeniowego jako przedmiotów czynności wykonaw-
czej, lecz zalicza je do takich dóbr prawnych jak: mienie, dokument, dokument 
upoważniający do otrzymania sumy pieniężnej, środek płatniczy, kredyt czy nośnik 
informacji. Przepisy polskiego prawa karnego nie w pełni zabezpieczają ochronę 
obrotu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Karta płatnicza 
stanowi bowiem specyficzny przedmiot ochrony, a realizowanie jej w ramach ujęcia 
syntetycznego może prowadzić do chwiejności i niejednolitości dokonywanych w 
praktyce kwalifikacji prawnych i wątpliwości, czy w ogóle w danym przypadku karta 
płatnicza i mechanizm zapłaty kartą są przedmiotem ochrony prawnej. 

 
Summary – THE THREAT OF COMPUTER CRIMINALITY 
The author postulates changes in criminal law. She suggests separate regula-

tions in the Penal Code, in the field of crimes committed with the use of electronic 
payment devices. The challenge for the legislator is creating such norms of crimi-
nal law, which will not allow any ambiguities with respect to interpretation of the 
basic terms. This is nowadays the case with, for example, the term `payment 
cards`. The Penal Code does not see a payment card or a debiting account as 
subjects of enforcement , but includes them in such legal interests as property, 
documents, documents entitling to receiving an amount of money, currency, credit, 
or information carrier. The regulations of Polish criminal law do not fully ensure the 
safety of circulation with the use of electronic payment devices. A payment card 
requires special protection. Its synthetic realization may lead to instability and het-
erogeneity of the legal qualifications applied in practice, or even doubts, whether or 
not a payment card and transactions with its use are subjects to legal protection. 

 
Wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, oszustwa związane z kartami 

kredytowymi i pranie brudnych pieniędzy - zagrożenia tego typu rozprzestrzeniają 
się wprost lawinowo, stanowiąc realne zagrożenie dla prawidłowego kształtowania 
się społeczeństwa informatycznego: zagrożenie dla bezpieczeństwa instytucji rzą-
dowych i finansowych, bezpiecznego obrotu gospodarczego. Według doniesień 
mediów opierających się na statystykach i danych policyjnych zdecydowana więk-
szość grup przestępczych szuka w sieci miejsca do rozwoju swojej działalności 
opanowując stopniowo Internet .Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 
2009 roku policja dostawała średnio 20 zgłoszeń dziennie o popełnieniu cyber-
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przestępstwa. Łącznie było ich 6351. To o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej. 
W przypadku 2,2 tys. tych spraw policjantom udało się wszcząć postępowanie. To 
ponad dwa razy więcej takich przypadków niż w 2008 r. Cyberprzestępcy wyspe-
cjalizowali się szczególnie w oszustwach i wyłudzaniu informacji. Taki proceder 
nazywa się fachowo phishingiem. Ataki pishingowe przeżyli w ub.r. klienci m.in. 
Allior Banku, Banku Zachodniego, WBK i Lukas Banku oraz telewizji kablowej 
UPC. Coraz częściej przestępstwa internetowe dotykają sprzedających i kupują-
cych w sieci. Cyberprzestępcy, szczególnie w USA ,dokonują także na szeroką 
skalę manipulacji w urządzeniach odczytu kart płatniczych umieszczonych 
w automatach na stacjach benzynowych, aby w ten sposób wykradać dane 
o kartach. Do tej pory głównie tego typu ataki były stosowane raczej w przypadku 
bankomatów, w których przestępcy za pomocą nakładek do tzw. skimmingu 
umieszczanych przed otworem do umieszczania kart pobierali dane z pasków ma-
gnetycznych, aby następnie tworzyć kopie. Kody PIN były wykradane za pomocą 
ukrytych kamer albo specjalnych, dodatkowych nakładek na klawiatury bankoma-
tów przykrywających właściwe pola z klawiszami. W nowo zaobserwowanych 
przypadkach urządzenia do skimmingu umieszczone na terminalach kolumn pali-
wowych za pośrednictwem łączy Bluetooth wysyłały dane do przestępców, ukry-
tych w okolicy. Ci z użyciem podrobionych kart mogli następnie pobierać gotówkę 
z automatów. Na chwilę obecną brak jest doniesień o tego typu atakach w naszym 
kraju, jednak prawdopodobieństwo ich się pojawienia w niedługim czasie wydaje 
się być bardzo wysokie. Stąd tez szczególnie dużo uwagi wymaga badanie przed-
miotowej problematyki, opracowywanie systemów zabezpieczeń i regulacji praw-
nych – gotowych do walki z tego typu przestępczością i gwarantujących bezpie-
czeństwo rozwoju społeczeństwa informatycznego. 
 

Elektroniczne instrumenty płatnicze w polskim prawie karnym 
Przepisy polskiego prawa karnego nie w pełni zabezpieczają ochronę obrotu z 

wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Karta płatnicza stanowi 
bowiem specyficzny przedmiot ochrony, a realizowanie jej w ramach ujęcia synte-
tycznego może prowadzić do chwiejności i niejednolitości dokonywanych w prakty-
ce kwalifikacji prawnych i wątpliwości, czy w ogóle w danym przypadku karta płat-
nicza i mechanizm zapłaty kartą są przedmiotem ochrony prawnej. 

Kodeks karny nie wymienia karty płatniczej czy rachunku obciążeniowego ja-
ko przedmiotów czynności wykonawczej, lecz zalicza je do takich dóbr prawnych 
jak: mienie, dokument, dokument upoważniający do otrzymania sumy pieniężnej, 
środek płatniczy, kredyt czy nośnik informacji. Jednocześnie fundamentalna zasa-
da prawa karnego „nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriora” bez-
względnie zakazuje analogii, zwłaszcza wykładni rozszerzającej. Z kolei ochrona 
systemu finansowego i bankowego oraz ochrona zaufania do systemu rozliczeń 
wymaga szczególnego potraktowania karty płatniczej. Obrót za pomocą kart płat-
niczych stanowi bowiem część składową obrotu gospodarczego, a zamach na 
środki tego obrotu pośrednio godzi w obrót gospodarczy, uderzając dotkliwie sze-
rokie masy społeczeństwa i odbijając się na procesach gospodarczych.1 

                                                        
1 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1972 roku, w sprawie III KR 105/72, OSNK 

w 1972, Nr 12, poz. 194 
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Jedynym miejscem w prawie karnym, gdzie odniesiono się do elektronicznych 
instrumentów płatniczych jest wprowadzony w rozdziale XXXV kodeksu karnego 
obejmującym przestępstwa przeciwko mieniu, w art. 278 § 5 k.k.,2 penalizacji kra-
dzieży karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z bankomatu, jako odrębnego 
typu przestępstwa kradzieży. Motywów wyodrębnienia tego przestępstwa nie okre-
ślono w uzasadnieniu projektu już jednak w tak kategoryczny sposób, poprzestając 
na stwierdzeniu, że podobnie jak energię potraktowano kradzież karty magnetycz-
nej służącej do pobierania gotówki z automatu bankowego, której nie można po-
równać z kradzieżą książeczki oszczędnościowej.3 Na uregulowanie to zareago-
wano w piśmiennictwie zarówno zdziwieniem, że w kodeksie zapewniono szcze-
gólna ochronę przed kradzieżą, poprzez odrębną typizację, jednej tylko z odmian 
funkcjonujących w obrocie gospodarczym kart, stosunkowo najmniej użytecznej,4 
jak i obawą aby celu tej regulacji nie przekreśliła zasada tzw. przepołowienia kra-
dzieży.5 Zapis ten wywołuje także poważne trudności interpretacyjne. W odróżnie-
niu od innych przedmiotów materialnych spełniających kryterium mienia (art. 44 
k.c.), wartości majątkowej karty płatniczej nie można utożsamiając z kosztami jej 
wytworzenia. Wiąże się ona bowiem z jej funkcją i tkwi w zapisie znajdującej się na 
karcie informacji, która umożliwia dokonywanie zakupu dóbr i usług bez potrzeby 
posługiwania się w tym celu gotówką. Z chwilą wprowadzenia do obrotu pieniądza 
elektronicznego, wartość majątkowa kart mikroprocesorowych będących nośnikiem 
„elektronicznej gotówki” stanie się jeszcze bardziej oczywista i wymierna, skoro w 
„elektronicznej portmonetce” nie będzie mogło znajdować się więcej pieniędzy niż 
równowartość w złotych 150 euro.6 Ściganie sprawcy przywłaszczenia karty spotka 
się już z niewątpliwym zarzutem analogii niedozwolonej w prawie karnym material-
nym.7 

W piśmiennictwie wyrażany jest pogląd, że przedmiotem czynności wykonaw-
czej przestępstwa fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych (art. 310 
k.k.) nie może być karta bankomatowa, gdyż nie spełnia ona funkcji środka płatni-
czego, o którym mowa w tym przepisie.8 Interpretacja jeszcze dalej idąca w tym 
kierunku, całkowicie wyklucza możliwość stosowania art. 310 k.k., jako podstawy 
kwalifikacji prawnej fałszerstw kart płatniczych z tego powodu, że definicja legalna 
„środków płatniczych”, jaką posługuje się ustawa prawo dewizowe (art. 2 ust. 1) nie 
zalicza (ze zrozumiałych skądinąd powodów) kart płatniczych do desygnatów tego 
pojęcia.9 

Interesująca w tym kontekście jest także uchwała pełnego składu Izby Karnej 
Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1980 roku VII KZP 48/78, która pobranie 

                                                        
2 Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny art. 278 § 5 (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553,  

z późn. zmianami) 
3 Nowe kodeksy karne z 1997 roku z uzasadnieniami. Wyd. Prawnicze. Warszawa 1997, s. 206 
4 B. Michalski” Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdz. XXXV Kodeksu karnego. Komentarz. Seria: 

Komentarze Karne Becka, CH Beck. Warszawa 1999, s. 79 
5 O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski: Kodeks Karny, Komentarz, t. III, Gdańsk 2001, s. 355 
6 Art. 58 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych 
7 S. Łagodziński, Kontrowersje wokół przywłaszczenia (art. 284 k.k.), „Prokuratura i Prawo”, 2001, Nr 2 
8 J. Skorupka, Karta płatnicza jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 310 § 1 k.k., 

„Prokuratura i Prawo” 2001, nr 7-8; tenże Karnoprawna ochrona wierzycieli. Toruń 2001, s. 204 
9 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1998 roku, w sprawie I KZP 3/98, OSNKW 1998,  

Nr 9-10, poz. 41) 
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pieniędzy z bankomatu przy użyciu prawidłowego kodu identyfikacyjnego zakwali-
fikowania jako kradzież z włamaniem. 

 
Propozycje nowych rozwiązań i zmian legislacyjnych 
Gospodarka globalna spowodowała pojawienie się nieznanych wcześniej za-

grożeń. Zbyt często normy dotyczące ryzyka są dla wielu zarządów banków tylko 
listkiem figowym, a sam management nie zdaje sobie sprawy ze skali rozwoju cy-
berprzestępców. Świadomość ich istnienia wymaga stałego monitorowania syste-
mów informatycznych w tej sytuacji pomocna dla kadry zarządzającej jest norma 
ISO 27005, która pomaga szacować ryzyka wynikające z niedostosowania lub 
zawodności transakcji bankowych przez zawodne systemy informatyczne, niefra-
sobliwość pracowników, błędy popełniane przez samych klientów banków. Dlatego 
system informatyczny banku musi mieć dostęp do informacji o pojawiających się 
ryzykach z innych branż. Najważniejsze w transakcji elektronicznej są procesy 
identyfikacji klienta.. dlatego bezpieczny identyfikator to główny problem transakcji 
elektronicznych. Aktualnie klienci banków zmuszeni są do zapamiętania około 20 
identyfikatorów i minimum 2 hasła. Wynika to z faktu, że każdy bank stosuje inne 
identyfikatory zaprojektowane według własnych kryteriów i form identyfikacji klien-
ta. Według normy ISO 21001 „słabe” hasła do konta powinny być zmieniane co 30 
dni, ale jest to nierealne, bo tego nie robią klienci banków. Dlatego lepszym roz-
wiązaniem są „mocne” hasła ważne nawet przez 90 dni. I tu pojawia się główny 
problem, tj. brak jednolitego standardu wymiany informacji o bezpieczeństwie po-
między bankami. Płaci za to klient, który nie wie, co może, a czego mu nie wolno 
wpisywać do internetowych formularzy ze stron banków. Najczęściej stosowaną 
techniką do wyłudzania haseł jest phising. Na szczęście dość często jego słabo-
ścią jest fatalna polszczyzna, spowodowana używaniem automatycznych translato-
rów z języka angielskiego. Ale statystyki pokazują, że cyberzłodzieje są wykazują 
coraz większe zainteresowanie naszym krajem. W dodatku przygotowane przez 
nich fałszywe formularze są coraz lepsze i trudne do wykrycia. Tymczasem banki 
nie zawsze wymieniają pomiędzy sobą informacje o takich atakach. Zbyt często ich 
klienci pozostawieni są samym sobie. Banki nie informują, jaki jest standard ich 
stron WWW, nie instruują na przykład jak korzystać z przeglądarek internetowych. 
Banki powinny edukować klienta o takich zagrożeniach i stworzyć do tego celu 
specjalna bazę danych. Tam, gdzie jest masowy klient transakcji elektronicznych , 
podstawowym problemem jest identyfikacja i uwierzytelnianie autoryzacji transak-
cji. Żaden z banków jednak nie wyda pieniędzy na biznes dający 100 – proc bez-
pieczeństwo. Jest to zbyt drogie, a przy masowym kliencie dodatkowo mało realne: 
system stawiałby przed nim zbyt duże wymagania, a zawsze najsłabszym ogni-
wem transakcji na odległość jest sam klient systemy bezpieczeństwa banków two-
rzą własne zasady, w konsekwencji rośnie portfel tożsamości elektronicznej. Jed-
nak nikt nie wie jakie są standardy , a sami klienci nie maja świadomości, jak się 
tam przedstawiają. Tożsamość elektroniczna jest dodatkiem do usługi narzuconym 
przez bank internetowy.10 

Błędem administracji rządowej jest z uporem od lat lansowany pomysł, aby 
podpis elektroniczny służył tylko do kontaktów z urzędami. Tymczasem chodzi o to, 

                                                        
10  S. Brzeg-Wieluński, „Klient najsłabszym ogniwem”, „Bank”, Miesięcznik finansowy, Nr 3 (209) 2010, 
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żeby korzystało z niego nie tylko 250 tys. przedsiębiorców, których państwo zmusi-
ło do takiego kontaktowania się z ZUS-em. Tymczasem podpis elektroniczny ma 
wiele konkretnych zalet: jest uniwersalny, daje możliwości nawiązania bezpiecz-
nych relacji na odległość. Ma tez atut trans graniczny w relacjach z UE. Np. poma-
ga w załatwieniu spraw w ojczyźnie Polakom mieszkającym na Wyspach Brytyj-
skich. W innych krajach unijnych nie ma debat, czy e-podpis jest zły, czy dobry. 
Takie rozwiązanie działa nawet w Chile. Jest duże zainteresowanie  
e-podpisem ze strony służby zdrowia. Wprowadzenie tej formy autoryzacji znacz-
nie poprawiłoby bezpieczeństwo również transakcji bankowych. Jednak w tym celu 
niezbędne są zmiany w przepisach regulujących stosowanie podpisu elektronicz-
nego, w szczególności rozszerzenie możliwości posługiwania się nim w innych niż 
tylko kontakt przedsiębiorców z urzędami, sferach aktywności obywateli. 

Jednakże najprostszym i najskuteczniejszym pomysłem na w zrost bezpie-
czeństwa transakcji elektronicznych jest tzw. biometria. Klient nie musi pamiętać 
hasła, może dokonać autoryzacji transakcji głosem, przez odcisk palca lub skano-
wanie soczewki oka. Ale najlepszym rozwiązaniem jest skanowanie naczyń krwio-
nośnych . to skuteczne rozwiązanie, bo wiele osób ma nieczytelne linie papilarne. 
Pamiętać jednak należy, że jest możliwa kradzież danych biometrycznych z sejfów 
banków. Klienci banków w związku z tym boja się, że ktoś może wykorzystać ich 
palec lub siatkówkę oka do kradzieży pieniędzy z konta. Dlatego też biometria 
musi być wspomagana przez kryptograficzne certyfikaty. 

Biometryczne uwierzytelnianie transakcji sprawia, że kradzież karty lub da-
nych z karty staje się bezcelowa. Zabezpieczenie takie można stosować np. w 
przypadku użycia nowoczesnych multiaplikacyjnych kart z chipem (MULTOS). 
Pobrany przez bankomat skan biometryczny porównywany jest wówczas przez 
kartę z zapisanym na niej wzorcem. Kradzież tego rodzaju informacji, jak i nieauto-
ryzowane jej użycie jest niemożliwe, gdyż obraz ten przechowywany jest w zaszy-
frowanej formie. Poza tym jest on sam z siebie bezużyteczny – stanowi jedynie 
materiał porównawczy.  

Poza wymienionych modelem porównawczym skanów biometrycznych na 
karcie (match on card) może się ono odbyć na samym czytniku (match on device). 
W tej sytuacji zaszyfrowany wzór biometryczny pobierany jest z serwera, po 
uprzedniej rejestracji klienta w banku. Następnie porównywany jest ze skanem 
pobranym przez bankomat podczas transakcji. Jeśli oba skany pasują do siebie, 
wypłata dochodzi do skutku. Taki model wykorzystany zostanie do wypłat zasiłków 
społecznych z bankomatu. Technologia biometrycznego uwierzytelniania transakcji 
umożliwia również realizację wypłat z bankomatu bez użycia karty w trybie off-line 
(bez udziału hosta autoryzacyjnego). W tym celu wykorzystywany jest bezpośred-
nio interfejs systemu bankowego, dzięki czemu transakcje księgowane są na ra-
chunku on – line.11  

Bank decydując się na wdrożenie biometrycznego uwierzytelniania transakcji, 
zwiększy swoją innowacyjność w sensie marketingowym i procesowym. Najwięk-
szą zaletą takiego systemu jest znaczne zwiększenie bezpieczeństwa transakcji 
bankomatowych (spadek liczby nieautoryzowanych transakcji).  

                                                        
11  J. Koszel, „Biometryczne uwierzytelnianie transakcji w technologii Finger Vein”, „Bank”, Miesięcznik 
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Zakresie sugerowanych zmian w przepisach karnych, to autor postuluje zu-
pełnie odrębne uregulowanie w Kodeksie karnym przestępstw popełnianych z wy-
korzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Wyzwaniem dla ustawo-
dawcy jest takie sformułowanie norm prawa karnego, aby nie pozwalały na wątpli-
wości interpretacyjne w zakresie podstawowych pojęć (tak jak to obecnie występu-
ję np. jeżeli chodzi o pojęcie „karty płatniczej). Kodeks karny nie wymienia karty 
płatniczej czy rachunku obciążeniowego jako przedmiotów czynności wykonaw-
czej, lecz zalicza je do takich dóbr prawnych jak: mienie, dokument, dokument 
upoważniający do otrzymania sumy pieniężnej, środek płatniczy, kredyt czy nośnik 
informacji. Przepisy polskiego prawa karnego nie w pełni zabezpieczają ochronę 
obrotu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Karta płatnicza 
stanowi bowiem specyficzny przedmiot ochrony, a realizowanie jej w ramach ujęcia 
syntetycznego może prowadzić do chwiejności i niejednolitości dokonywanych w 
praktyce kwalifikacji prawnych i wątpliwości, czy w ogóle w danym przypadku karta 
płatnicza i mechanizm zapłaty kartą sa przedmiotem ochrony prawnej. 

 
 


