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WSTĘP 
 
Współczesne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne uprawniają nas do 

wskazania istoty działań ukierunkowanych na wykorzystanie istniejącego potencjału 
tkwiącego w jednostkach i grupach społecznych. Są to zatem zasoby ludzkie, 
techniczne oraz informacyjne, które w połączeniu z wiedzą i mądrością mogą okazać 
się pomocne w budowaniu strategii obronnych oraz w sytuacjach konkretnych 
działań wobec zagrożeń. W związku z powyższym, istotną wartość dla Czytelnika 
mogą stanowić relacje z badań, analizy i rozważania autorów wyrażone  
w publikacjach czasopisma Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla 
Bezpieczeństwa. W kolejnej edycji zgromadzono prace w działach tematycznych: 
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo 
zdrowotne Zarządzanie i Pedagogika.  

 
W części czasopisma Bezpieczeństwo narodowe zwrócono uwagę na to,  

iż Trybunał Praw Człowieka włączył się w debatę nad prawnymi granicami operacji 
antyterrorystycznych, określił pewne prawne parametry działań organów policji  
i jednostek specjalnych, traktując operacje terrorystyczne na równi z wszystkimi 
innymi działaniami organów policyjnych i odmawiając zastosowania do nich 
standardów prawa konfliktów zbrojnych (M. Płachta). Podkreślono również,  
że celem misji wojskowych są działania pomocnicze, szkoleniowe i doradcze,  
w większości podejmowane na podstawie porozumień międzynarodowych. 
Operacja w Bośni i Hercegowinie rozpoczęta w 2004 roku jest przykładem do 
zastanowienia, w którą stronę zmierzają misje Unii Europejskiej, jakie zmiany 
powinny nastąpić (A. Niedbała). Przedstawiono również wybrane przykłady 
aktywności Oddziału II SG WP na rzecz rozpoznania państw bałtyckich oraz 
określono znaczenie tej aktywności dla bezpieczeństwa Polski. Zaprezentowane 
argumenty pozwoliły ustalić, że region państw bałtyckich był przedmiotem 
rozpoznania w ramach aktywności wymienionego oddziału. Polski wywiad wojskowy 
dążył do identyfikacji zagrożenia litewskiego, sowieckiego i niemieckiego, a również 
próbował pozyskać informacje o polityce wewnętrznej i zewnętrznej państw 
bałtyckich (T. Landmann). Jak zauważyła autorka kolejnej pracy, wojny są odbiciem 
zmieniającego się świata, ale też kreują rzeczywistość. Wielość definicji i koncepcji 
będąca rezultatem prac wielu specjalistów zajmujących się wojną i pokojem, jak też 
konieczność wieloaspektowej analizy wojen i konfliktów zbrojnych, ich motywów, 
celów i wpływu na nie środowiska międzynarodowego przedstawiono w aspekcie 
„nowych wojen” opisanych przez prof. Mary Kaldera na tle klasycznych konfliktów 
zbrojnych (A. Kamińska).  

 
Tematykę związaną z działem Bezpieczeństwo wewnętrzne otwiera praca,  

w której autor rozważył problemy dotyczące powiązań terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej. Autor uznał, że zjawiska te zasadniczo różnią się, choć wzajemne 
interakcje zachodzące między grupami terrorystycznymi a zorganizowanymi 
grupami przestępczymi okazują się bardziej złożone (M. Płachta). W zakresie 
podstaw teoretycznego rozpoznania kryminalnego środowiska osób osadzonych 
zauważono, że realizowane w zakładach karnych i aresztach śledczych „czynności 
profilaktyczne” wykonywane są epizodycznie i fragmentarycznie, stąd nie stanowią 
zorganizowanego cyklu rozpoznawczego realizowanego w ramach systemu działań 
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rozpoznawczych. Stwierdzono, że obecny stan rzeczy charakteryzuje się 
zmarginalizowaniem działalności rozpoznawczej i niechęcią do podejmowania 
rozwiązań systemowych dotyczących rozpoznania (M. Krzywicki). Lektura kolejnej 
publikacji pozwoli Czytelnikowi poznać zagadnienia dotyczące kształtowania 
oficjalnych statystyk przestępczości i poddać w wątpliwość ich roli w odwzorowaniu 
rzeczywistości społecznej. Autorka przedstawiła oficjalne statystyki przestępczości 
jako bezzasadne lub symulowane oraz wskazała na konieczność ich analizy  
i interpretacji przed wyprowadzaniem pozornie oczywistych wniosków  
(A. Urbaniak). Następnie rozważono teoretyczne aspekty okresowego oceniania 
pracowników policji (R. Balcerzyk, J. Materac). Ponadto, poruszono problemy 
komunikacji między organizacjami publicznymi: szkołami i instytucjami kultury. 
Przedstawiono wyniki i wnioski z badań dotyczących stosowanych kanałów 
komunikacji przez publiczne szkoły podstawowe oraz instytucje kultury w celu 
podejmowania współpracy (D. Balcerzyk). Zaprezentowano również działania straży 
miejskiej i podstawy prawne tej działalności o charakterze prewencyjnym, przy 
zapewnieniu opieki w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz 
wsparciu mieszkańców w rozwiązywaniu problemów (P. Lizakowski, M. Fitas,  
A. Krampichowski). Z kolei zadania administracji publicznej w systemie ochrony 
infrastruktury rozważono w aspekcie działań człowieka. Uznano, że człowiek może 
być sprawcą zamierzonych i niezamierzonych sytuacji kryzysowych, natomiast 
zawsze winien być podmiotem zarządzającym tymi sytuacjami, a także ostatnim 
ogniwem usuwającym lub neutralizującym przyczyny i skutki sytuacji kryzysowych  
i kryzysów (W. Bednarczyk, M. Kopczewski). Celem badań przedstawionych  
w  kolejnym artykule było wskazanie zachowań osób w gospodarstwach domowych, 
dotyczących generowania różnych rodzajów odpadów. Stwierdzono, że najbardziej 
przyjazne zachowanie względem środowiska występowało wśród osób starszych, 
posiadających większą wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kobiet i absolwentów 
szkół wyższych (I. Cichocka, A. Mantaj, J. Krupa). Rozważono również kwestie 
transportu substancji niebezpiecznych i ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie 
ludzi. Omówiono zasady oznakowania pojazdów wynikające z umów 
międzynarodowych (ADR, ADN, RID). Uznano, że z transportem związane jest 
postępowanie ratownicze, które w przypadku substancji niebezpiecznych jest 
priorytetowe (N. Gołąb). W następnej publikacji dokonano analizy zdarzeń 
medycznych na podstawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego. 
Podkreślono, że System Państwowego Ratownictwa Medycznego został powołany 
w celu realizacji zadań państwa (ochrony życia i zdrowia) i stanowi jeden  
z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 
Przeanalizowano interwencje zespołów ratownictwa medycznego (powiat otwocki, 
lata 2012-14) na podstawie dokumentacji medycznej ponad 18 tysięcy pacjentów. 
Stwierdzono zjawisko sezonowości zdarzeń o charakterze urazowym głównie poza 
miastem w okresie od kwietnia do września. Główną przyczyną urazów były: upadki 
z wysokości, urwanie kończyny górnej i dolnej oraz przygniecenie lub przejechanie 
przez środek transportu (A. Kamecki, J. Rokosz, P. Szmitowski). Rozważono 
również wyjazdy nieuzasadnione w systemie Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w aspekcie ich konieczności czy zagrożenia. W rezultacie badań 
stwierdzono, że System został powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzi, 
jednak coraz częściej wykorzystywany jest przez pacjentów bez zagrożenia 
zdrowotnego (A. Kamecki). Zaprezentowano zagrożenia dla bezpieczeństwa 
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personalnego i strukturalnego, jakie niesie bezrobocie. Okazuje się,  
że wielowymiarowość zagrożenia bezpieczeństwa jednostki oraz degradujący 
wpływ na stan bezpieczeństwa strukturalnego na skutek bezrobocia, implikuje 
prowadzenie monitoringu struktury społecznej a także efektywnych działań  
w zakresie polityki publicznej i nauk o bezpieczeństwie (K. Harasim). Zwrócono 
uwagę, że ważnym elementem zadbania o bezpieczeństwo jest partnerstwo  
w działaniach instytucji publicznych, obywateli i społeczności lokalnych. Dokonano 
analizy zmian na rynku pracy i zaprezentowano alternatywne spojrzenie na aktualny 
model zatrudnienia. Wskazano, że bezpieczeństwo społeczne jest uzależnione od 
rynku pracy (J. Majkowski, Z. Czekanowski). Ponadto, oceniono działania 
operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa wobec weteranów powstania wielkopolskiego 
1918/1919. Analiza dostępnych źródeł pokazała, że szukano dowolnych punktów 
zaczepienia do inwigilacji, a także, że wysiłki funkcjonariuszy UB najczęściej nie 
przynosiły wyników i sprawy były zamykane bez wyników (Ł. Jastrząb).  
W problematyce religia i bezpieczeństwo są osadzone rozważania autora pracy 
zamykającej dział czasopisma obejmujący publikacje z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego. W oparciu o wywody Moltmanna bezpieczeństwo jako zagrożenie 
lokuje się w trzech obszarach: jako zagrożenie praw człowieka, w tym 
sprawiedliwości społecznej, zagrożenia natury ekologicznej oraz zagrożenie 
określane jako apokaliptyczne w tym terroryzm o genezie religijnej (Z. Danielewicz). 

 
W publikacjach zebranych w dziale Zarządzanie znajdujemy wypowiedź 

autorów na temat wpływu kryzysu finansowo-gospodarczego (z lat 2007-2010) na 
zmiany strategii zarządzania w przedsiębiorstwach. Wskazano zależności  
i zmiany, które winny być zadaniami menadżera XXI wieku i uznano,  
że kierownictwo przedsiębiorstwa winno być przygotowane na właściwe działania  
w sytuacji kryzysowej (A. Ruta, M. Rebiasz, P. Bartkiewicz). W oparciu o badania 
własne oceniono również samoświadomość cech przywódczych pracowników 
różnych organizacji (M. Gaj). 

 
Artykuły dotyczące problematyki: Bezpieczeństwo zdrowotne, inaugurują 

rozważania autora poszukującego uzasadnienia działań na rzecz bezpieczeństwa 
ekologicznego: Bóg – człowiek – stworzenie – w retrospekcji biblijnej  
(M. Michalski). Znajdujemy również analizy dotyczące promocji żywności w ramach 
systemów jakości i innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym  
w Polsce. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak winna zmieniać się strategia 
promocji zdrowia względem nowoczesnych ścieżek komunikacji z konsumentem  
(I. Walkowska). Natomiast autorzy kolejnej publikacji zaprezentowali analizę 
wybranej reklamy leku Pyralgina, dostępnego bez recepty lekarskiej. Wskazali 
elementy nierzetelnej informacji medycznej, mogącej stanowić zagrożenie dla 
pacjenta. Stwierdzili, że wszystkie nieprawdziwe czy prawdziwe sugestie dotyczące 
leku, najczęściej tylko budząc skojarzenia, z pewnością niegdzie nie wypowiada ich 
się jednoznacznie, by ktoś potem mógł w sensie prawnym udowodnić twórcom spotu 
kłamliwość i chęć wprowadzenia widzów w błąd (L. Świeca, W. Kajtoch). Celem innej 
analizy było ukazanie wybranych interpretacji terminu jakość życia, a także 
wskazanie ważnych czynników wpływających na jej osiągnięcie z perspektywy 
podmiotowej, tj. dziecka niepełnosprawnego i jego rodziców (J. Szymanowska). 
Poznamy także prezentację regulacji prawnych dotyczących zakażeń szpitalnych 
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oraz działań zapobiegawczych w bloku operacyjnym szpitala (J. Książek,  
A. Miedziocha, R. Piotrkowska). 

 
W pracach o charakterze Pedagogicznym znajdujemy analizy związane  

z destrukcyjnym wpływem cybertechnologii na dzieci i młodzież, wskazujące  
na rolę rodziców, pedagogów i psychologów w nowej profilaktyce związanej  
z używaniem technik informacyjnych. Zasygnalizowano potrzebę edukacji rodziców 
i ich dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania (M. Marsollek). Interesujące 
są również rozważania dotyczące problemów rozwoju zawodowego nauczycieli 
pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (M. Walewska), kształtowania  
i roli autorytetu nauczyciela w systemie edukacji (A. Czekała, M. Czekała). Tę część 
czasopisma  kończy  technologiczno-literacka interpretacja wypowiedzi Jana Pawła 
II jako wyraz twórczości artystycznej (R. Stelmach).  

 
Życząc Państwu przyjemnej lektury naukowej jestem przekonana,  

że przemyślenia, rozważania i badania autorów prezentowanych artykułów, będą 
dla Państwa źródłem refleksji oraz inspiracji dla twórczego kształtowania 
autoedukacji, pracy naukowej i dydaktycznej. 

 
prof. zw. dr hab. Maria Kozielska 
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SETS LEGAL PARAMETERS  

FOR ANTI-TERRORIST OPERATIONS 
 
 
On April 13, 2017, the European Court of Human Rights (Court) – First Section 

delivered a Chamber judgment in the case of Tagayeva and Others v. Russia 
(application nos. 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11  
and 37096/11). 

The case concerned the September 2004 terrorist attack on a school in Beslan, 
North Ossetia (Russia). The case was brought by 409 Russian nationals who had 
either been taken hostage and/or injured in the incident, or are family members  
of those taken hostage, killed or injured. 

In the early hours of 1 September 2004 over thirty heavily armed terrorists 
crossed the administrative border between Ingushetia and North Ossetia. At 9 a.m. 
a ceremony to celebrate the start of the academic year began in a courtyard of school 
no.1 in Beslan. Minutes later, the terrorists surrounded the gathering and rounded 
up over 1,100 people into the school gymnasium (including around 800 children). 
The terrorists turned the school into an improvised stronghold and mined the 
gymnasium.1 

At 1 p.m. on September 3, two powerful explosions occurred in the gymnasium. 
Some hostages tried to escape through the hole in the wall and the terrorists fired 
on them. This prompted an exchange of gunfire with the security forces, which were 
then ordered to storm the building. Many terrorists had survived the initial explosions. 
They rounded up some surviving hostages in the gymnasium (about 300 people) 
and forced them to other parts of the school.2 

Meanwhile, the security forces had continued to engage the terrorists. Amid 
heavy fighting, special forces secured the premises and rescued the surviving 
hostages. Over 330 people had been killed and more than 750 were wounded.  
12 servicemen were among the dead and over 50 were injured. One suspected 
terrorist was captured and all the others were killed.3  

There were a number of domestic investigations into the incident. In the first 
criminal investigation, no. 20/849, the actions of the officials were found to have been 
lawful and reasonable in the circumstances, and no causal link was found between 
their decisions and any negative consequences. This investigation is still pending. 
Additional sets of criminal proceedings were brought against the only surviving 
hostage-taker, Mr Kulayev (who in 2006 was sentenced to life imprisonment); 
officials of the Beslan police station (who were given amnesty in relation  
to negligence-related charges); and officials of the police in Ingushetia (who were 
acquitted of negligence-related charges).4 

                                                 
1 Serious failings in the response of the Russian authorities to the Beslan attack, ECtHR, Press release 

ECHR 127 (2017), April 13, 2017. 
2 Id. 
3 Id. 
4 Id. 
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Reports into the incident were produced by special commissions of the North 
Ossetian Parliament and the Russian Federal Assembly. A member of the latter,  
Mr Yuriy Savelyev, also produced a separate report disagreeing with the conclusions 
of his commission. 

The Court found it established that at least several days in advance the 
authorities had sufficiently specific information about a planned terrorist attack in the 
areas in the vicinity of the Malgobek District in Ingushetia and targeting  
an educational facility on 1 September. The intelligence information likened the 
threat to major attacks undertaken in the past by the Chechen separatists, which had 
resulted in heavy casualties. A threat of this kind clearly indicated a real  
and immediate risk to the lives of the potential target population, including  
a vulnerable group of schoolchildren.5 

Although some measures were taken, in general the preventive measures  
in the present case could be characterized as inadequate. The terrorists were able 
to successfully gather, prepare, travel to and seize their target, without encountering 
any preventive security arrangements. 

The Court reiterated that in the preparation of responses to unlawful  
and dangerous acts in highly volatile circumstances, competent law-enforcement 
services such as the police must be afforded a degree of discretion in taking 
operational decisions. Such decisions are almost always complicated, and the 
police, who have access to information and intelligence not available to the general 
public, will usually be in the best position to make them. This is especially so  
in respect of counter-terrorist activity, where the authorities often face organized  
and highly secretive networks, whose members are prepared to inflict maximum 
damage to civilians, even at the cost of their own lives.6 

Whether the authorities choose to use a passive approach of ensuring security 
of the potential targets or more active intervention to disrupt the menace, is  
a question of tactical choice. However, such measures should be able, when judged 
reasonably, to prevent or minimize the known risk. With regard to the above 
arguments, the Court found that in the case at issue the Russian authorities had 
failed to take such measures.7 

In such circumstances, the Court found that there has been a breach of the 
positive obligations under Article 2 of the Convention.8 

The Court has on many occasions stated that Article 2 of the Convention 
contains a positive obligation of a procedural character: it requires by implication that 
there should be some form of effective official investigation when individuals have 
been killed as a result of the use of force by the authorities. In the case of Armani 
Da Silva v. the United Kingdom [GC] (no. 5878/08, ECHR 2016), the requirements 
of an effective investigation into the use of lethal force by the State were summarized 
as follows: those responsible for carrying out the investigation must be independent 
from those implicated in the events; the investigation must be “adequate”; its 

                                                 
5 ECtHR, Tagayeva and Others v. Russia (application nos. 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 

51313/08, 21294/11 and 37096/11), Judgment of April 13, 2017, para. 491 
6 Id., para. 492 
7 Id. 
8 Ed Bates, Beslan school siege – some extracts from the judgment, April 13, 2017, 

https://ukstrasbourgspotlight.wordpress.com/2017/04/13/beslan-school-siege-some-extracts-from-the-
judgment 
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conclusions must be based on thorough, objective and impartial analysis of all 
relevant elements; it must be sufficiently accessible to the victim’s family and open 
to public scrutiny; and it must be carried out promptly and with reasonable expedition. 
In order to be “adequate” the investigation must be capable of leading to  
a determination of whether the force used was or was not justified in the 
circumstances and of identifying and – if appropriate – punishing those responsible 
(ibid., §§ 240, 243). 

In respect of the use of indiscriminate weapons capable of putting at risk the 
lives of anyone within their impact radius, namely grenade and rocket launchers, 
flame–throwers and the tank gun, the Court found that there existed a credible body 
of evidence pointing at their use by the State agents in the first hours of the storming. 
In the Court’s view, this evidence has not been fully assessed by the investigation. 
The lack of objective and impartial information about the use of such weapons 
constituted a major failure by the investigation to clarify this key aspect of the events 
and to create a ground for drawing conclusions about the authorities’ actions  
in general and individual responsibility.9 

Other failures included the absence of detailed information about the location 
of the hostages’ bodies, failure to establish the causes of death of at least one third 
of the victims and gaps in collecting and securing other relevant forensic evidence, 
as described above. In view of these considerations, the Court could not accept  
as tenable the investigation’s conclusion that no one among the hostages was 
injured or killed by the lethal force used by the State agents. 

For the reasons outlined in the judgment, the Court found that the investigation 
had failed to adequately examine the use of lethal force by the State agents during 
the operation on 3 September 2004. Amongst other things, the investigators did not 
establish basic facts about the use of indiscriminate weapons that were crucial for 
the assessment of the causal link between their use and the casualties, and thus did 
not fully assess the evidence suggesting the use of indiscriminate weapons at the 
time when the terrorists and hostages had been intermingled. Coupled with 
incomplete forensic evidence on the causes of death and injuries, deficiencies in the 
steps to secure and collect the relevant evidence from the site, any conclusions 
reached about the criminal responsibility of the State agents in this respect  
are without objective grounds and are thus inadequate.10 

 The Court concluded that there had been a breach of Article 2 of the 
Convention since the investigation was not capable of leading to a determination  
of whether the force used in the case was or was not justified in the circumstances, 
and, therefore, not “effective”.11 

The Court then turned to another aspect of the right to life, that is, planning  
and control of the operation. The court explained that in the light of the importance 
of the protection afforded by Article 2, the Court must subject deprivations of life to 
the most careful scrutiny, taking into consideration not only the actions of State 
agents but also all the surrounding circumstances. In particular, it is necessary to 
examine whether the operation was planned and controlled by the authorities so  
as to minimize, to the greatest extent possible, recourse to lethal force. The 

                                                 
9 ECtHR, Tagayeva and Others v. Russia, supra note 5, para. 524 
10 Id., para. 527 
11 Id., para. 539 
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authorities must take appropriate care to ensure that any risk to life is minimized. 
The Court must also examine whether the authorities were not negligent in their 
choice of action.12 

The Court found that the Russian authorities failed to take such feasible 
precautions, in particular because of the inability of the commanding structure of the 
operation to maintain clear lines of command and accountability, coordinate  
and communicate the important details relevant to the rescue operation to the key 
structures involved and plan in advance for the necessary equipment and logistics. 
This constitutes a breach of Article 2 of the Convention.13 

The Court reiterated that its role is not to establish the individual liability of those 
involved in the planning and coordination of the operation. Rather, it is called upon 
to decide whether the State as a whole complied with its international obligations 
under the Convention, namely its obligation to “take all feasible precautions in the 
choice of means and methods of a security operation mounted against an opposing 
group with a view to avoiding and, in any event, minimizing, incidental loss of civilian 
life”.14 

The Court ruled that in a situation which involves a real and immediate risk  
to life and demands the planning of a police and rescue operation, one of the primary 
tasks of the competent authorities should be to set up a clear distribution of lines  
of responsibility and communication within the OH and with the agencies involved, 
including the military and security, rescue, fire and medical services. This body 
should be responsible for collecting and distributing information, choosing 
negotiation strategies and partners and working out the possible outcomes, including 
the possibility of a storming and its consequences.15 

Finally, the Court examined the remaining complaint under Article 2 brought by 
this group of applicants – that of the use of lethal force by the State agents. 

The Court began by pointing out that a difference should be drawn between 
“routine police operations” and situations of large-scale anti-terrorist operations.  
In the latter case, often in situations of acute crisis requiring “tailor-made” responses, 
the States should be able to rely on solutions that would be appropriate to the 
circumstances. That being said, in a lawful security operation which is aimed, in the 
first place, at protecting the lives of people who find themselves in danger of unlawful 
violence from third parties, the use of lethal force remains governed by the strict rules 
of “absolute necessity” within the meaning of Article 2 of the Convention.16 

In the cases reviewed by the Court in the context of anti-terrorist operations  
in the North Caucasus, the Russian Government have essentially relied on the 
provisions of the Suppression of Terrorism Act as the legal basis of the use of force. 
The Court has left open the question whether the existing regulations constituted  
an appropriate legal framework for the use of force and contained clear and sufficient 
safeguards to prevent arbitrary deprivation of life, focusing its analysis on the 
practical application of the “absolute necessity” test to the circumstances of the 
cases.17 

                                                 
12 Id., para. 562 
13 Id., para. 574 
14 Id., para. 573 
15 Id., para. 570 
16 Id., para. 595 
17 Id., para. 593 



21 
 

The Court concluded that the use of lethal force by security forces had 
contributed, to some extent, to the casualties among the hostages. The applicants 
had relied on a number of witness statements to argue that indiscriminate force had 
been used by the servicemen upon the building when the terrorists and hostages 
had been intermingled, and the investigation had failed to fully assess these 
allegations. Furthermore, the reports of both the North Ossetian Parliament  
and Mr Savelyev had pointed at the same conclusion. The investigation had failed 
to establish the circumstances of the use of lethal force and to fully assess these 
allegations. Presumptions can be drawn from the co-existence of an unrebutted body 
of evidence pointing to the use of indiscriminate weapons whilst both terrorists  
and hostages had been present, and the absence of proper fact-finding into the 
causes of death and circumstances of the use of arms.18  

The Court held that Russia had failed to set up an effective legal framework  
of safeguards against arbitrariness and the use of force, since the applicable 
legislation had failed to set the most important principles and constraints of the use 
of force in lawful anti-terrorist operations. Coupled with wide-ranging immunity for 
any harm caused in the course of anti-terrorist operations, this situation resulted  
in a dangerous gap in regulating life-threatening situations and bore a direct 
relevance on the Court’s finding under this heading.19 

Combined with the lack of responsibility and co-ordination in the OH, this led to 
a situation where the decisions about the use of force had been left to the 
commanders in charge of the storming. However, there is very little evidence about 
their explanation for the use of lethal force. In view of the available information about 
the use of indiscriminate weapons, this absence of an explanation led the Court to 
find that the Government had not provided a “satisfactory and convincing 
explanation” that the lethal force used had been no more than what had been 
absolutely necessary. Furthermore, the Court came to the conclusion that, though 
the decision to resort to the use of lethal force had been justified in the 
circumstances, such a massive use of explosive and indiscriminate weapons could 
not be regarded as absolutely necessary, and had violated Article 2.20 

The Court has concluded that although the decision to resort to the use of lethal 
force was justified in the circumstances, Russia had breached Article 2 of the 
Convention on the account of the use of lethal force, and, in particular, indiscriminate 
weapons. The weakness of the legal framework governing the use of force 
contributed to the above finding.21 The Court did not find it necessary to examine the 
applicants’ remaining complaint under this heading, notably about who was 
responsible for the first explosions in the gymnasium. 

Two joint partly dissenting opinions were appended to the judgment. One  
of them was submitted by Judges Hajiev and Dedov. They stated that, regrettably, 
they cannot agree with the majority that there was a violation of Article 2 of the 
Convention in respect of the obligation to plan and control the operation involving 
the use of lethal force so as to minimize the risk to life, and consider that the use  
of lethal force by the State agents was more than absolutely necessary. 

                                                 
18 Serious failings, supra note 1, at 4 
19 ECtHR, Tagayeva and Others v. Russia, supra note 5, para. 599 
20 Id. 
21 Id., para. 611 
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In the other separate opinion, Judge Pinto de Albuquerque expressed his 
satisfaction that the majority remained faithful to the Court’s standards on the use  
of lethal force in large-scale anti-terrorist operations, dealing with them as with any 
other law-enforcement operation and refusing to apply the paradigm of the law  
on armed conflicts to them. Most importantly, the Article 2 strict criteria of “absolute 
necessity” and lawfulness were applied to large-scale anti-terrorist operations 
(paragraph 596 of the judgment).  

In other words, Judge Albuquerque emphasized that in interpreting Article 2, 
the Court clearly refused to yield to the temptation of reading into the Convention the 
standards of the law on armed conflicts with a view to lowering the level of protection 
of human rights enshrined in the Convention, as it did in Hassan v. the United 
Kingdom ([GC], no. 29750/09, ECHR 2014). In fact, the Court stated bluntly that the 
law on armed conflicts was not appropriate for the situation (paragraph 599 of the 
judgment). 

However, Judge Albuquerque disagreed with the majority on the finding  
of no violation of Article 13 of the Convention. the majority found no violation of Article 
13, on the basis of the fact that two sets of criminal proceedings had been brought 
against the police officers in Ingushetia and North Ossetia. However, they took  
no account of the outcome of those proceedings: acquittal and dismissal due to 
amnesty. 

This criticism notwithstanding, Judge Albuquerque has praised the judgment for 
its innovative approach, in so far as a positive obligation to prevent terrorist acts has 
been acknowledged in certain circumstances. 

The Russian government said the ruling was “utterly unacceptable”.  
“We certainly cannot agree with such an assessment, in a country which has suffered 
from more than one terrorist attack”, spokesman Dmitry Peskov said. The justice 
ministry denied that excessive force had been used and said the government would 
appeal against the ruling. The court, the ministry added, did not understand “the full 
seriousness of the situation in Beslan after the seizing of the hostages” and the “risks 
of the process of carrying out a rescue operation”.22 

 
Summary 
Author presents key findings and rulings of the European Court of Human 

Rights in the judgment delivered in the case of Tagayeva and Others v. Russia. This 
decision is significant not only because the Court delivers justice to hundreds  
of victims of the 2004 Beslan tragedy who have been fighting for it for 13 years but 
possible more importantly because the Court has engaged in the debate on legal 
limits of anti-terrorist operations. The Court decided to set some parameters on the 
law enforcement actions. Still more importantly, the Court has remained faithful to 
the Court’s standards on the use of lethal force in large-scale anti-terrorist 
operations, dealing with them as with any other law-enforcement operation and 
refusing to apply the paradigm of the law on armed conflicts to them. 

Key words: European Court of Human Rights, European Convention  
on Human Rights, terrorism, Beslan, Russia 

 

                                                 
22 Beslan school siege: Russia 'failed' in 2004 massacre, April 13. 2017, http://www.bbc.com/news/world-

europe-39586814  
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Streszczenie 
Autor przedstawia kluczowe ustalenia oraz rozstrzygnięcia zawarte w wyroku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tagayeva and Others v. 
Russia. Wydany wyrok odgrywa istotne znaczenie nie tylko dlatego, że przynosi 
sprawiedliwość dla setek ofiar tragedii w szkole w Biesłanie w 2004 r., które do tej 
pory bezskutecznie dochodziły jej w Rosji, ale może zwłaszcza z uwagi na to,  
że Trybunał włączył się w debatę nad prawnymi granicami operacji 
antyterrorystycznych. Trybunał zdecydował się na określenie pewnych prawnych 
parametrów działań organów policji i jednostek specjalnych. Co wydaje się 
najważniejsze, Trybunał pozostał wierny dotychczasowej linii swojego orzecznictwa 
w sprawie użycia śmiercionośnej siły w ramach zakrojonych za szeroka skalę 
operacji terrorystycznych, traktując je na równi ze wszystkimi innymi działaniami 
organów policyjnych i odmawiając zastosowania do nich standardów prawa 
konfliktów zbrojnych. 

Słowa klucze: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja 
Praw Człowieka, terroryzm, Biesłan, Rosja 
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EU'S MILITARY MISSION IN THE CONTEXT OF CONFLICT PREVENTION  

AND RESOLUTION REINFORCED ON THE EXAMPLE  
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 
 
I. Introduction 
Prevention and resolution of armed conflicts is the action, which is essential 

from the point of view of the maintenance of international peace and security. If there 
is a dispute or situation1 which can not be resolved by peaceful measures,2 it is 
advisable to establish a stabilization mission. 

The paper addresses the legitimacy of the European Union military mission 
examining the question on the example of Mission in Bosnia and Herzegovina. 

The aim of the study is to demonstrate the validity of sending a mission in the 
context of the prevention and resolution of armed conflicts. 

The EUFOR ALTHEA is the only military mission conducted in the Europe, 
therefore, can serve as a model for the EU's largest land military mission. 

At the beginning of the study presented the actions taken by the EU,  
and enumerate missions lead by the EU. In turn explains the meaning of armed 
conflict and missions based on the methods of prevention and post-conflict activities. 
Also mentioned about the genesis of the EUFOR ALTHEA mission. The main part 
of the work is a discussion of the legal basis, structure and institutions of the mission 
carry out in Bosnia and Herzegovina. 

At the end included the conclusions of the analysis and proposed de lege 
ferenda actions. 

 
II. The EU’s action in the context of the Common Security and Defence 

Policy 
1st December 2009 entered into force Lisbon Treaty, which the European 

Security and Defence Policy replaced the Common Security and Defence Policy. 
The common security and defence policy shall be an integral part of the common 
foreign and security policy. It shall provide the Union with an operational capacity 
drawing on civilian and military assets. Treaty introduced a several important reforms 
in the CSDP. Apart from institutional changes resulting from the transformation  
of the EU into an international organization, should focus on substantive reforms,  
as those that have forced more involved in world politics. Provided an opportunity to 
better fulfill the aims of the EU.3 

 
 

                                                 
1 See. definition of the dispute and the situation, eg. J. Sutor, Peaceful settlement of international disputes, 

Wroclaw 1979, p. 46-49 
2 The United Nations Charter in Article. 33 lists the forms of peaceful settlement of disputes 
3 See. Art. 3 of the Treaty on European Union, Official Journal of the European Union, C 115,  

09 May 2008 
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The main changes made by the Treaty are: 

 extension of petersberg missions (for the common disarmament operations, 
military advice and assistance tasks, conflict prevention missions and post-
conflict stabilization) 

 establishment of permanent structured cooperation (allowing to establish 
enhanced cooperation within the group of countries having greater defence 
capacity);4 

 introduction of the allied clause stipulating that “If a Member State is the victim 
of armed aggression on its territory, the other Member States shall have 
towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their Power”.5 
It suffers, however, three limitations: the aid must be in accordance with  
Art. 51 of the Charter of the United Nations; can not exercise influence over 
the specific character of the security and defense policy of the Member 
eternally neutral and engaged in a policy of neutrality; must be consistent with 
the commitments in the framework of NATO. 

Among other things, these reforms have become a great tool to achieve a great 
position in the fields of international civil and military missions in different regions  
of the world. In the interest of the EU are primarily European countries, the 
Mediterranean and the Black Sea. Of great importance to check the efficiency  
of operation of the EU mission in other continents also plays Africa, especially its 
central and most inflammatory part.6 

 
III. Missions carried out by the EU 
Currently, within the framework of the EU is conducted 17 missions  

and operations, of which 11 of them are civilian, while the rest are military actions.7 
As part of the CSDP are carried out following civilian missions: 

- EULEX (Kosovo) 
- EUBAM (Ukraine) 
- EUPOL (Afghanistan) 
- EUBAM (Libya) 
- EUPOL COPPS (the Palestinian Authority, the West Bank) 
- EUBAM Rafah (Palestinian Authority, Tel Aviv) 
- EUMM (Georgia) 
- EUCAP SAHEL (Mali) 
- EUCAP SAHEL (Niger) 
- EUCAP NESTOR (Somalia, Djibouti, Seychelles, Tanzania, Yemen) 
- EUSEC RD (Congo). 
The European Union also lead military missions, of which 5 are conducted  

on the African continent: 
- EUNAVFOR MED (Mediterranean Sea) 
- EUTM (Mali) 
- EUMAM CAR (Central African Republic) 
- EUTM (Somalia) 

                                                 
4 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warsaw 2012, p. 188 
5 Art. 42 par. 7 TUE 
6 http://www.nowastrategia.org.pl/aktualne-operacje-wojskowe-unii-europejskiej (access for 16 II 2016) 
7 http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/ (access for 16 II 2016) 
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- ATLANTA EU NAVFOR (Somalia). 
On the European continent whereas is stationed the only one a military mission, 

which covers the whole territory of Bosnia and Herzegovina (EUFOR ALTHEA). It is 
a conflict that forced military invasion. The main tasks of this mission is to support 
the overall EU strategy towards Bosnia and Herzegovina government support in the 
maintenance of peace and security (executive mandate), and training and supporting 
the development of the armed forces of the state (non-executive mandate).8 

 
IV. The meaning of armed conflict and military missions 
In the international law is not easy to find an explicite definition of armed conflict. 

The judgment of Tribunal for the former of the Yugoslavia presents an overview  
of the activities, which are defined as an armed conflict. 

It “exists whenever there is a resort to armed force between states or protracted 
armed violence between governmental authorities and organized armed groups  
or between such armed groups”9 Armed conflict is a broader concept than the notion 
of war,10 because it covers all forms of armed struggle. 

The literature distinguished international conflicts and internal conflicts.11 
International conflicts are considered as a traditional conflicts between countries  
and conflicts with the interference of third country or international organizations. The 
internal conflict will be able to take the form of so-called guerrilla war,12 civil war,13 
acts that infringe human rights or other riots unregulated by humanitarian law.14 

Military missions are associated with armed conflicts. Their essence is the 
interaction of various military units in the nature of an external body of the state. Most 
often the term of military mission is known as armed forces, land formations or air 
command, which are outside the country for the purposes of control functions, with 
a courtesy visit or in connection with the prevailing state of occupation.15 

Military missions is divided into missions ad hoc, in order to settle the specific 
case and the permanent missions, which are stationed permanently in the territory 
of a country. Most often set up on the basis of international agreements. 

The specific mission of the group will be those that are dispatched by the 
European Union. The EU does not have its own army, however within the common 
security and defense policy the EU member states provide national military. The EU 
military missions comprehensively carry out its objectives, as both take disarmament 
steps, stability activities, humanitarian and rescue actions, guarding public order  
and security, prevent conflicts, carry military advice and if necessary, direct the 
emergency.16 

                                                 
8 M. Madej, M. Terlikowski, EU’s common security and Defence Policy In 2014 – it Has a pulse, but for 

how long? (in:) R. Kuzniak (red.): Strategic yearbook 2014/15, t. 20, Warsaw 2015, p. 69 
9 ICTY case Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a/ “Dule”, Nr IT-94-1-AR72 
10 War is defined as a state of armed struggle between countries and contrasted with a state of peace, 

see R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne. Warsaw 2005, p. 379 
11 R. Kolb, Ius in bello – Précis de droit international des conflits armés. Brussels 2009, s. 40 
12 See art. 3 of the Geneva Conventions of 1949 
13 See art. 1 Additional Protocol II of 1977 and J. M. Valcarcel Torres, Concepto de conflicto armado 

interno y seguridad juridica (w:) Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. X, no. 19, Columbia 2007,  
p. 111 

14 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warsaw 
2014, p. 934 

15 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2005, s. 171 
16 http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm (pobrano 21.02.2016 r.) 
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It should be noted that military missions are more expensive in comparison with 
civilian missions,17 and require longer preparation. 

 
V. The genesis and the legal basis of the EUFOR ALTHEA mission 
Bosnia and Herzegovina is one of the six republics that made up the former 

Yugoslavia. In the years 1992-1995 lasted there civil war, it was considered as the 
bloodiest war since the World War II. The result of the conflict has been death  
of more than 100,000 people and nearly two million emigrated. A characteristic 
feature of the war were ethnic cleansing, robberies and rape. Initially the security 
zone was organized by the United Nations and NATO really does not interfere in the 
conflict. Until the end of August 1995 BiH formally asked NATO for help. The end  
of the tragedy occurred 11th November 1995 as a result of the signing Dayton 
Agreement. NATO replaced the United Nations, forming firstly Implementation Force 
(IFOR) and then Stabilisation Force (SFOR). 

The Security Council of the United Nations (UNSC) on 22nd November 2004 
unanimously adopted Resolution No. 157518 approving the EU's intention to launch 
an EU military operation in BiH. This regulation requires Member States to establish 
a stabilization mission (EUFOR) as a successor to SFOR (NATO forces).19 Mission 
shall have comply with its functions in relation to the implementation of Annex  
1-A, Annex 2 to the Agreement, the Dayton / Paris.20 The resolution also emphasized 
the growing involvement of the EU's actions in BiH.  

Other regulations related to UNSCR 1575 are: 

 resolution 1031 from 15 XII 1995 – Implementation of the Peace Agreement 
for Bosnia and Herzegovina and transfer of authority from the UN Protection 
Force to the multinational Implementation Force (IFOR);21 

 resolution 1088 from 12 XII 1996,22 resolution 1423 from 12 VII 2002,23 
resolution 1491 from 11 VII 2003,24 resolution 1551 from 9 VII 200425 about 
the situation in Bosnia and Herzegovina.  

Mission started in December 2004 on the basis of the above resolution and is 
extended annually under the same procedure, which is confirmed by the following 

                                                 
17 Civilian missions are also carried out in the framework of a common security and defense policy. Within 

this category stands out police missions, border control missions, mission of the rule of law, security 
sector reform missions and observation missions. Most often these missions are concerned with advice, 
training and support. See more Potyrała, B. Przybylska-Maszner, Leksykon integracji Europejskiej  
w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa  
i Obrony. Poznan 2010 

18 S/RES/1575 (2004) 
19 http://www.euforbih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2821  

(pobrano 21.02.2016 r.) 
20 The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Initialled in Dayton  

on 21 November 1995 and signed in Paris on 14 December 1995, http://www.oscebih.org/ 
dejtonski_mirovni_sporazum/EN/annex2.htm (pobrano 21.02.2016 r.). 

21 S/RES/1031 (1995) 
22 S/RES/1088 (1996) 
23 S/RES/1423 (2002) 
24 S/RES/1491 (2003) 
25 S/RES/1551 (2004) 
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resolutions: Resolution No 1639,26 No 1722,27 No 1785,28 No 1845,29 No 1895,30  
No 1948,31 No 2019,32 No 2074,33 No 2123,34 No 2183,35 No 2247.36 

In accordance with the provisions laid down for the mission, it may take all 
necessary measures to ensure compliance with the rules and procedures governing 
command and control of airspace over Bosnia and Herzegovina in respect of the 
entire air traffic, civil and military action. Established entities shall take all necessary 
measures to defend from attack or threat of attack. It demands that the parties 
approached with respect to the presence of the EUFOR, NATO and other 
international staff. 

Key decisions on the mission are taken by the Council of the EU. After approval 
of the Operation Plan (OPLAN) and Rules of Engagement (RoE) it decided to begin 
the mission. The strategic direction and political control of the operation exercises 
the EU's Political and Security Committee (PSC). However, regarding the 
termination of the military operation and its purposes, authority to take military 
decisions remains at the discretion of the Council. It is assisted by the EU Special 
Representative (EUSR), Lars-Gunnar Wigemark and the High Representative (HR) 
Federica Mogherini. Execution of the EU military mission monitors the European 
Union Military Committee (EUMC). The ALTHEA commander is General Sir Adrian 
Bradshaw. 

 
VI. Structure and institutions of mission in Bosnia and Herzegovina 
Under the operation ALTHEA, the EU initially established 7,000 troops to 

maintain security, safety and peace in Bosnia and Herzegovina. Currently, in the 
mission are involved nearly 4,000 people, from 17 countries of the EU Member 
States and 5 non-EU Troop Contributing Nations (TCN).37  

ALTHEA troops were located in three areas of the country: 

 Multi-National Task Force (North) – approximately 1 300 personnel based  
in Tuzla; 

 Multi-National Task Force (North West) – approximately 1 000 personnel 
based in Banjia Luka; 

 Multi-National Task Force (South West) – approximately 1 400 personnel 
based in Mostar. 

The EUFOR Head Quarter was based in Camp Butmir in Sarajevo along with 
an Integrated Police Unit (IPU). In addition to these Force Levels around 2000 troops 
were spread across various locations throughout BiH working with Liaison  
and Observation Teams (LOTs).38 

                                                 
26 S/RES/1639 (2005) 
27 S/RES/1722 (2006) 
28 S/RES/1785 (2007) 
29 S/RES/1845 (2008) 
30 S/RES/1895 (2009) 
31 S/RES/1948 (2010) 
32 S/RES/2019 (2011) 
33 S/RES/2074 (2012) 
34 S/RES/2123 (2013) 
35 S/RES/2183 (2014) 
36 S/RES/2247 (2015) 
37 In the early years of the mission attended 22 EU Member States and 11 outside EU members. 
38 http://www.euforbih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2821 (pobrano 21.02.2016r.) 
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The European Council after analyzing the security situation in BiH concluded 
that the level of forces stationed in the framework of EUFOR ALTHEA can be 
restructured, which took place in February 2007. The number of troops has fallen to 
about 1600. At the same time increased the role of the LOTs. Another reform 
occurred in 2012, when the number of troops was reduced to about 600 people. 
They focused on training and supporting the BIH Armed Forces, noting that,  
if necessary, forces can be called upon at short notice in order to maintain a safe 
environment. 

EUFOR ALTHEA is working with 17 LOTs, which are supervised by the LOT 
Coordination Centre (LCC) in Camp Butmir. The overall objective is to gain  
a knowledge about the events and the current situation in BIH for the prevention  
of conflict behaviour. LOTs remain in contact with the local authorities and civil 
society, as well as other institutions in the country. They monitor the overall situation 
in Bosnia and Herzegovina, and most importantly, face with local problems that could 
affect the security situation. 

LCC area of activity is the whole territory of BIH, while LOTs stationed  
in 17 locations throughout BIH. 

 

  
Source: www.euforbih.org 
 

Another institution associated with EUFOR ALTHEA is a Multinational Battalion 
(MNB), established in order to maintain peace and security. When the mission took 
up capacity-building, workouts and training, the legitimacy MNBN declined  
and actually serves as the Intermediate Reserve Force. Currently is stationed  
in Sarajevo and is composed of two Motorized Companies from Austria and Turkey. 
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VII. Conflict prevention and resolution as the goal of the mission 
The EUFOR ALTHEA mission has designated the following objectives: 

ensuring the safety of the population of BiH and fulfilling the tasks set out in 1a  
and 2 Annexes of the Dayton / Paris Agreement. 

The annexes provide inter alia: 

 undertake to recreate as quickly as possible normal conditions of life  
in Bosnia and Herzegovina; 

 cooperate with the international organizations and agencies which  
are assisting them on the ground; 

 establish a durable cessation of hostilities (instead all armed forces in Bosnia 
and Herzegovina shall operate consistently with the sovereignty  
and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina); 

 provide the support and authorization of the IFOR and in particular  
to authorize the IFOR to take such actions as required; 

 establish lasting security and arms control measures; 

 provide a safe and secure environment for all persons in their respective 
jurisdictions, by maintaining civilian law enforcement agencies operating  
in accordance with internationally recognized standards and with respect for 
internationally recognized human rights and fundamental freedoms, and by 
taking such other measures as appropriate; 

 commit themselves to disarm and disband all armed civilian groups, except 
for authorized police forces; 

 demarcate the border between BiH and the Republic of Serbia; 

 procedure for appointment of an arbitrator in the event of a dispute  
and cooperate with the International Court of Justice; 

 supporting the work of the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY).39 
 

VIII. The conclusions 
Policy of the mission EUFOR ALTHEA shows that the objectives of the mission 

are fulfilled every year. Confirmation of the conclusion is reflected in the political 
situation in BIH and its position on the international arena. Furthermore number  
of personnel involved in the operation is periodically decreasing due to the reduction 
of needs of the participation of the armed forces created by the EU Member States 
and non-EU countries. At the beginning of the mission it had about 7,000 soldiers, 
and now in the efforts of security in BIH are involved about 600 people. The number 
of the countries involved has decreased from 33 at the beginning of the mission  
to 22 currently.  

In conclusion, should be stated, that currently in the BIH does not occur use  
of armed forces or long-term armed violence between governmental authorities  
and organized armed groups or between such groups within the territory of the 
country. 

The mission EUFOR ALTHEA, as a model mission, and also the only military 
mission carried out in the European continent, demonstrates the validity of sending 
a mission to the country in which exist a threat of human security and international 

                                                 
39 See annexes 1a and 2 of the Dayton / Paris Agreement 
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security. Through the activities of disarmament, stability, humanitarian and rescue, 
as well as military advising, missions contribute to the improvement of order  
and security, conflict prevention too. 

The best argument for the legitimacy of the military mission, as the operation to 
prevent and resolve conflicts is to apply for the EU membership by the BIH. Although 
it is stressed that the country is still “at an early stage in public administration reform, 
with a high level of politicisation and poor service delivery”.40 Establishing a new 
strategic framework ensuring appropriate political guidance to public administration 
reform in the country is needed. 

Despite the fact that the country has reached a certain level in terms to conflict 
prevention and cope with the maintenance of peace and security, de lege ferenda 
should be postulated to establish a new strategic framework, providing appropriate 
guidance for BIH to maintain its security and international security. 

 
Summary 
The paper describes the issue of the legitimacy of the EU's military mission  

in the context of conflict prevention and resolution reinforced on the example  
of Bosnia and Herzegovina. The essence of military missions are various activities 
of military units as an external body of the state. Military operations undertaken  
on the basis of international agreements usually aim to provide assistance, 
counselling, training and organizing the army 

The same objectives were set for the operation in Bosnia and Herzegovina, 
which began in December 2004 and is the only one military mission carried out  
on the old continent. EUFOR ALTHEA gives an excellent example to think about the 
aim of the European Union missions and what will be theirs character in the near 
future and in which direction should be changes. 

Key words: military missions, conflict prevention, Bosnia and Herzegovina. 
 
Streszczenie 
Celem misji wojskowych są działania pomocnicze, szkoleniowe i doradcze. 

Obecnie większość z nich podejmowanych jest na podstawie porozumień 
międzynarodowych. 

Operacja w Bośni i Hercegowinie rozpoczęta w 2004 roku jako jedyna misja 
wojskowa prowadzona obecnie na starym kontynencie jest doskonałym przykładem 
do zastanowienia się w którą stronę zmierzają misje Unii Europejskiej, jaki będzie 
ich charakter w najbliższej przyszłości oraz w którym kierunku powinny nastąpić 
zmiany.  

Słowa klucze: misje militarne, zapobieganie konfliktom, Bośnia i Hercegowina. 
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ROZPOZNANIE PAŃSTW REGIONU BAŁTYCKIEGO PRZEZ ODDZIAŁ  

II SG WP I JEGO ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA II RP 
 
 
Wstęp 
Rola i znaczenie państw bałtyckich w geopolityce oraz polityce bezpieczeństwa 

II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 nie doczekały się dotychczas osobnego 
opracowania w historiografii. Temat nie jest często podejmowany przez historyków, 
a dostępny materiał źródłowy pozostawia duże możliwości interpretacyjne, aby 
przyczynić się do lepszego rozpoznania założeń polskiej polityki zagranicznej, 
a także kierunków aktywności wywiadu wojskowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kreowania bezpieczeństwa II RP. 

W celu koncepcyjno-metodologicznym należy stwierdzić, że przez państwa 
bałtyckie rozumie się Litwę, Łotwę i Estonię.1 W literaturze funkcjonuje pojęcie 
„państw regionu Morza Bałtyckiego”2 (regionu bałtyckiego), obejmującego te trzy 
państwa. Dąży się do poszerzenia katalogu państw z tego regionu o takie, jak 
Szwecja, Norwegia, Dania, ponadto część Rosji oraz Niemiec. W artykule przyjęto 
pierwszą z przedstawionych perspektyw definicyjnych, tj. ścisłe ujęcie definicyjne 
państw bałtyckich. Ukazano rolę Oddziału II SG WP w prowadzeniu samodzielnych 
działań wywiadowczych na obszarze Litwy, Łotwy oraz Estonii. 

Celem przyjętym w artykule jest próba przedstawienia przykładów i rezultatów 
wywiadowczego rozpoznania państw regionu bałtyckiego przez Oddział II Sztabu 
Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego oraz ukazania znaczenia działań 
wywiadu wojskowego dla umacniania bezpieczeństwa II RP. 

Starano się przedstawić wybrane przykłady świadczące o tym, że polski wywiad 
wojskowy interesował się sytuacją w państwach bałtyckich, a także traktował ją jako 
dodatkowy wyznacznik bezpieczeństwa II RP. Kierowano się wyrażonym  
w literaturze przekonaniem, że państwa bałtyckie w postaci Łotwy i Estonii były 
traktowane w ocenach polityków i wojskowych okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, jako potencjalny kierunek współpracy przeciwko Rosji 
bolszewickiej, a potem Związkowi Sowieckiemu.3 Z kolei rozpoznanie wywiadowcze 
państwa litewskiego miało służyć lepszemu przygotowaniu państwa polskiego  
na urzeczywistnienie ryzyka konfliktu zbrojnego z tym sąsiadem. Jak zauważył  
A. Pepłoński: „Sytuacja geopolityczna państw bałtyckich, poza Litwą, z którą Polska 
posiadała złe stosunki, niejako wymuszała wobec obaw przed Rosją, pewną formę 
współpracy”.4 Wspólną dla wszystkich trzech państw bałtyckich dziedziną 
aktywności polskiego wywiadu wojskowego, reprezentowanego przez struktury 

                                                 
1 A. Maryański, Litwa, Łotwa, Estonia. Warszawa 1993, s. 5 
2 R.M. Czarny, Polska – kraje nordyckie: realia, możliwości, wyzwania (w:) „Krakowskie Studia 

Międzynarodowe”. 2013, nr 4, s. 137 
3 A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej. Toruń 2004, s. 189 
4 A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939. Warszawa 1996, s. 138 
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Oddziału II SG WP, było prowadzenie własnych obserwacji i działań w tym regionie 
Europy.5 

W artykule postawiono tezę, że rozpoznanie wywiadowcze na obszarze państw 
bałtyckich w aktywności Oddziału II SG WP miało istotne znaczenie dla umacniania 
polskiego bezpieczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Mogło służyć 
lepszemu poznaniu zagrożenia zwłaszcza sowieckiego, a w pewnym stopniu 
również niemieckiego, jako że Litwa, Łotwa i Estonia, z racji swego położenia oraz 
uwarunkowań historyczno-kulturowych, były pod silnym oddziaływaniem dwóch 
największych sąsiadów II RP, zagrażających potencjalnie jej bezpieczeństwu. 
Kontekst rozważań należy poszerzyć o zagrożenie litewskie, ponieważ  
w dwudziestoleciu międzywojennym stosunki polsko-litewskie były napięte  
i nacechowane wrogością,6 a działania polskiego sąsiada mogły wymagać 
aktywności wywiadowczej Oddziału II SG WP, aby skutecznie identyfikować 
przejawy zagrożenia ze strony Litwy. 

Dodatkowym argumentem do uzasadnienia postawionej tezy o wymaganej 
aktywności Oddziału II SG WP w regionie bałtyckim może być fakt, że państwo 
polskie rozważało w dwudziestoleciu międzywojennym koncepcję reorganizacji 
bezpieczeństwa w Europie Środkowej poprzez włączenie państw bałtyckich  
do sojuszu polityczno-obronnego, ukierunkowanego na odstraszanie Niemiec oraz 
Rosji, a potem Związku Sowieckiego. Propozycja skonceptualizowana w 1922 roku 
jako Związek Bałtycki miała być polsko-łotewsko-estońsko-fińskim porozumieniem 
politycznym oraz paktem o nieagresji z opcją wzajemnej pomocy w razie wystąpienia 
zbrojnego przeciwko któremuś z państw ze strony państwa trzeciego.7 Układ 
ostatecznie nie został ratyfikowany przez Finlandię, znajdującą się pod naciskiem 
Niemiec, co przesądziło o porażce koncepcji.8 

Powiązaną z powyższą koncepcją w ramach polityki zagranicznej II RP w latach 
20. XX wieku była tzw. koncepcja Międzymorza, której kształt ulegał zmianom 
w opisywanym okresie historii Polski. Punktem wspólnym koncepcji, popieranej 
zwłaszcza przez obóz piłsudczykowski, było włączenie państw bałtyckich do 
polityczno-obronnego sojuszu w celu dezintegracji sowieckiej polityki imperialnej, 
godzącej w bezpieczeństwo Polski i innych państw regionu Morza Bałtyckiego.9 
Można sądzić, że rozważanie popierania przez państwo polskie koncepcji 
Międzymorza wymagało zaangażowania wywiadu wojskowego w celu pozyskania 
niezbędnej wiedzy o bałtyckich sąsiadach i uwarunkowaniach wpływających  
na ewentualne powodzenie lub niepowodzenie realizacji koncepcji. 

 

                                                 
5 G. Płachciak, Zarys działalności ataszatów wojskowych RP w państwach bałtyckich (Finlandia, Estonia, 

Łotwa) w latach 1919-1930 (w:) P. Kołakowski, A. Pepłoński (red.): Za kulisami wywiadu i dyplomacji. 
Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały. Kraków 2014, s. 78-79 

6 H. Stańczyk, System bezpieczeństwa II RP 1919-1939 (w:) R. Majzner (red.): Bezpieczeństwo i polityka 
Polski. Częstochowa – Włocławek 2013, s. 492 

7 J. Lubelski, Związek Bałtycki i Trzecia Europa. Koncepcje reorganizacji Europy Środkowej w polityce 
zagranicznej II Rzeczypospolitej (w:) „Nowa Europa”. 2010, nr 1, s. 183 

8 P. Łossowski, Geopolityczne dylematy stosunków Polski i państw bałtyckich (w:) P. Eberhardt (red.): 
Problematyka geopolityczna ziem polskich. Warszawa 2008, s. 108 

9 Więcej na temat koncepcji Międzymorza, istotnie wpływającej na poczynania nie tylko polityczne,  
ale również praktykę pracy polskiego wywiadu wojskowego, w dwudziestoleciu międzywojennym,  
zob. P. Cieplucha, Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz 
dyplomacji II RP (w:) „Studia Prawno-Ekonomiczne”. 2014, t. XCIII, s. 39-53 
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Zaangażowanie Oddziału II w regionie państw bałtyckich w latach  
20. XX wieku – wybrane przykłady 

Od początku lat 20. w kręgach politycznych i wojskowych II RP upowszechniło 
się przekonanie, że: „państwa bałtyckie stanowiły kompleks terytorialny, który 
w przypadku wojny ze wschodnim sąsiadem miał strategiczne znaczenie dla 
Polski”.10 W sierpniu 1923 roku Szef Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Stanisław 
Haller, przygotował dokument pt. „Znaczenie państw bałtyckich dla obrony 
Rzeczypospolitej”, opatrzony klauzulą „ściśle tajne”, w którym zawarto bardzo 
interesujące wnioski na temat znaczenia państw bałtyckich dla kreowania 
obronności RP w perspektywie polityki zagranicznej II RP oraz działań państw 
regionu Morza Bałtyckiego. W dokumencie stwierdzono, że w okresie umacniania 
podstaw państwowości polskiej, zarówno politycznych, jak i wojskowych, polityka  
II RP w stosunku do państw z tego regionu zmierzała do przyjaznych stosunków,  
ale bez wiązania się z tymi państwami konwencjami politycznymi oraz wojskowymi. 
Taka polityka została oceniona jako osłabiający czynnik polskiej obronności z trzech 
powodów. Pierwszym była niepewność państwa co do tego, jak zachowa się Litwa 
w przypadku ewentualnego zagrożenia polskiego bezpieczeństwa ze strony 
któregokolwiek z sąsiadów. Sztab Generalny WP prognozował w takich 
okolicznościach przypuszczalny atak litewski na Wilno i na tyły armii polskiej  
w korytarzu litewskim. Drugim czynnikiem osłabiającym bezpieczeństwo II RP był 
brak pewności, czy WP będzie mogło liczyć na pomoc zbrojną ze strony Łotwy  
i Estonii w przypadku agresji ze strony Związku Sowieckiego. Trzeci czynnik dotyczył 
zagrożenia wynikającego z braku ewentualnej pomocy zbrojnej od WP dla Łotwy  
i Estonii w przypadku, gdyby te dwa państwa musiały zmierzyć się ze Związkiem 
Sowieckim. Brak takiej pomocy miał powodować, że „państwa te Rosji ulegną,  
a wtedy nasza sytuacja strategiczna na północnym skrzydle ogromnie się na naszą 
niekorzyść zmieni. (...). Jeżeli pozwolimy Rosji na zagarnięcie Estonii i Łotwy, 
połączy się Rosja z Niemcami przez pomost litewski, nasz korytarz litewski będzie 
ze wszech stron otoczony (...) traci swe prawo istnienia i nie da się ani politycznie, 
ani wojskowo utrzymać”.11 

W tym samym dokumencie w rezultacie rozpoznania wywiadowczego regionu 
bałtyckiego sformułowano wniosek, że każde państwo bałtyckie z osobna 
przedstawiało stosunkowo niewielką siłę militarną, z kolei możliwość ewentualnego 
wciągnięcia Litwy do wspólnego sojuszu obronnego, zwłaszcza przeciwko ZSRS, 
była bardzo wątpliwa. Od włączenia Litwy do łotewsko-estońskiego bloku obronnego 
polski wywiad wojskowy uzależniał ewentualne przystąpienie do tego bloku przez  
II RP. W ocenie Oddziału II SG WP te dwie przesłanki sprawiały, że konwencja 
wojskowa o antysowieckim, defensywnym charakterze, przedstawiała dla Polski 
zbyt mało korzyści w porównaniu do sfery zobowiązań. Dodatkowym problemem 
była pozycja Finlandii, jako że w ocenie Oddziału II SG WP jej przystąpienie  
do sojuszu obronnego trzech państw bałtyckich nie było korzystne dla Polski z racji 

                                                 
10 G. Płachciak, Zarys działalności..., op. cit., s. 79 
11 Znaczenie państw bałtyckich dla obrony Rzeczypospolitej [7 VIII 1923], AAN, Attachés wojskowi RP 

przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118. Z przywołanego cytatu wynika,  
że utrzymanie niepodległości Łotwy i Estonii było kluczowym założeniem strategii obronnej II RP  
w sytuacji powstałej w pierwszej połowie lat 20. XX wieku. Tylko dzięki takiej sytuacji geopolitycznej 
możliwe było utrzymanie przez Polskę obecności politycznej i wojskowej w korytarzu litewskim  
w trudnym sąsiedztwie sowiecko-litewskim. 
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na oddalenie Finlandii od Polski i brak zdolności obu państw do udzielenia szybkiej, 
wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek zagrożenia ze strony ZSRS.12 

Znaczenie powyższych ocen formułowanych przez polski wywiad wojskowy 
wzrosło jeszcze od listopada 1923 roku, ponieważ doszło wówczas do zawiązania 
łotewsko-estońskiego sojuszu obronnego o wyraźnie antysowieckim charakterze. 
Z bilateralnych relacji między wymienionymi państwami bałtyckimi wykluczono 
Litwę, którą łączyły ze Związkiem Sowieckim stosunkowo bliskie relacje, podobnie 
jak z państwem niemieckim, obecnym w regionie bałtyckim dzięki Prusom 
Wschodnim.13 Dnia 15 marca 1924 roku opracowano dokument pt. „Polityka polsko-
bałtycka”, w którym w dużej części potwierdzono wnioski zawarte we wcześniej 
omówionym dokumencie z sierpnia 1923 roku. Polski wywiad wojskowy w obliczu 
posiadanych informacji o konwencji łotewsko-estońskiej sformułował rekomendację 
rozwoju stosunków na linii Warszawa – Ryga i zwrócił uwagę na potrzebę 
przeciwdziałania przez Polskę wpływom sowieckim na Łotwie. Znaczenie tego 
państwa dla zabezpieczenia północnego skrzydła WP oceniono jako znacznie 
większe niż analogiczne znaczenie Estonii czy tym bardziej Finlandii. Udział 
polskiego wywiadu wojskowego w regionie bałtyckim pozwolił również  
na pozyskanie informacji o tym, że w grudniu 1923 roku zarówno Łotwa, jak  
i Estonia, otrzymały od ZSRS propozycję zawarcia odrębnych paktów o nieagresji  
i neutralności.14 Zgodnie z oceną Oddziału II SG WP „takie pakty wykluczałyby raz 
na zawsze możność ewentualnej konwencji tych krajów z Polską”.15 Ocena miała 
istotne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ pozwalała lepiej poznać 
ewentualne zbliżenia sowiecko-estońskie i sowiecko-łotewskie, które godziłoby  
w bezpieczeństwo II RP.16 

Istotne znaczenie pracy Oddziału II SG WP w regionie bałtyckim w pierwszej 
połowie lat 20. odnotowano w przypadku rozpoznania sytuacji na Litwie, która mogła 
potencjalnie godzić w polski bezpieczeństwo. W jednej z depesz Ekspozytury  
Nr 1 Oddziału II SG WP w Wilnie z kwietnia 1924 roku przekazano informację,  
że w rejonie miasta Uciana utworzono litewską grupę partyzancką, która wiosną tego 
roku miała dokonać kilku wypadów na majątki polskie w powiatach święciańskim  
i bracławskim. Jednocześnie agenci i informatorzy wileńskiej Ekspozytury Nr 1 mieli 

                                                 
12 Mimo takiej oceny w przywołanym dokumencie pojawiło się następujące przekonanie: „Z punktu 

widzenia wojskowego, warto będzie się z takim blokiem wiązać i dać mu gwarancję w zamian za jego 
pomoc, naturalnie po poprzednim porozumieniu z Rumunią”. Ibidem. Na tej podstawie widać,  
że Oddział II SG WP nie zamykał się na przystąpienie do ewentualnego bloku obronnego państw 
bałtyckich, dążąc do wzmocnienia pozycji międzynarodowej tego bloku poprzez wspólne uzgodnienia 
na ten temat z rumuńskim partnerem. Rumunię, podobnie jak Łotwę i Estonię, charakteryzowało istotne 
zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, mimo że zacieśnianie relacji między Bukaresztem a Rygą 
oraz Tallinem nie było pierwszorzędnym elementem rumuńskiej polityki zagranicznej. 

13 T. Pawłowski, Niewykorzystane szanse: państwa bałtyckie 1918-1941 (w:) „Technika Wojskowa. 
Historia”. 2015, nr 1, s. 4 

14 Projekty sowieckich propozycji dla państw bałtyckich zostały pozyskane przez polskiego attaché 
wojskowego przy Poselstwie Polskim w Estonii, kpt. Wiktora Drymmera, oraz przekazane Oddziałowi  
II SG WP w raporcie z dnia 1 czerwca 1924 roku. Raport attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim 
w Estonii [1 VI 1924] pt. Pakt de non agression projekty rosyjskie i łotewskie, AAN, Attachés wojskowi 
RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/117/1 

15 Polityka polsko-bałtycka, [15 III 1924], AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw 
kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118 

16 Została ona uzupełniona o skrajnie niekorzystną dla II RP prognozę zwiększenia wpływów sowieckich 
na Łotwie, które w bliżej niesprecyzowanych latach miały przesądzić o tym, że Łotwa wejdzie pod 
wpływy sowieckie, „ratując może jakąś pozorną niepodległość”. Ibidem 
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informować o braku zmian w organizacji i dyslokacji armii litewskiej,17 przy 
wzmożonym jednak zainteresowaniu Litwinów rozwojem Związku Strzelców 
Litewskich.18 

W innej z depesz Ekspozytura Nr 1 Oddziału II SG WP przygotowała studium 
na temat sytuacji wojskowo-politycznej na Litwie w perspektywie potrzeby 
prowadzenia rozpoznania tego państwa, jako zagrażającego polskiemu 
bezpieczeństwu. W studium znalazły się informacje o tym, że rząd litewski uzależnia 
normalizację stosunków z państwem polskim od zwrotu Wilna i włączenia go do 
granic państwa litewskiego, jak również popiera publikacje szowinistycznych, 
antypolskich tekstów w prasie litewskiej. Dostrzeżono ucisk mniejszości polskiej na 
Litwie w postaci przyzwolenia przez organy policyjne na pogromy w polskich 
kościołach, niedopuszczenia w części kościołów do odbywania nabożeństw  
i śpiewów religijnych w języku polskim, a także nasilenia antypolskiej akcji 
prowadzonej przez lokalne grupy Związku Strzelców Litewskich. Informowano też  
o litewskich napadach i ostrzeliwaniach polskich posterunków przy granicy z Litwą, 
w tym posterunków w Grygoliszkach w powiecie suwalskim oraz w Rakiszkach  
w powiecie bracławskim. Wśród litewskiej policji granicznej państwo prowadziło 
agitację na rzecz zbrojnego odebrania Polsce miasta Wilna. Wśród miejscowej 
ludności w pasie przygranicznym starano się natomiast upowszechnić „przekonanie, 
że granica polsko-litewska nie jest tworem stałym”.19 Władze litewskie dążyły do 
przygotowania ludności na wystąpienie zbrojne przeciwko II RP w celu odebrania 
Wilna i zmiany ukształtowanej po I wojnie światowej granicy między państwami. 
Zaprezentowane przykłady wyraźnie świadczyły o antypolskim nastawieniu Litwy,  
a zaangażowanie Oddziału II SG WP było uzasadnionym i ważnym elementem 
skutecznego rozpoznania zagrożenia litewskiego dla bezpieczeństwa II RP. 

Kolejnym argumentem uzasadniającym potrzebę zaangażowania Oddziału  
II SG WP na rzecz rozpoznania regionu bałtyckiego celem wzmocnienia 
bezpieczeństwa II RP była problematyka tranzytu materiałów wojennych przez 
państwa bałtyckie. Polski wywiad wojskowy pozyskiwał informacje z Litwy, Łotwy  
i Estonii, które mogły świadczyć o dążeniach sowieckich i niemieckich celem 
wzajemnego tranzytu sprzętu wojskowego i innych materiałów wojennych przez 
państwa bałtyckie. Dążenia te stanowiły potencjalny czynnik godzący  

                                                 
17 Depesza Ekspozytury Nr 1 w Wilnie do M.S. Wojsk. Szt. Gen. Oddz. II w Warszawie [14 III 1924],  

AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/117/1 
18 Związek Strzelców Litewskich był paramilitarną organizacją narodową, utworzoną w 1919 roku. Jej 

skład był systematycznie rozwijany, by w szczytowym okresie dwudziestolecia międzywojennego 
przekroczyć liczbę 61 tysięcy członków. Hołdowali oni antypolskiej ideologii i akcji propagandowej, 
będąc wspierani przez państwo, funkcjonowali w oparciu o zasady dyscypliny wojskowej. Organizacja 
pozostawała w stałym zainteresowaniu Oddziału II SG WP na przykładzie działalności wileńskiej 
Ekspozytury Nr 1 w związku z tym, że traktowano ją jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa  
II RP na wypadek ewentualnego konfliktu granicznego między Polską i Litwą. K. Buchowski, Szkice 
polsko-litewskie, czyli, o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku. Toruń 2005, s. 91 

19 Depesza Ekspozytury Nr 1 w Wilnie do M.S. Wojsk. Szt. Gen. Oddz. II w Warszawie pt. Sytuacja 
wojskowo-polityczna na Litwie [1924], AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw 
kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/117/1. W tej samej depeszy Oddział II SG WP uzyskał ważną 
informację, jakoby Litwa miała uzyskać gwarancję przychylności Związku Sowieckiego na wypadek 
ewentualnej wojny polsko-litewskiej. Warunkiem uzyskania sowieckiej pomocy wojskowej miało być 
zagwarantowanie przez Litwinów „otwarcia tranzytu bez żadnych ograniczeń przez swe terytorium do 
Niemiec”. Ibidem. Informacja o potencjalnej pomocy sowieckiej dla Litwy w planowanej akcji zbrojnej  
w celu odebrania Polsce Wilna mogła być ważnym odebranym przez Oddział II SG WP symptomem 
świadczącym o rosnącym zagrożeniu Litwy dla bezpieczeństwa II RP w pierwszej połowie lat 20. 
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w bezpieczeństwo II RP w związku z posiadaną przez Oddział II SG WP oceną 
możliwego zbliżenia niemiecko-sowieckiego już w pierwszej połowie lat 20.20  
W dokumencie pt. „Kwestia wolnego tranzytu pomiędzy Rosją a Niemcami przez 
państwa nadbałtyckie” dostrzeżono, że państwa bałtyckie przyjęły nieprecyzyjne 
sformułowania w przedmiocie regulowania legalnego tranzytu poszczególnych 
towarów w handlu między Rosją, potem ZSRS, a Niemcami. W praktyce pozwalało 
to obu wymienionym państwom na prowadzenie tranzytu materiałów wojskowych 
przez porty w Estonii, Litwie i na Łotwie. Sytuacja została oceniona przez Oddział  
II SG WP w następujący sposób: „Wyżej wymienione fakty uwidaczniają 
niebezpieczeństwo grożące Polsce z powolnego rozbijania przez Rosję i Niemcy 
bariery je oddzielającej; w tym względzie państwa bałtyckie przedstawiają dla Polski 
niezwykłą wagę szczególnie w razie konfliktu polsko-rosyjskiego”.21 Ocena 
uzasadnia dodatkowo duże znaczenie państw bałtyckich jako regionu, w którym 
Oddział II SG WP prowadził działania rozpoznawcze w celu oddziaływania  
na wzmocnienie bezpieczeństwa II RP. 

Polski wywiad wojskowy prowadził rozpoznanie państw regionu bałtyckiego 
również w celu ustalenia stosunków między tymi państwami. Końcem stycznia  
1924 roku attachés wojskowy w Tallinie informował o stanie stosunków estońsko-
litewskich, odnosząc się przy okazji do włączenia Łotwy do planowanego sojuszu 
obronnego. Udało się także rozpoznać oceny litewskich kręgów wojskowych, jakoby 
Estonia była „fortecą polonofilstwa w Nadbałtyku”.22 Oddział II SG WP uważał, że to 
właśnie współpraca z Estonią mogła przynieść państwu polskiemu najbardziej 
oczekiwane rezultaty pod względem kooperacji informacyjno-wywiadowczej  
na potrzeby wojskowe, ukierunkowanej na wzmacnianie bezpieczeństwa II RP 
dzięki kontaktom z państwami bałtyckimi. Kolejny raport o stosunkach litewsko-
estońskich Oddział II SG WP uzyskał w maju 1924 roku.23 Wcześniej, bo w marcu 

                                                 
20 Polski wywiad wojskowy notował wiele przykładów sowiecko-niemieckich form współpracy, wśród 

których znajdowały się, takie jak: pomoc szkoleniowa dla oficerów Armii Czerwonej na obszarze 
Niemiec, pomoc finansowa przy tworzeniu ochotników do tej armii za granicą, udział bolszewickich 
agentów w szpiegostwie antypolskim na rzecz Niemiec, sprzedaż niemieckich okrętów do Rosji,  
a potem ZSRS, czy też funkcjonowanie w Moskwie zakonspirowanej niemieckiej misji wojskowej celem 
przygotowania sowiecko-niemieckiego planu operacyjnego przeciwko sąsiadom. Por. Pismo 
Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku do Departamentu Spraw Morskich  
M.S. Wojsk. Nr 4318/II z dnia 19 listopada 1921 roku, CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.439; Pismo 
polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie do Sztabu Generalnego Oddziału 
II z dnia 17 stycznia 1922 roku, CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23; Raport pt. Stosunek 
Niemiec do Polski. Wojenne plany Niemiec. Szpiegostwo [1921], CAW, Oddział II NDWP,  
sygn. I.301.8.464 

21 Kwestia wolnego tranzytu pomiędzy Rosją a Niemcami przez państwa nadbałtyckie [brak daty, 
przypuszczalnie 1924/1925], AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych  
1919-1939, teczka A-II/117/1. Z zaprezentowanej oceny płynęła rekomendacja, żeby zarówno 
dyplomacja, jak i kontakty wojskowe między Polską a Łotwą i Estonią zmierzały do zamknięcia 
zachodniej granicy sowieckiej, aby Związek Sowiecki nie mógł czerpać korzyści z tranzytu materiału 
wojennego przez porty państw bałtyckich w kierunku Prus Wschodnich. 

22 Raport attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Estonii [30 I 1924] pt. Stosunki estońsko-
litewskie, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka  
A-II/117/1 

23 W raporcie pojawiła się szczególnie istotna dla II RP wzmianka, że Estończycy nie zgodzili się podjąć 
z Litwinami pertraktacji wojskowych przy okazji ustalania treści konferencji kowieńskiej planowanej  
na 19 maja 1924 roku. Głównym powodem odmowy miało być niebezpieczeństwo takich ewentualnych 
pertraktacji „ze względu na stosunki estońsko-polskie”. Raport attaché wojskowego przy Poselstwie 
Polskim w Estonii [10 V 1924] pt. Stosunki estońsko-litewskie, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach 
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tego roku, do centrali w Warszawie wpłynął raport od attaché wojskowego w Rydze 
na temat stosunków łotewsko-litewskich.24 Można sądzić, że rozpoznanie 
stosunków między Litwą, Łotwą i Estonią pozwalało polskim politykom oraz 
wojskowym na szerszy pogląd potencjalnych szansach kontaktów II RP z tymi 
państwami. Było również wartościowym źródłem informacji służącym do ustalenia 
wzajemnych antagonizmów i napięć w relacjach między Łotwą, Litwą i Estonią. 

 
Zaangażowanie Oddziału II w regionie państw bałtyckich w latach  

30. XX wieku – wybrane przykłady 
Dnia 12 września 1934 roku w Genewie trzy państwa bałtyckie zawarły układ 

o wzajemnym porozumieniu i współpracy, który w literaturze przedmiotu określa się 
mianem Bałtyckiej Ententy.25 Praktycznym wymiarem współpracy miały być 
organizowane dwa razy do roku spotkania ministrów spraw zagranicznych państw 
bałtyckich, jak również wystawianie wspólnego dla nich delegata na konferencjach 
międzynarodowych. W literaturze dodaje się, że założenia tego sojuszu rozciągały 
się w większości na sferę polityki zagranicznej.26 Polski wywiad wojskowy wyraźnie 
interesował się rolą i implikacjami tego układu politycznego z punktu widzenia 
umacniania polskich interesów w regionie bałtyckim. Ocenie poddawano także 
wpływ Bałtyckiej Ententy na możliwość porozumienia z Polską na wypadek 
ewentualnego zagrożenia zbrojnego ze strony Związku Sowieckiego lub Niemiec. 
Informacje zebrane przez centralę polskiego wywiadu wojskowego kładły jednak 
nacisk na zdyskredytowanie, zarówno politycznego, jak i militarnego potencjału 
litewsko-estońsko-łotewskiego sojuszu.27 Podobna ocena znaczenia oraz 
możliwości operacyjnych sojuszu w sferze obronnej została sformułowana  
w literaturze przedmiotu.28 

W połowie lat 30. polski wywiad wojskowy informował o narastającej presji 
stwarzanej przez Niemcy na obszarze państw bałtyckich. Politykę III Rzeszy w tym 
regionie europejskim określono jako imperialistyczną, natomiast działania 
faszystowskiego rządu jako prowokacyjne, naruszające założenia traktatu 
wersalskiego oraz ukierunkowane na osiągnięcie niemieckiej dominacji, dzięki 
perspektywicznemu uderzeniu z Prus Wschodnich na obszar państw bałtyckich. 

                                                 
państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/117/1. Powyższy cytat ilustruje, że dzięki 
zaangażowaniu Oddziału II SG WP w regionie bałtyckim Polska mogła uzyskać lepsze rozeznanie na 
temat ewentualnego zbliżenia wojskowego z Estonią oraz lojalności tego państwa w perspektywie 
umacniania bezpieczeństwa II RP przed zagrożeniem sowieckim. 

24 W raporcie pojawiła się informacja o tym, że rząd litewski nie miał sposobności odpowiednio 
merytorycznie przygotować się do wystąpienia na konferencji kowieńskiej z uwagi na wysiłki 
podejmowane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa obszaru Kłajpedy i integralności tego obszaru 
z państwem litewskim. Raport attaché wojskowego w Rydze [17 III 1924] pt. Stosunki łotewsko-
litewskie, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-
II/117/1 

25 H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej. 1988, s. 216 
26 P. Łossowski, Ententa Bałtycka 1934-1940, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. 1980, t. XVI, 

s. 183 
27 Sformułowana przez Oddział II SG WP ocena tego sojuszu kładła nacisk na nieudolność zobowiązań 

wojskowych, które przyjęli sojusznicy. Z jednego z przepisów układu wynikało, że: „na wypadek 
wtargnięcia Niemiec lub Polski w granice Litwy, inne państwa nie powinno to nic obchodzić, gdyż jest 
to <<prywatna sprawa>> Litwy”. Niemiecki imperializm a państwa bałtyckie [VI 1935], AAN, Attachés 
wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118 

28 M. Kornat, Dyplomacja państw bałtyckich w obliczu układu Ribbentrop-Mołotow w świetle nowych 
dokumentów (w:) „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. 2000, t. XXXV, s. 198 
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Skupiając się na analizie niemieckiej prasy, Oddział II SG WP wnioskował,  
że państwa te zostały określone w Niemczech „karzełkowatymi”29, a ich prawo do 
niepodległości podważone. Jako najbardziej napięta w ocenie wywiadu wojskowego 
była sytuacja w regionie Kłajpedy. Działania zaborcze III Rzeszy mogły rozpocząć 
się w tym rejonie Morza Bałtyckiego. Jako najsłabszą w regionie, a co za tym idzie 
– najłatwiejsze do zdobycia przez Niemcy – oficerowie polskiego wywiadu 
wojskowego ocenili Litwę. Na granicy z tym państwem latem 1935 roku Niemcy mieli 
zgromadzić około 50 tysięcy żołnierzy. Z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa 
działania Niemiec w rozpoznawanym przez Oddział II SG WP regionie zostały 
podsumowane następująco: „Obecnie moc Niemiec o tyle wzrosła, że poczuwa się 
na sile rozpocząć nową walkę dla zdobycia świata. A na porządku dziennym przede 
wszystkim widnieje jeden cel: rozbić Rosję i jednocześnie zagarnąć państwa 
bałtyckie”.30 Na tym przykładzie widać, że realizacja powyższego założenia 
stwarzałaby niekorzystną sytuację geopolityczną dla państwa polskiego, ponieważ 
doprowadziłaby do zwiększenia zasięgu terytorialnego Niemiec z Prus Wschodnich 
na północ i wschód, w przyszłości ułatwiając ewentualny atak na Polskę. 

W połowie lat 30. Oddział II SG WP, wykorzystując raporty polskiego attaché 
wojskowego w Łotwie, Estonii i Szwecji z placówką w Rydze, którym był ówcześnie 
płk dypl. Andrzej Liebich, uzyskiwał informacje na temat sytuacji wewnętrznej 
i polityki zagranicznej państw bałtyckich. Interesowano się pogłoskami, że rząd 
łotewski miał wyrazić gotowość w pierwszej połowie 1935 roku na podpisanie paktu 
wzajemnej pomocy ze Związkiem Sowieckim, z kolei działania attaché wojskowego 
przyczyniły się do zdementowania tej informacji. Z tego samego źródła Oddział  
II SG WP uzyskał wiarygodne materiały świadczące o współpracy wojskowej między 
Litwą a Związkiem Sowieckim. Przejawami współpracy były wizyta sowieckich 
pilotów wojskowych w Kownie oraz zakup przez Litwę ośmiu sowieckich dział. Litwa 
miała też próbować przekonywać inne państwa bałtyckie do współpracy  
ze Związkiem Sowieckim kosztem ochłodzenia relacji z Polską, a głównym 
uzasadnieniem zwrotu w polityce zagranicznej tych państw miało być ich 
zabezpieczenie na wypadek wojny z III Rzeszą. Rozpoznanie wywiadowcze  
z regionu Morza Bałtyckiego przyczyniło się do uzyskania przez Oddział II SG WP 
informacji także na temat możliwego wypożyczania przez Litwę broni sowieckiej.31 
Tego rodzaju informacje miały świadczyć o utrzymującym się zagrożeniu dla Polski 
ze strony litewskiego sąsiada oraz mogły być traktowane jako istotne źródło 
rozpoznawania Litwy na potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa II RP. 

Polski attaché wojskowy stacjonujący w Rydze przekazał Oddziałowi II SG WP 
we wrześniu 1935 roku informację na temat antypolskich działań wojskowych 
czynników francuskich, zarówno na obszarze Łotwy, jak i Estonii. Antypolskie 
wypowiedzi, w tym kolportowanie pogłosek o agresywnych zamiarach Warszawy 
wobec państw bałtyckich, były charakterystyczne przede wszystkim dla 
absolwentów szkół francuskich. W raporcie Andrzeja Liebicha pojawiła się 
wzmianka, że jeden z wysokich dowódców estońskiej armii, dowódca 2. Dywizji 
w miejscowości Tartu, płk Traksman, jako wychowanek Paryża, miał ulec 

                                                 
29 Niemiecki imperializm a państwa bałtyckie [VI 1935], AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw 

kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118 
30 Ibidem 
31 Raport ogólny polskiego attaché wojskowego w Łotwie, Estonii i Szwecji [8 VII 1935], AAN, Attachés 

wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118 
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antypolskiej retoryce, co było szkodliwe z punktu widzenia dążeń Oddziału II SG 
WP, by wzmocnić postawy polsko-estońskich relacji wojskowych i informacyjno-
wywiadowczych. W raporcie pojawiła się także ocena działań czterech francuskich 
attachés wojskowych, których zadania obejmowały prowadzenie rozpoznania 
informacyjnego w państwach bałtyckich, tj. Ganevala w Rydze i jego pomocnika,  
a faktycznie szefa wywiadu na obszar tych państw, Abrahama, attaché morskiego, 
Arzura w Warszawie, jak również attaché lotniczego, Poincare w Berlinie. 
Działalność zwłaszcza dwóch pierwszych została oceniona jako „wybitnie szkodliwa 
dla interesów polskich”.32 

Elementem rozpoznania państw regionu bałtyckiego przez Oddział II SG WP 
w drugiej połowie lat 30. było odnotowywanie kontaktów wojskowych między 
przedstawicielami państw z tego regionu nie tylko z Francją, ale również  
ze Związkiem Sowieckim. W kwietniu 1936 roku polski wywiad wojskowy odnotował 
wizytę estońskiego szefa Sztabu Generalnego, gen. Reeka, w Moskwie, 
zorganizowaną dzięki aktywności sowieckiego attaché wojskowego w Tallinie,  
płk. dypl. Tupikowa. Jako prognozowane następstwo polski wywiad wojskowy ocenił 
możliwość zorganizowania, dzięki inicjatywom sowieckim, podobnych wizyt kolejno 
szefów sztabów generalnych Litwy i Łotwy. Tego rodzaju zabiegi ZSRS oceniono 
jako niekorzystne dla Polski, w tym zarówno jej bezpieczeństwa, jak i możliwości 
realizacji interesów polityki zagranicznej w regionie państw bałtyckich.33 

Końcem 1938 roku Oddział II SG WP ustalił, że litewski wywiad wojskowy 
w znacznie większym stopniu opierał ocenę bezpieczeństwa Litwy od zagrożenia  
ze strony Niemiec niż Związku Sowieckiego. Z notatki przekazanej przez polskiego 
attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Kownie, którym był ówcześnie ppłk. dypl., 
Leon Mitkiewicz-Żołłtek, ze spotkania z szefem litewskiego Oddziału II,  
płk. Dulksysem, wynikało, że Litwini uzależniali relacje wojskowe z państwem 
polskim oraz poprawę stosunków politycznych od uzyskania gwarancji w sprawie 
ewentualnej pomocy po ewentualnym zajęciu przez Niemcy, strategicznego dla nich, 
okręgu Kłajpedy. Z rozmowy płynął wniosek o kierunku normalizacji stosunków  
z Polską, jako nowej wytycznej litewskiej polityki zagranicznej od drugiej połowy 

                                                 
32 O takiej szkodliwości miały przesądzać w szczególności usilne próby francuskie, aby wyprowadzić 

Litwę z impasu i pośredniczyć w zbliżeniu tego państwa z Łotwą i Estonią, nie licząc się z interesem, 
ani prestiżem Polski, mającej aspiracje do zbliżenia wojskowego z tymi dwoma państwami bałtyckimi. 
Francuski Sztab Generalny stale oddziaływał na rzecz pogłębienia wojskowej kooperacji estońsko-
litewskiej, był inicjatorem zwołania w Paryżu konferencji szefów oddziałów informacyjnych państw 
bałtyckich w lutym 1935 roku, przyczynił się do udzielenia Litwinom pomocy w dziedzinie uzbrojenia, 
a także zaprosił na staż do Paryża szefa litewskiego Oddziału II, ppłk. Dulksnysa. Francuskie działania 
zostały ocenione w tym względzie jako „tendencje – w swej istocie już sprzeczne z elementarnymi 
nakazami przyzwoitości sojuszniczej”, ukierunkowane na „zwalczanie wpływów polskich, 
systematyczne wbijanie klina pomiędzy Polskę a Bałtów”. Raport polskiego attaché wojskowego  
w Łotwie, Estonii i Szwecji [8 VII 1935] pt. Antypolskie działania wojskowych czynników francuskich  
na Łotwie i Estonii, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, 
teczka A-II/118. Z przywołanego raportu płynął cenny wniosek dla centrali polskiego wywiadu 
wojskowego, jakoby Francuzi nie byli lojalnymi sojusznikami wywiadowczymi, mimo że to właśnie z tym 
państwem – obok Rumunii – w dwudziestoleciu międzywojennym państwo polskie łączyły najbardziej 
zażyłe relacje, także na płaszczyźnie informacyjno-wywiadowczej. Podważanie zażyłości sojuszniczej 
na przykładzie antypolskiej retoryki uprawianej przez francuskie kręgi wojskowe na obszarze państw 
bałtyckich było ważnym rezultatem rozpoznania przez Oddział II SG WP sytuacji w państwach z tego 
regionu. 

33 Wizyta estońskiego Szefa Sztabu w Z.S.R.R. [27 IV 1936], AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach 
państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II/118 
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1938 roku. Polski attaché wojskowy przekazał do Oddziału II SG WP informację,  
z której wynikało, że w przypadku wybuchu wojny Polski z którymkolwiek sąsiadów 
Litwa zamierzała zachować neutralność.34 

Z innego raportu polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Kownie, 
przekazanego także dnia 19 grudnia 1938 roku, wynikało, że Łotysze opowiadali się 
za potrzebą wojskowego wsparcia Polski na wypadek wojny ze Związkiem 
Sowieckim albo Niemcami, a tamtejszy sztab generalny szacował, że działając  
w porozumieniu z Estonią i Litwą, państwa bałtyckie byłyby gotowe wystawić  
na polskim północnym skrzydle 20 dywizji piechoty. Łotysze odrzucili jednocześnie 
możliwość transportu obcych wielkich jednostek na swoje terytorium w celu użycia 
ich jako pomoc dla II RP. W łotewskich kręgach wojskowych w końcu 1938 roku 
miało panować przekonanie o potrzebie opracowania wspólnego planu działania 
państw bałtyckich na wypadek zagrożenia ze strony III Rzeszy lub ZSRS, przy 
opracowaniu założeń planu w porozumieniu z Polską.35 

Uzyskanie tej informacji mogło mieć istotne znaczenia dla Oddziału II SG WP 
w perspektywie wzmacniania bezpieczeństwa II RP, ponieważ stwarzało 
przekonanie o przyjaznych zamiarach Łotwy, jak również gotowości do współpracy 
z tym państwem na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Dla bezpieczeństwa 
Polski szczególne znaczenie przedstawiała możliwość wspólnego sojuszu trzech 
państw bałtyckich oraz ukierunkowanie tego sojuszu na kooperację z II RP. Postulat 
pojawił się już na początku lat 20., lecz dopiero na przełomie 1938 i 1939 roku, 
zgodnie z oceną zebranego materiału archiwalnego, pojawiły się nowe 
uwarunkowania, które mogły przesądzić do podniesieniu rangi tego pomysłu. 

Osobną problematyką jest działalność polskich placówek wywiadowczych  
na obszarze Łotwy i Estonii, zainteresowanych prowadzeniem prac ewidencyjnych, 
tak naprzeciwko Związkowi Sowieckiemu, jak i przeciwko Litwie.36 Oddział II SG WP 
przywiązywał dużą uwagę do możliwości prowadzenia rozpoznania wywiadowczego 
tych państw z obszaru bałtyckiego. Od 1921 roku w Rydze działała placówka 
o kryptonimie „Gorin”, wyspecjalizowana do pracy kontrwywiadowczej, a także 
werbunku agentów gotowych do pracy na obszarze Litwy i ZSRS. Placówka działała 
przy współpracy z łotewskim wywiadem wojskowym, a swoim zasięgiem 
obejmowała rejony Pskowa, Połocka, Orszy, Piotrogrodu, Witebska oraz Moskwy. 
Miała też swoje posterunki w Kownie (posterunek „Jagielski”), jak również  
w Dyneburgu (posterunek „Niedźwiecki”). Podobne role posiadały polskie placówki 
wywiadowcze „Nord” (powołana w lutym 1925 roku), „Rok” (od lutego 1934 do 
sierpnia 1938) oraz „Łotysz” (od stycznia do grudnia 1938). Placówki utrzymywały 
kontakty z łotewskim sztabem oraz policją polityczną, choć do centrali wywiadu  

                                                 
34 Raport polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Kownie [19 XII 1938] pt. Rozmowa 

z szefem O.II. płk. Dulksnysem, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 
1919-1939, teczka A-II/118 

35 Raport polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Kownie [19 XII 1938] pt. Rozmowy 
z attachés łotewskim i sowieckim, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 
1919-1939, teczka A-II/118 

36 Problematyka została jedynie zasugerowana, jako że może stanowić odrębny przedmiot badawczego 
zainteresowania. Wpisuje się ona w kontekst współpracy Oddziału II SG WP z jego odpowiednikami na 
Łotwie i w Estonii, z kolei w tym artykule skupiono się przede wszystkim na prowadzeniu samodzielnego 
rozpoznania przez Oddział II SG WP państw bałtyckich oraz pozyskiwania informacji z tego regionu, 
które mogłyby świadczyć o zagrożeniu dla polskiego bezpieczeństwa w szczególności ze strony 
Związku Sowieckiego. 
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w Warszawie trafiały z tego źródła głównie materiały agencyjne, a znacznie rzadziej 
dokumenty.37 W Estonii z kolei działała placówka wywiadowcza „Witteg”, na której 
czele od 1921 roku stał zasłużony polski dyplomata i oficer WP, kpt. Wiktor 
Drymmer.38 Oprócz podobnych zadań, co poprzednio wymienione placówki, 
polegających na rozpoznaniu sytuacji w ZSRS, realizowała misję analizowania 
nastrojów politycznych i wojskowych w Estonii oraz oceny scenariuszy możliwego 
zachowania tego państwa na wypadek wciągnięcia państw bałtyckich do konfliktu 
zbrojnego.39 

 
Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować następujące wnioski: 
1. Oddział II SG WP prowadził dokładne rozpoznanie sytuacji w państwach 

bałtyckich, zarówno w latach 20., jak również w latach 30. XX wieku. Było to 
umotywowane potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa państwa polskiego 
w szerszej perspektywie rozpoznawania zagrożeń w regionie wschodniej 
części Morza Bałtyckiego. 

2. Udział oraz aktywność Oddziału II SG WP w rozpoznaniu informacyjno-
wywiadowczym regionu państw bałtyckich dotyczyła zróżnicowanych 
działań. Ważne miejsce zajmowało rozpoznanie możliwości wsparcia 
bezpieczeństwa II RP dzięki współpracy z ewentualnym sojuszem 
obronnym państw bałtyckich, wywiad wojskowy ukierunkowany na analizę 
zagrożenia ze strony Litwy, czy pozyskiwanie informacji o rosnącym 
zagrożeniu sowieckim i niemieckim z tego regionu. 

3. Aktywność Oddziału II SG WP w rozpoznaniu państw regionu bałtyckiego 
oraz wzmacnianiu dzięki temu rozpoznaniu bezpieczeństwa II RP była 
ważnym uzupełnieniem relacji politycznych i dyplomatycznych między 
Polską a trzema państwami bałtyckimi. W dwudziestoleciu 
międzywojennym, dzięki wysiłkom podjętym przez Oddział II SG WP, udało 
się lepiej zidentyfikować potencjalne kierunki współpracy i relacje oparte na 
współdziałaniu z Łotwą i Estonią, jak również ustalić charakter i znaczenie 
zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa ze strony Litwy. 

Odnosząc się do stopnia realizacji postawionej tezy, należy stwierdzić,  
że potwierdziła się wyraźna aktywność polskiego wywiadu wojskowego w postaci 
Oddziału II SG WP i jego struktur na rzecz rozpoznania państw regionu bałtyckiego, 
tj. Litwy, Łotwy oraz Estonii. Identyfikacja założeń polityki wewnętrznej, a zwłaszcza 
polityki zagranicznej tych państw, pozwoliła ustalić, na ile Polska w latach 1918-1939 
mogła liczyć na ewentualny, wspólny sojusz obronny z państwami bałtyckimi. 
Okazało się, że stałe zagrożenie ze strony zwłaszcza Związku Sowieckiego,  

                                                 
37 A. Pepłoński, Wywiad polski..., op. cit., s. 147-148 
38 Placówkę „Witteg” powołano już w kwietniu 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.  

We wrześniu tego roku wysłała do Rosji bolszewickiej 10 agentów w celu stworzenia placówki w Narwie. 
Od 1921 roku realizowała zadania polegające na rozpoznaniu Petersburskiego Okręgu Wojskowego, 
tranzytu wojsk i sprzętu wojskowego przez Estonię, jak również działań realizowanych przez instytucje 
centralne w Moskwie. Utworzyła swoją ekspozyturę w stolicy Rosji bolszewickiej, a praca tej placówki 
była oceniana jako efektywna z punktu widzenia wzmacniania bezpieczeństwa II RP dzięki poprawie 
możliwości prowadzenia rozpoznania wywiadowczego bolszewików. A. Misiuk, Służby specjalne  
II Rzeczypospolitej. Warszawa 1998, s. 57-58 

39 H. Skrzeczowski, Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową  
w II Rzeczypospolitej. Toruń 2002, s. 235 
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a w pewnym stopniu również Niemiec z regionu Prus Wschodnich, uzasadniało 
obecność polskiego wywiadu w Estonii i na Łotwie. Rozpoznanie działań Litwy było 
motywowane z kolei wrogim stosunkiem tego państwa wobec państwa polskiego  
w analizowanych latach, jak również potencjalnym ryzykiem jego zbliżenia do ZSRS 
oraz Niemiec. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych przykładów aktywności 

Oddziału II SG WP na rzecz rozpoznania państw bałtyckich oraz określenia 
znaczenia tej aktywności dla bezpieczeństwa II RP.  

Przedstawiając wybrane przykłady działań polskiego wywiadu wojskowego, 
skupiono się na analizie materiału archiwalnego zgromadzonego w Archiwum Akt 
Nowych (AAN) w Warszawie, z kolei w mniejszym stopniu na materiałach 
dostępnych w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) w Warszawie-
Rembertowie. Odniesiono się do literatury przedmiotu z zakresu znaczenia polityki 
bałtyckiej w ocenach polskiego wywiadu wojskowego w dwudziestoleciu 
międzywojennym. 

Zaprezentowane argumenty pozwoliły ustalić, że region państw bałtyckich był 
przedmiotem dokładnego rozpoznania w ramach aktywności Oddziału II SG WP. 
Polski wywiad wojskowy dążył do identyfikacji zagrożenia litewskiego, sowieckiego 
oraz niemieckiego, jak również próbował pozyskać informacje o polityce 
wewnętrznej oraz zewnętrznej państw bałtyckich. 

Słowa klucze: państwa bałtyckie, Oddział II SG WP, wywiad wojskowy 
 
Summary 
The article attempts to present selected examples of activities of Division II  

of the General Staff of the Polish Army in recognition of the Baltic states and to 
determine the significance of this activity for the security of the Second Polish 
Republic.  

Presenting selected examples of Polish military intelligence activities, the focus 
was on archival material collected in the (AAN) Archive in Warsaw, and to a lesser 
extent on materials available at the Central Military Archive (CAW) in Warsaw-
Rembertów. Reference was made to the literature on the subject of the importance 
of Baltic policy in the assessment of Polish military intelligence in the interwar period. 

The arguments presented show that the region of the Baltic states was subject 
to thorough scrutiny within the framework of the activity of Division II of the General 
Staff of the Polish Army. Polish military intelligence sought to identify the Lithuanian, 
Soviet and German threats as well as attempted to gain information on internal  
and external Baltic states. 

Key words: Baltic states, Division II of the General Staff of the Polish Army, 
military intelligence 
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W POSZUKIWANIU GRANICY MIĘDZY STARYMI A NOWYMI WOJNAMI 
 
 

Gdy kraj obrócą w pustynię, twierdzą, że przynieśli pokój 
Tacyt 

 
Wstęp 
Poczucie, że świat, w którym żyjemy po raz kolejny znajduje się w punkcie 

zwrotnym towarzyszy zarówno tym, którzy traktują rzeczywistość w sposób mało 
refleksyjny, jak i licznym strategom, naukowcom, badaczom, filozofom i myślicielom. 
Co więcej, odczucie skutków zmian zwykle jest dostrzegane cyklicznie po 
przełomowych zdarzeniach, do których należy zwłaszcza zaliczyć wojny i konflikty 
zbrojne. Każdorazowo ostatnia wojna jest poddawana analizie i próbie klasyfikacji, 
a to co nie mieści się w ramach uprzednio opisanych schematów tworzy warstwę, 
która pozwala wykuć nową nazwę i rozszerza wachlarz kategorii wcześniej 
opisanych wojen. Dodatkowo granica między tym co wojną jest, a co nie jest, bywa 
nieostra i płynna.  

Wojny są odbiciem zmieniającego się świata, a jednocześnie kreują 
rzeczywistość. Rozważania o minionych konfliktach od wieków tworzyły kanwę dla 
kultur, mitologii i tradycji narodowych. Wojny będąc czynnikiem kulturotwórczym  
w oczach jednych, innym jawiły się jako przyczyny upadku cywilizacji.1 To 
dychotomiczne ujęcie znajdowało odbicie w rozważaniach filozofów, które później 
stanowiły bazę w teorii stosunków międzynarodowych,2 a odwołanie się do dorobku 
przeszłości zawsze pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość. Wojny wywołujące 
strach i grozę, a jednocześnie fascynację stają się przedmiotem rozważań i refleksji 
zarówno myślicieli, jak i strategów. Są one też przedmiotem zainteresowania wielu 
ośrodków analitycznych i badawczych, które wbrew tym, którzy kwestionują 
potrzebę określenia ścisłych ram i definicji wojny dzięki swym pracom pozwalają na 
uwolnienie tego zjawiska od nadmiernej wieloznaczności i zmniejszają jego 
podatność na manipulacje.3 

Pojęcie wojny jest nierozerwalnie związane z ideą bezpieczeństwa. Wraz  
z odejściem bipolarnego porządku na świecie będącego wynikiem zimnej wojny 
konieczne stało się zdefiniowanie nowych zagrożeń i opisanie rzeczywistości jaka 
powstaje na skutek przemian w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.  

 
Kategoryzacja 
Próby zdefiniowania takich terminów jak wojna, czy też konflikt zbrojny mogą 

być narażone na interpretacyjny chaos ze względu na nieostrość definicji i wielość 
systemów ich klasyfikacji. Do tej pory powstało w różnych ośrodkach kilkadziesiąt 
projektów, które zbierają dane na temat konfliktów zbrojnych w wielorakich 

                                                 
1 J. Regina-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym. Łódź 2014, s. 9 
2 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa 2012, s. 21 
3 B. Balcerowicz, O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem. Warszawa 2013, s. 81 
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perspektywach. Niezbędna jest jednak świadomość, iż w dzisiejszym świecie, 
charakteryzującym się natłokiem informacji, przyjęcie sztywnych kryteriów analizy 
konfliktów zbrojnych okazuje się w pełni uzasadnione, a ich zastosowanie pozwala 
uporządkować i usystematyzować dane w zakresie ich analizy.4 

Niezależnie od tego, do jakiej kategorii zaliczymy wojny, jakie przyjmiemy 
kryteria ich podziału i klasyfikacji należy stwierdzić, że wojna jest zawsze kojarzona 
z grozą, strachem, cierpieniem i zniszczeniem przez co najmniej jedną ze stron 
biorących w niej udział, choć dla innych jej uczestników, które czerpią z niej korzyści 
może ona być źródłem potęgi, bogactwa i siły, a nawet sławy. 

Istnienie stałych atrybutów wojen, ich spójnych cech, podobnych przyczyn ich 
powstawania i wspólnych motywów nie wyklucza aktualności stwierdzenia 
Clausewitza, że każda epoka ma swoje wojny. Są jednakże naukowcy, którzy 
wykazują, że każda wojna powiela stare schematy, a te „nowe” mają wiele 
elementów wojen dawnych. Jednakże jeżeli przyjrzymy się choćby kwestii 
uczestników wojen, czy samego momentu rozpoczęcia lub zakończenia konfliktu 
zauważymy, że nie możemy dłużej kojarzyć wojny jako starcia supermocarstw  
z zastosowaniem siły militarnej przeciw zagrożeniu niezawiłości terytorialnej 
jakiegoś państwa, a dodatkowo moment rozpoczęcia i zakończenia wojny jest 
zupełnie zatarty i nierozpoznawalny.5 

 
Linia graniczna 
W związku z powyższym rodzi się pytanie o to, gdzie przebiega linia graniczna, 

która wyznaczy różnice między wojnami dawnymi a tymi, które profesor Mary Kaldor, 
brytyjska uczona z London School of Economics and Political Science, określiła  
w wydanej w 1999 roku książce pt. New and Old Wars: Organized Violence  
in a Global Era mianem “nowych wojen”.6 Do rozwiązania tego problemu posłużą 
następujące pytania szczegółowe:  

 jakie cechy wojen przesądzają o ich nowym charakterze; 

 w czym wyraża się odmienność celów i motywów „nowych wojen”; 

 gdzie, między kim lub czym toczą się „nowe wojny”; 

 jak w świetle „nowych wojen” postrzegane jest pojęcie pokoju; 

 jakie są źródła „nowych wojen” i jakie są główne przyczyny ich powstawania; 

 na ile „nowe wojny” są wynikiem przemian społecznych, ekonomicznych, 
technologicznych i postępu cywilizacyjnego. 

Warunkiem udzielenia odpowiedzi na pierwsze z postawionych powyżej pytań 
jest przedstawienie tła stanowiącego tradycyjną wojnę, która miała charakter 
blokowy lub narodowy, jej celem była obrona lub zdobycie nowego terytorium przy 
zaangażowaniu stałych armii, które toczyły działania o dużej skali w celu pokonania 
przeciwnika poprzez zwycięską bitwę prowadzoną ze wsparciem sojuszniczym,7 
gdzie wojną nazywano rozstrzygnięcia sporów przy użyciu oręża.8 

Prof. Bolesław Balcerowicz przedstawiając koncepcję wojny w ujęciu 
klasycznej definicji Karla Clausewitza oraz przestrzegając przed jej upraszczaniem 

                                                 
4 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne. Warszawa 2010, s. 66 
5 H. Münkler, Wojny naszych czasów. Kraków 2004, s. 23 
6 M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence In Global Era. Cambridge 1999. Było to pierwsze 

wydanie tej książki. Obecnie dostępne jest już trzecie wydanie z 2012 roku 
7 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe…, op. cit., s. 60 
8 A. Polak, P. Paździorek, Wojna, konflikt, kryzys. Warszawa 2011, s. 6 
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i powierzchownym traktowaniem napisał, że „wojna to: czyn polityczny; dalszy ciąg 
stosunków politycznych przedstawiających się w aktach przemocy, mający na celu 
zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli. Celem działań wojennych jest 
obezwładnienie wroga, jego rozbrojenie: doprowadzenie jego sił zbrojnych do stanu, 
w którym nie będą one zdolne do walki”.9 Tak postrzegana wojna jest instrumentem 
polityki, a przemoc zbrojna ma silne relacje z polityką państwa narodowego. 
Charakterystyczną cechą wojen minionych stuleci był ścisły związek polityki, 
państwa i wojny. Quincy Wright definiując wojnę jako stan prawny pozwalający dwu 
lub większej liczbie wrogich grup rozwiązywać konflikt przez użycie siły zbrojnej, 
oprócz jej ogniw stanowionych przez skrajne zintensyfikowanie aktywności 
militarnej, napięcia psychicznego i władzy, wymienia jeszcze czynnik, o którym nie 
wspomina w swej definicji Clausewitz, a jest nim integrowanie społeczeństwa.10  
Prof. Balcerowicz zauważa, że wojnę stanowią konflikt militarny, nastroje ludności, 
zasady prawne i kultura narodowa. Stałymi warunkami definicji wojen były 
uwarunkowania prawne wskazujące na formalny wybuch bądź zapoczątkowanie 
stanu wojny, uwarunkowania strukturalne ukazujące państwo i przyporządkowane 
im siły zbrojne jako podmiot działań, a także uwarunkowania funkcjonalne 
określające cel wojny jako narzucenie innemu państwu swojej woli i wreszcie 
warunki ekonomiczne wiążące się z zaangażowaniem w wojnę znacznych zasobów 
państwa.11 

 
Państwo a wojna 
Wspomniany tu naczelny element przytaczanych definicji wojen jakim jest 

instytucja państwa jako główne ogniwo wojen jest kategorią, która wyznacza 
pierwszą z linii, które wskazują granicę między starymi i nowymi wojnami. Herfried 
Műnkler, niemiecki politolog i autor książki Wojny naszych czasów przedstawia 
opinię, że państwa jako faktyczni monopoliści wojny abdykowały, stronami 
konfliktów stały się struktury parapaństwowe i prywatni gracze,12 a terenem,  
na którym toczyły się wojny w ciągu ostatnich trzydziestu lat były obrzeża i linie 
rozłamu dawnych imperiów, które do początku XX wieku dzieliły między sobą 
dominację nad światem, czego przykładem były wojny związane z rozpadem 
Jugosławii lub konflikty na południowych obrzeżach Związku Radzieckiego. W tych 
rejonach, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie 
stabilna państwowość rozwinęła strefy trwałego pokoju, wojna zdaniem Műnklera 
stała się zjawiskiem endemicznym.13 

Jacek Regina-Zacharski w książce Współczesne konflikty zbrojne pisze,  
że wojny są obliczone na uderzanie i niszczenie społeczeństw, ich podstawowych 
więzi i mechanizmów funkcjonowania.14 Do takich mechanizmów rządzących 
państwami z pewnością zalicza się prawidłowości ekonomiczne, które z kolei są 
powiązane z politycznymi czynnikami konfliktogennymi, istnienie jednych często 
potęguje występowanie drugich.15 Czynniki ekonomiczne pojawiają się na trzech 

                                                 
9 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Warszawa 2010, s. 149 
10 Q. Wright, A Study of War. Chicago 1965, s. 5-7 
11 B. Balcerowicz, O pokoju…, op. cit., s. 84-85 
12 H. Műnkler, Wojny ..., op. cit., s. 7 
13 Ibidem, s. 13, 15 
14 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne…, op. cit., s. 98 
15 A. Antczak-Barzan, Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”. Warszawa 2016, s. 29 
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poziomach łączących się z prowadzeniem wojen, począwszy od ich źródeł  
i motywów, poprzez sposób ich prowadzenia i finansowania, aż wreszcie dotyka 
skutków, zysków i strat ponoszonych przez samych jej uczestników i sfer, na które 
wojna wywiera wpływ. Podczas gdy klasyczna wojna prowadzona poprzez siły 
zbrojne państw, które muszą sfinansować stale rosnące koszty nabycia i utrzymania 
potencjału obronnego sprawiała, że jedynie państwa mogły je pokryć dzięki 
wpływom z podatków i nadwyżkom produkcyjnym stając się monopolistą wojny, 
nowa wojna z punktu widzenia jej prowadzenia i przygotowania wydaje się bardzo 
tania.16 Jedynymi wydatkami inicjatorów wojen są koszty lekkiego uzbrojenia,  
a przedsiębiorcy wojenni angażują do walki młodzież i dzieci, dla których wojna staje 
się szansą na własne przetrwanie w obliczu głodu i wykluczenia z możliwości 
zarobkowych pokojowej gospodarki. Dzięki temu wojna dla przywódców 
partyzanckich grup przestępczych i gangów jest ekonomicznie atrakcyjnym 
przedsięwzięciem poprzez przekształcenie przemocy w środek uzyskiwania 
dochodów.17 

 
Meandry ekonomii, cywilizacji i wojny 
Analiza wojen z punktu widzenia ekonomicznego była zdaniem Műnklera 

przesłonięta i zniekształcona wyborem pryzmatu ideologicznego, który wynikał  
z potrzeby „uromantycznienia krajobrazów przemocy”. Poprzez narrację, która 
uwypuklała ideały ideologiczne przemoc i brutalność, wojna jawiła się jako 
wyzwolenie z ucisku i dążenie do rewolucyjnego postępu. Następnie spory 
ideologiczne zastąpiono pobudkami etnicznymi i religijno-kulturowymi. Problemy 
biedy i nierówności społecznych zaliczono do sfery ideologicznej, a ekonomiczne 
przyczyny i skutki wojen nadal pozostawały niedostrzegane.18 Dla przedsiębiorców 
wojennych osiągających zyski z prowadzenia wojen i korzystających na rozpadzie 
państw otwierają się możliwości prywatyzowania przemocą zdobytych zysków  
co doprowadza do konieczności poniesienia skutków przemocy przez wyniszczone 
wojną społeczeństwo.19 

Zmarły w czerwcu 2016 roku Alvin Toffler w wydanej u schyłku ubiegłego wieku 
książce pt. Wojna i antywojna jednym zdaniem zdołał znaleźć wspólną płaszczyznę 
dla polemologii i ekonomii stwierdzając, że sposoby prowadzenia wojen 
odpowiadają sposobom zdobywania dóbr materialnych,20 co zależne jest od 
przedstawionej przez niego teorii fal cywilizacyjnych wyjaśniających strukturę 
świata.21 Prof. Balcerowicz ujmuje to jako wizję świata, który dzielą trzy typy 
społeczeństw, które reprezentując różne etapy rozwoju cywilizacyjnego 
odzwierciedlają trzy kontrastujące sfery bezpieczeństwa.22 Toffler opisując zmiany 
w środowisku bezpieczeństwa na tle ewolucji cywilizacji wykorzystał metaforę fal, 
przypływów i odpływów. Symbole te pozwalają przyjąć założenie, że nie jest możliwe 
uchwycenie ostrego podziału pomiędzy trzema kręgami cywilizacyjnymi, ponieważ 

                                                 
16 Műnkler, Wojny…, op. cit., s. 97, 101 
17 Ibidem, s. 120 
18 Ibidem, s.118 
19 Ibidem, s. 119 
20 A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Poznań 2006, s. 9 
21 Ibidem, s. 26-27 
22 B. Balcerowicz, O pokoju…, op. cit., s. 174 
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jak sam zaznacza „uderzenia fali o falę wyzwalają potężne przeciwprądy”.23 
Cywilizacja pierwszej fali związana była z ziemią, siłą napędową drugiej była 
produkcja fabryczna jako nowy sposób tworzenia dóbr, a trzecia uwarunkowana jest 
i dominuje dzięki nowym sposobom zdobywania i dostarczania wiedzy.24  
W cywilizacji agrarnej rolnictwo stało się zdaniem Tofflera kolebką wojny poprzez 
gromadzenie nadwyżek produkcji, o które warto było walczyć, a ponadto 
przyspieszało rozwój państw. Zastrzegając, że nie wszystkie wojny 
przednowoczesne miały podłoże ekonomiczne Toffler uwzględniał wszelkie 
uwarunkowania począwszy od fanatyzmu religijnego, po wrodzoną agresję gatunku 
ludzkiego.25 Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej uruchomiona została fala 
historycznych przemian, które Alvin Toffler ilustruje przywołując zastosowanie 
maszyny parowej, wpływ Newtona na nauki przyrodnicze, znaczenie myśli 
Kartezjusza dla rozwoju nauki i filozofii i zastąpienie rolnictwa masową produkcją 
rolną. Te zmiany również znalazły odbicie w prowadzeniu wojen. Armia z poboru, 
standaryzowane uzbrojenie wytwarzane metodami masowej produkcji, 
upowszechnienie zasady części zamiennych dla broni, standaryzacja w szkoleniu 
wojskowym i organizacji wojska czy doktrynie wojennej, dowódcy szkoleni  
w akademiach wojskowych, ewoluowanie armii jako profesjonalnych instytucji  
i szokująca wizja uprzemysłowienia śmierci w obozach koncentracyjnych oraz 
masowa zagłada sprowadzana przez bomby atomowe to przykłady zmian, które 
niosła cywilizacja drugiej fali.26 

Cywilizacja trzeciej fali, której fundamentem są wiedza i informacja, będące  
w społeczeństwie informacyjnym głównym źródłem bogacenia się, zdaniem Tofflera 
nigdzie nie przybrała formy ostatecznej.27 Profesor Balcerowicz przestrzega jednak 
i przypomina, że wojna będąc przede wszystkim aktem przemocy nie może być 
sprowadzana do dywagacji o bezkrwawych sporach, gdzie główną bronią jest 
komputer, gdyż wojen nie da się uzależnić tylko od jednego czynnika.28 

 
Nieprzewidywalność 
Zimna wojna, która po ćwierćwieczu wydaje się być czasem „stabilnej” 

przeszłości, ze swą groźbą wybuchu globalnego konfliktu tłumiła jako drugorzędne  
i niedostrzegane zagrożenia, których specyfika wnikała z dysproporcji potencjałów 
między podmiotami stanowiącymi źródło zagrożenia a podmiotem zagrożonym  
i które określa się jako zagrożenia asymetryczne.29 Jeśli przyjrzymy się głównym 
kategoriom zagrożeń asymetrycznych, którymi są terroryzm międzynarodowy, 
przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni 
masowego rażenia oraz wykorzystywanie technologii informacyjnych do walki, 
możemy dostrzec, że są to zagrożenia, które odzwierciedlają charakter i cechy 
nowych wojen. Analizując te czynniki należy też wskazać na ich pozapaństwowy  
i transnarodowy charakter oraz brak wyraźnie określonego miejsca występowania, 

                                                 
23 A. i H. Toffler, Wojna …, op. cit., s. 26 
24 Ibidem, s. 30 
25 Ibidem, s. 41 
26 Ibidem, s. 46-49 
27 Ibidem, s. 33 
28 B. Balcerowicz, O pokoju..., op. cit., s. 193, 195 
29 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego,  

(w:) R. Kuźniar (red.): Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa 2012, s. 80 
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brak linii frontu, teatru działań i rozróżnienia między sferą wojskową a cywilną. 
Obiektem ataku może stać się każdy, w każdym miejscu i w każdym czasie. 
Dodatkowo użycie siły militarnej stosowane jest w sposób nieregularny  
i nietradycyjny i służy nie tyle zniszczeniu potencjału wojskowego, co ma na celu 
wpływ psychologiczny poprzez dążenie do zmniejszenia woli walki w społeczeństwie 
i władzach podmiotu zaatakowanego.30 Należy jednak stwierdzić, że asymetria, 
która w opisie wojen jest elementem znanym od czasów starożytnych, a widoczna 
jest choćby w biblijnym opisie walki Goliata z Dawidem uwidaczniającym asymetrię 
na polu walki,31 nie jest elementem stanowiącym różnicę pomiędzy nowymi  
a dawnymi wojnami. 

 
Cele i motywy 
Prof. Mary Kaldor wymienia cele wojen jako czynniki, które mogą służyć 

skontrastowaniu ich z wojnami minionych epok. Jednym z nich jest przejęcie kontroli 
nad danym terytorium drogą eliminacji wszystkich o innej tożsamości poprzez 
zastosowanie terroru, stąd strategicznym celem tych wojen jest mobilizacja polityki 
ekstremizmu opartej na strachu i nienawiści, pociągającej za sobą masowe 
zabójstwa, przymusowe przesiedlenia, jak i całą gamę politycznych, 
psychologicznych i ekonomicznych technik zastraszania, a przemoc skierowana jest 
głównie przeciw cywilom.32 Mary Kaldor zaznacza jednak, że nowe wojny mają cel 
polityczny, choć jest on oparty na idei tożsamości i jest ściśle wprzęgnięty w system 
ekonomiczny.33 

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest zjawisko globalizacji, 
która będąc procesem wielowątkowym i wielopłaszczyznowym obejmuje sferę 
bezpieczeństwa34 i pociąga za sobą dwa odmienne procesy: integrację  
i fragmentaryzację, która może stanowić czynnik sprzyjający wybuchom wojen.  
Z jednej strony powszechne jest dążenie do integracji z innymi, a z drugiej wzrasta 
poczucie odrębności etnicznej, kulturowej, religijnej i zwłaszcza narodowościowej. 
Historia wielokrotnie pokazała, że taka antynomia kończyła się na drodze 
wojennej.35 

Problem motywów wojen łączy się z tym co można nazwać paradygmatem 
zwycięstwa. Mając na uwadze całą nienaturalność wojen naturalnym jest jednak 
postawienie pytania przez zaangażowane w wojnę strony: O co walczymy?  
Z konstatacją Clausewitza o tym, że każda epoka ma swoje wojny musi iść w parze 
stwierdzenie, że wojny miały różne cele w różnych epokach. Wojny ewoluowały,  
a ich celem nie jest już tylko zajęcie terytorium i podporządkowanie żyjącej tam 
ludności w aspekcie kulturowym, ideowym i religijnym. Także wojna przemysłowa  
z jej wyraźnymi celami strategicznymi i dążeniem do rozstrzygającego zwycięstwa, 
o której pisze Rupert Smith w książce pt. Przydatność siły militarnej w świecie należy 
do przeszłości, a po zakończeniu rywalizacji w czasach zimnowojennej konfrontacji 
ujawniły się przedtem sztucznie tłumione konflikty zachodzące wśród społeczeństw, 

                                                 
30 Ibidem, s. 83 
31 J. Lasota, Asymetria w walce zbrojnej. Warszawa 2014, s. 7, 36 
32 M. Kaldor, New and Old Wars. Organized Crime in a Global Era. Cambridge 2012, s. 9 
33 Ibidem, s 117 
34 B. Balcerowicz, Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie (w:) R. Kuźniar (red.): Porządek 

międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa 2005, s. 470 
35 Ibidem, s. 73 
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a nie między poszczególnymi państwami. Wojna totalna „została skreślona  
z międzynarodowej agendy”.36 

Niezbędne jest również rozróżnienie pojmowania zwycięstwa przez 
uczestników „nowych wojen” oraz aktorów w wojnach klasycznych. Współczesne 
konflikty zbrojne, w których po przeciwnych stronach stają państwa ze swoimi 
sojuszami i koalicjami oraz podmioty niepaństwowe, które stosują odmienną logikę 
i motywację z uwagi na swoje cele, przestrzeń i brak ograniczeń związanych  
z legitymizacją swojego funkcjonowania, brakiem konieczności utożsamiania się  
z władzami jakiegokolwiek państwa, a śmierć droższa jest im niż życie, są 
konfliktami, w których kwestia zwycięstwa pojmowana jest jako czas decyzji o tym, 
jak przewagę nad pokonanym wykorzystać.37 Nowe wojny dla przeciwników świata 
Zachodu z pewnością nie są toczone dla umocnienia pokoju, nie jest ich celem 
pokonanie przeciwnika na polu bitwy ani sukces militarny. Zwycięstwo samo w sobie 
stanowi wynik subiektywnej oceny, a próba zobiektywizowania kryteriów zwycięstwa 
przysparza trudności niezależnie od tego, czy poddajemy analizie zakończone wojny 
epok minionych, czy dążymy do określenia warunków oceny współczesnych waśni, 
sporów i konfliktów zbrojnych.38 

 
Pytanie o pokój 
Jedną z kwestii postawionych na wstępie artykułu jest problem pokoju  

w kontekście nowych wojen. Profesor Balcerowicz zauważa, że pokój, o którym 
mówi i pisze się raczej rzadko, jako przedmiot badań ustąpił miejsca 
bezpieczeństwu. Jednakże jako kategoria dynamiczna podlegająca ciągłym 
zmianom wymaga on stałych zabiegów i wysiłku. Z jednej strony definiowany jest 
jako brak wojny, a z drugiej określany jest jako wartość sama w sobie i obejmuje 
realizację bądź możliwość realizacji innych wartości.39 Pojęcia wojny i pokoju są 
nierozerwalnie splecione. Naturalnym jest też, że skoro istota i natura wojny oraz jej 
przejawy ulegają zmianie, to również samo pojęcie pokoju musi być poddawane 
redefinicji, by pokój nie stał się kategorią nazbyt wyabstrahowaną. Przyjmując 
pozytywną definicję, która ujmuje pokój jako „coś więcej” niż brak wojny i przemocy 
należy uznać szereg wartości takich jak równość, sprawiedliwość społeczna, brak 
ucisku i przemocy i dobrobyt. Spełnienie tych warunków czyniło pokój kategorią 
trudną do osiągnięcia.40 

Pokój jako przedmiot refleksji naukowej pozostaje w cieniu rozważań nad 
naturą, anatomią i funkcjami wojny, jednakże w czasach niepokoju stawał się celem 
dążeń i tęsknoty, czego wyrazem są próby udzielenia odpowiedzi na pytanie jak 
osiągnąć wieczny i trwały pokój podejmowane przez filozofów od czasów 
starożytnych po współczesność.41 

Karta Narodów Zjednoczonych, która bezwzględnie zmieniała świat, w którym 
atrybutem państw świadczącym o ich suwerenności było prawo do wojny, narzuciła 
prawo nakazujące powstrzymanie się od stosowania groźby i użycia siły oraz zakaz 

                                                 
36 R. Smith, Przydatność siły militarnej w świecie. Warszawa 2010, s. 319-322 
37 R. Kupiecki, Wojny zachodu – konflikty bez zwycięstwa (w:) M. Madej (red.): Wojny Zachodu. Warszawa 

2017, s. 363 
38 Ibidem, s. 351-352 
39 B. Balcerowicz, O pokoju…., op. cit., s. 16-20 
40 Ibidem, s. 21, 22 
41 Ibidem, s. 37 
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agresji. Wojna przestała być legalnym sposobem rozwiązywania sporów 
międzynarodowych. Dorobek organizacji międzynarodowych w zapewnienie  
i utrzymanie pokoju jest imponujący jeśli weźmiemy pod uwagę takie instytucje jak 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości. Powstaje jednak pytanie, czy możliwe jest nadążanie  
za zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa oraz realiami i dynamiką świata. 
Podejmując problematykę pokoju jako wartości w świetle nowych wojen kluczowym 
jest jednak spojrzenie na aktorów i uczestników nowych wojen, którzy z uwagi na 
swój charakter nie są zobowiązani do przestrzegania jakiegokolwiek prawa. Wojna, 
niezależnie od tego czy nazwiemy ją starą, czy nową burzy i łamie prawa i zasady. 

Pokój z pewnością nie jest wartością, o którą zabiegają uczestnicy nowych 
wojen. Wojna jest dla nich źródłem bogacenia się, zatem zakończenie konfliktu jest 
nieopłacalne, dlatego wciąż go podsycają posługując się często retoryką 
nacjonalistyczną, etniczną czy religijną.  

Alvin i Heidi Tofflerowie wyrazili pogląd, że nowe formy pokoju nie eliminują ich 
form wcześniejszych, a ponadto nowe wojny stwarzają nowe zagrożenia dla pokoju. 
Jednakże nie istnieje ich zdaniem forma pokoju, która odpowiadałaby warunkom  
i realiom wojny charakterystycznej dla cywilizacji trzeciej fali. Zastanawiają się też, 
kto w sytuacji gdy państwa narodowe utraciły „monopol na przemoc” stanowi nowe 
zagrożenie dla pokoju. Ich zdaniem pokój bywa osiągany dzięki rozwiązaniom 
gospodarczym, a czasem narzucany jest poprzez siłę. Z właściwym sobie 
podejściem Tofflerowie zaznaczają, że pokój może być osiągnięty poprzez wiedzę, 
którą traktują jako nieuchwytną broń.42 

 
Zakończenie 
Jacek Regina-Zacharski i Robert Łoś w książce Współczesne konflikty zbrojne 

wyrażają przypuszczenie, że „nowe wojny”, które trudno jest dopasować  
w klasycznym schemacie porządku międzynarodowego, mogą stanowić, poza 
dychotomią wojny i pokoju, trzeci stan stosunków międzynarodowych.43 

Krytycy koncepcji „nowych wojen” zwracają uwagę na to, że mają one wiele 
cech wojen klasycznych. Jednakże brak legitymizacji tych wojen zmusza lub 
powinien zmusić do wypracowania międzynarodowej, adekwatnej do rzeczywistości 
odpowiedzi wobec tego zjawiska, która udzielałaby prymatu jednostki  
i praworządności nad interwencjami politycznymi, wojskowymi czy 
ekonomicznymi.44 

Jeśli zatem „nowe wojny” znajdą trwałe miejsce w teoriach i klasyfikacji 
współczesnych konfliktów zbrojnych, ustanowienie ich atrybutów i cech 
odróżniających je od klasycznie pojmowanych wojen wyraźnie zarysuje granicę 
pomiędzy nimi, a stanowić ją będą odmienne motywy, cele, przyczyny i źródła ich 
powstawania, jak też ich główni uczestnicy ukazani w świetle przemian społecznych, 
uwarunkowań ekonomicznych i tła, jakim jest rozwój cywilizacyjny.  

 
 
 

                                                 
42 A. i H. Toffler, Wojna…, op. cit., s. 254, 256, 259 
43 R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne…, op. cit., s. 17 
44 W. Kostecki, Strach i potęga, Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI. Warszawa 2012, s. 121 
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Streszczenie 
Wojny są odbiciem zmieniającego się świata, ale też kreują rzeczywistość. 

Mnogość definicji i koncepcji będąca wynikiem prac wielu ośrodków naukowych 
zajmujących się wojną i pokojem, jak też konieczność wieloaspektowej analizy 
wojen i konfliktów zbrojnych, ich motywów, celów, genezy i wpływu na nie 
środowiska międzynarodowego zostały przedstawione w kontekście zjawiska 
„nowych wojen” opisanego przez prof. Mary Kaldor na tle klasycznych konfliktów 
zbrojnych. 

Słowa klucze: nowe wojny, konflikty zbrojne, pokój, bezpieczeństwo 
 
Summary 
Wars are the reflection of a changing world but they also shape reality. The 

abundance of definitions and concepts which is the effect of research carried out by 
a variety of academic centres which analyze the concepts of war and peace as well 
as their reasons, aims, background and the influence of international community  
on them were juxtaposed in the context of the phenomena of “new wars” introduced 
by prof. Mary Kaldor in comparison with former armed conflicts. 

Key words: new wars, armed conflicts, peace, security 
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TERRORYZM I PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA: WZAJEMNE RELACJE 

I ICH IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
 
 
1. Problem definiowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej 
Badając powiązania pomiędzy działalnością terrorystyczną a aktywnością 

zorganizowanych grup przestępczych, jak również ewentualne podobieństwa  
i różnice między tymi zjawiskami, na samym wstępie napotykamy zasadniczą 
odmienność: o ile pojęcie przestępczości zorganizowanej zostało zdefiniowane 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, o tyle do dzisiaj brak jest 
uzgodnionego i powszechnie przyjmowanego określenia terroryzmu. 

Niezależnie od nieco różniących się od siebie prawnych (legalnych) definicji 
przestępczości zorganizowanej przyjmowanych w ustawodawstwach krajowych 
(gdzie różnice wynikają głównie z celów polityki kryminalnej) pojęcie to zyskało 
określenie na płaszczyźnie międzynarodowej we wspomnianej Konwencji ONZ  
o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.1 

Na gruncie prawa karnego i kryminologii od dawna toczyły się spory dotyczące 
sposobu definiowania przestępczości zorganizowanej. Generalnie odbywały się one 
pomiędzy zwolennikami dwóch przeciwstawnych ujęć; (1) modelu wąskiego 
(mafijnego), w którym przestępczość zorganizowana oznaczać ma grupę  
o strukturze hierarchicznej, powołaną do prowadzenia ciągłej działalności 
przestępczej, z rozbudowanymi powiązaniami ze sferą gospodarki lub polityki, oraz 
(2) modelu szerokiego, który opiera się na zespole o dowolnej strukturze, 
utworzonym w celu popełnienia choćby jednego przestępstwa, o dowolnym układzie 
powiązań.2  

W Konwencji przeważyło stanowisko drugie, oparte na koncepcji udziału  
w grupie przestępczej.3 Zorganizowana grupa przestępcza oznacza grupę 
strukturalną, składająca się z trzech lub więcej osób, istniejącą przez pewien okres 
czasu oraz działająca w porozumieniu w celu popełnienia jednego lub więcej 
poważnych przestępstw określonych w Konwencji, dla uzyskania w sposób 
bezpośredni lub pośredni, korzyści finansowej lub innej korzyści majątkowej (art. 2 
ust. (a)).  

Dla ułatwienia posługiwania się tą definicją określono bliżej również jej „genus”. 
Otóż na gruncie Konwencji grupa strukturalna oznacza grupę, która nie została 
utworzona w sposób przypadkowy bezpośrednio w celu popełnienia przestępstwa,  
i która nie musi posiadać formalnie określonych ról dla swoich członków, ciągłości 

                                                 
1 Ustawa o ratyfikacji Konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 19 lipca 

2001 r., Dz. U. 2001, Nr 90, poz. 994. Dokument ratyfikacyjny został złożony przez Ministra Spraw 
Zagranicznych w siedzibie ONZ w dniu 12 listopada 2001 r. 

2 A. Gaberle, Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne  
(w:) „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. 1998, z. 1-2, s. 75 

3 Szerzej nt. definicji przyjętej w Konwencji, zob. M. Płachta, W. Zalewski, Kontrowersje wokół pojęcia 
przestępczości zorganizowanej na gruncie Konwencji ONZ z 2000 r., (w:) „Przegląd Sądowy”. 2003,  
nr 5, s. 3-23 
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członkostwa czy rozwiniętej struktury (art. 2 ust. (c)). Aby z jednej strony uniknąć 
wątpliwości, a z drugiej – przerzucić swoisty „pomost” pomiędzy głębokimi różnicami 
w zakresie zagrożenia karnego, przesądzono, iż poważne przestępstwo oznacza 
zachowanie stanowiące przestępstwo zagrożone karą, której górna granica wynosi 
co najmniej cztery lata, albo karą surowszą (art. 2 ust. (b)). 

Ostatecznie zatem osiągnięty w tej kwestii kompromis został oparty na trzech 
elementach: po pierwsze, z ostatecznego tekstu Konwencji została usunięta 
definicja „istnienia przez pewien czas”; po drugie, artykuł 2 ust. (c) zawiera definicję 
„grupy strukturalnej”; po trzecie, dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu 
rozumienia tego pojęcia zostały włączone do „travaux préparatoires”. Ten ostatni 
dokument powinien wyraźnie wskazywać na to, że pojęcie „grupy strukturalnej” 
powinno być stosowane i rozumiane w szerszym sensie tak, aby obejmowało 
zarówno grupy odznaczające się hierarchią (wewnętrzną) bądź innego rodzaju 
rozwiniętą strukturą, jak i grupy pozbawione takiej hierarchii, w których role członków 
niekoniecznie są formalnie zdefiniowane.4 

Podejmowane od blisko dwóch stuleci próby zdefiniowania zjawiska terroryzmu 
do tej nie przyniosły powodzenia. Przegląd proponowanych określeń daje podstawę 
do wyodrębnienia wśród nich trzech ujęć: (a) definicji ogólnych, (b) definicji 
wycinkowych (sektorowych) oraz (c) definicji mieszanych. 

O ile działania na forum międzynarodowym zakończyły się sukcesem  
w zakresie zdefiniowania przestępcziości8 zorganizowanej, o tle analogiczne 
przedsięwzięcia ONZ w dziedzinie terroryzmu na razie prowadzą donikąd. 

W roku 1996 Indie przedstawiły Sekretarzowi Generalnemu list, zawierający 
propozycję kompleksowej konwencji w sprawie zwalczania terroryzmu 
międzynarodowego. Projekt ten został przedstawiony na forum Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w październiku 1996 roku. Zaproponowano w nim (art. 2) definicję 
złożoną z dwóch części. W części ogólnej, mającej oddać istotę terroryzmu autorzy 
zaakcentowali potrzebę współpracy między państwami, wyrażającą się  
w konieczności dostosowania krajowego prawa karnego tak aby możliwe było 
ściganie sprawców przestępstw określonych w dalszej części przepisu. Czyny te, 
wymienione w ust. 3 artykułu 2, w żadnych okolicznościach nie mogłyby być 
usprawiedliwiane motywami politycznymi, filozoficznymi, ideologicznymi, rasowymi, 
etnicznymi. Propozycja Indii pozostawała bez odzewu przez kilka lat, chociaż krążyła 
wśród polityków. Dopiero w roku 2000 trafiła pod obrady VI Komitetu Prawnego, 
prace nad nią ciągle trwają.5 

Zwieńczeniem prac Komitetu ma być kompleksowa konwencja w sprawie 
terroryzmu międzynarodowego. Cechą wyróżniająca ją spośród innych konwencji 
antyterrorystycznych jest to, że ma ona zawierać pierwszą na gruncie prawa 
międzynarodowego, uniwersalną definicję terroryzmu. Próby uzgodnienia 
wspólnego stanowiska nie przyniosły dotychczas oczekiwanych rezultatów. Mimo to 

                                                 
4 Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime, 

Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiations of the U.N. 
Convention against Transnational Organized Crime, U.N. Doc. A/AC.254/L.230/Add.2, 28.07.2000; 
uwagi do art. 2 ust. (c) 

5 Na temat prac ONZ nad konwencją kompleksową, zob. M. Płachta, Prace ONZ nad nowymi 
konwencjami o zwalczaniu terroryzmu: dwa modele instrumentów międzynarodowych (w:) „Biuletyn 
Biura Informacji Rady Europy”. 2002, nr 1, s. 97-15 
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nie można ich pominąć, gdyż ukazują powolny proces kształtowania się treści 
poszczególnych przepisów i mechanizmów projektu. 

Podczas sesji Grupy Roboczej Szóstego Komitetu w październiku 2001 r. 
delegacja Indii przedstawiła poprawiony projekt, stanowiący bazę wyjściową dla 
późniejszych konsultacji.6 Artykuł 2 określa przestępstwa terroryzmu, stanowiąc tym 
samym trzon Konwencji. Przepis skupił na sobie znaczną część wysiłków delegacji 
biorących udział w obradach. W zaproponowanym przez Indie brzmieniu punkt  
1 zakładał, iż: 

„Popełnia przestępstwo w rozumieniu niniejszej Konwencji, kto dowolnymi 
środkami, bezprawnie i świadomie, popełnia czyn z zamiarem spowodowania: 

a) śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała osoby; albo 
b) poważnych uszkodzeń państwowego lub rządowego obiektu, publicznego 

systemu transportu, lub obiektu infrastruktury z intencją spowodowania 
rozległych zniszczeń takiego miejsca, obiektu lub systemu lub gdy takie 
zniszczenia skutkują lub mogą skutkować poważnymi stratami 
ekonomicznymi; 

gdy celem takiego czynu, z uwagi na swój charakter lub kontekst, jest 
zastraszenie społeczeństwa lub zmuszenie rządu lub organizacji międzynarodowej 
do podjęcia określonego działania albo powstrzymania się od działania”.7 

Punkt 2 reguluje kwestię usiłowania popełnienia przestępstw określonych  
w punkcie 1, a punkt 3 porusza kwestie związane z organizowaniem, udzielaniem 
pomocy, doradzaniem i innymi formami udziału. 

„Każda osoba również popełnia przestępstwo, jeżeli osoba ta: 
a) organizuje, kieruje lub nakłania innych do popełnienia przestępstwa 

określonego w punkcie 1 lub 2; albo 
b) pomaga, podżega, ułatwia lub doradza popełnienie takiego przestępstwa; 

albo 
c) w jakikolwiek inny sposób uczestniczy w popełnieniu jednego lub więcej 

przestępstw określonych w punkcie 1, 2 lub 3 (a) przez grupę osób 
działających w wspólnym celu; taki udział będzie zamierzony i dokonany  
w celu popierania dalszej przestępczej działalności grupy albo  
ze świadomością zamiarów popełnienia przestępstwa lub przestępstw przez 
grupę.8 

Bardziej realne i konkretne działania zostały podjęte podjętą przez Unię 
Europejską. Już w tydzień po wrześniowym „ataku na Amerykę” 9 września  
2001 roku Komisja Europejska przygotowała propozycje zmian legislacyjnych 
(19.09.2001r.), które następnego dnia zostały zaaprobowane przez Radę  
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Rada ds. JHA). Ostatecznie 
(po wprowadzeniu pewnych zmian) znalazły się one we Wspólnej Pozycji przyjętej 
przez Radę Unii Europejskiej 27 grudnia 2001r. w sprawie stosowania szczególnych 
środków do zwalczania terroryzmu (2001/931/CFSP).9  

                                                 
6 Measures To Eliminate International Terrorism, U.N. Doc. A / C.6 / 51 /6; Measures to Eliminate 

International Terrorism: Report of the Working Group, U.N. Doc. A/C.6/55/L.2, s. 9-24 
7 Ibidem, s. 10-11 
8 Ibidem, s. 11 
9 M. Płachta, Wojna z terrorystami: inter arma silent leges? (w:) „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy”. 

2002, nr 1, s. 53-76 
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Dokument ten jest oparty na pojęciu „aktu terrorystycznego”, zdefiniowanego 
jako czyn umyślny uznany za przestępstwo w prawie krajowym, który z uwagi na 
swój charakter i kontekst (tj. okoliczności jego popełnienia) może poważnie zagrozić 
państwu lub organizacji międzynarodowej, jeśli zostaje popełniony z zamiarem:  
(i) poważnego zastraszania ludności; (ii) wywarcia bezprawnego wpływu na rząd lub 
organizację międzynarodową poprzez zmuszenie do określonego działania albo 
odstąpienie od takiego działania; lub (iii) spowodowania poważnej destabilizacji albo 
zniszczenia ustroju politycznego, gospodarczego lub społecznego albo porządku 
konstytucyjnego państwa albo organizacji międzynarodowej. 

Ponieważ jednym z takich przestępstw jest także kierowanie „grupą 
terrorystyczną”, więc dokument definiuje ją w sposób zbliżony do definicji 
„zorganizowanej grupy przestępczej” w art. 2 Konwencji ONZ o zwalczaniu 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r. 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że terroryzm, zwłaszcza w jego wymiarze 
międzynarodowym, okazał się zjawiskiem zbyt trudnym do uregulowania w sposób 
bezpośredni a zarazem kompleksowy, w jednym instrumencie prawno-
międzynarodowym.10 Próby podejmowane w okresie międzywojennym zakończyły 
się niepowodzeniem.  

Nic więc dziwnego, że ponieważ problem nie zniknął, w instrumentach 
traktatowych opracowywanych od lat 60-tych XX w. zaczęto stosować inny sposób 
podejścia do tych zagadnień, który można określić mianem „metody wycinkowej” 
(„sektorowej”), zwłaszcza w odniesieniu do kwestii definicji terroryzmu.11 
Kryminalizacja takiego zachowania rozszerzała się na kolejne jego przejawy  
i metody działania, pozostawiając jednak bez odpowiedzi dwa centralne pytania:  
na czym polega terroryzm z punktu widzenia odpowiedzialności karnej? oraz jaki 
jest jego zakres? 

Istotna zmiana w sferze prawnej nastąpiła w Europe 16 lutego 2017 r., kiedy to 
Parlament Europejski przyjął nową Dyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu, 
zastępującą decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającą decyzję 
Rady 2005/671/WSiSW.12 W tym akcie Unia Europejska przyjęła normy minimalne 
dotyczące definicji przestępstw i sankcji w dziedzinie przestępstw terrorystycznych, 
przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej oraz przestępstw związanych  
z działalnością terrorystyczną, jak również środki ochrony i wsparcia ofiar terroryzmu 
i pomocy tym ofiarom.13 

Kluczowy przepis zawarty jest w art. 3 definiującym „przestępstwo 
terrorystyczne”. Jego par. 1 stanowi, że państwa członkowskie UE maja obowiązek 
podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, aby następujące czyny umyślne, 
określone zgodnie z prawem krajowym jako przestępstwa, które ze względu na swój 
charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji 

                                                 
10 M. Płachta, Zwalczanie terroryzmu w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego  

(w:) M. Ilnicki, J. Kufel (red.): Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów. 
Poznań 2015, s. 23-56 

11 M. Płachta, Prace ONZ nad nowymi konwencjami, op. cit., s. 98 
12 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu  
i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu 
(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)), P8_TA-PROV(2017)0046 

13 M. Płachta, European Parliament Adopts New Directive on Combatting Terrorism (w:) „International 
Enforcement Law Reporter”. 2017, t. 33, s. 60-64 
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międzynarodowej, były określane jako przestępstwa terrorystyczne, jeżeli zostają 
popełnione w jednym z celów, wymienionych w ust. 2:  

a) ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć;  
b) ataki na integralność fizyczną osoby;  
c) porwania lub branie zakładników;  
d) spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów 

użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, w tym 
systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych na szelfie 
kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego – jeżeli 
zniszczenia te mogą zagrozić życiu ludzkiemu lub spowodować poważne 
straty gospodarcze;  

e) zajęcie statku powietrznego, statku wodnego lub innego środka transportu 
publicznego lub towarowego; 

f) wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub 
używanie materiałów wybuchowych lub broni, w tym broni chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej lub jądrowej, jak również badania nad taką 
bronią i rozwój broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej; 

g) uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, powodzi 
lub wybuchów, czego rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego;  

h) zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub wszelkich 
innych podstawowych zasobów naturalnych, czego rezultatem jest 
zagrożenie życia ludzkiego; 

i) niezgodna z prawem ingerencja w systemy, o której mowa w art. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE, w przypadkach gdy 
zastosowanie ma art. 9 ust. 3 lub art. 9 ust. 4 lit. b) lub c) tej dyrektywy, oraz 
niezgodna z prawem ingerencja w dane, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy 
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 9 ust. 4 lit. c) tej dyrektywy;  

j) grożenie popełnieniem jednego z czynów wymienionych w lit. a)–(i). 
 

Zgodnie z par. 2 celami, o których mowa w ust. 1, są:  
a) poważne zastraszenie ludności;  
b) bezprawne zmuszenie rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia 

lub zaniechania jakiegoś działania;  
c) poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych struktur 

politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych danego 
państwa lub danej organizacji międzynarodowej. 

Ponadto art. 4 definiuje „przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej”, 
stanowi on, że państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby następujące czyny, o ile zostały popełnione umyślnie, podlegały 
karze jako przestępstwo: (a) kierowanie grupą terrorystyczną; (b) uczestnictwo  
w działaniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez dostarczanie informacji lub 
zasobów materialnych lub poprzez wszelkiego rodzaju finansowanie działań takiej 
grupy, ze świadomością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność 
przestępczą grupy terrorystycznej. 

W konsekwencji w art. 2 Dyrektywy została zdefiniowana „grupa terrorystyczna” 
jako grupa zorganizowana złożona z więcej niż dwóch osób, ustanowiona na pewien 
czas i działająca w uzgodniony sposób w celu popełniania przestępstw 
terrorystycznych; 
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2. Terroryzm i przestępczość zorganizowana: ujęcie deskryptywne 
Opis działania, włącznie ze stosowanymi metodami, terrorystów i pospolitych 

(kryminalnych) przestępców pozwala na stwierdzenie następujących podobieństw  
i różnic oraz związków pomiędzy międzynarodową przestępczością zorganizowana 
i terroryzmem. 

 
3.1. Różnice 

1. W działalności grup terrorystycznych, szczególnie lewicowych podstawowe 
znaczenie odgrywa ideologia. Dążą one do zmiany sytemu społeczno-
politycznego, względnie jego obrony. W przeciwieństwie do nich grupy 
przestępcze interesuje osiągnięcie zysku, są one zainteresowane 
utrzymaniem systemu wolnorynkowego.14 

2. W przypadku procesu, terroryści z reguły przyznają się do swoich czynów, 
aczkolwiek nie traktują ich jako przestępstwa. Sala sądowa jest dla nich 
miejscem manifestacji swoich przekonań. Członkowie grup mafijnych 
starają bagatelizować swój udział w zarzucanych im czynach. 

3. Terroryści dążą do zdobycia jak największego poparcia. W przypadku 
zorganizowanej przestępczości nie jest to istotne. Z tego powodu 
zainteresowanie mediów jest pożądane przez terrorystów,  
w przeciwieństwie do grup przestępczych, które starają się unikać rozgłosu. 

4. Związek pomiędzy ofiarą i motywem zbrodni jest znacznie silniejszy  
w przypadku grup przestępczych. Jak wcześniej zauważono, ofiary ataku 
terrorystycznego mogą być zupełnie przypadkowe. 

5. Grupy terrorystyczne konkurują z państwem, starając się zdobyć legitymację 
moralną dla swych działań. W przeciwieństwie do nich przestępczość 
zorganizowana nie szuka poparcia społecznego. 

6. Grupy przestępcze działające na danym terytorium często walczą ze sobą. 
W przypadku organizacji terrorystycznych ma to miejsce znacznie rzadziej, 
aczkolwiek i one mają tendencję do eliminowania bardziej umiarkowanych 
rywali, tak aby stać się jedynym przedstawicielem społeczności, w imieniu 
której występują. Z drugiej strony spotyka się także podział zadań pomiędzy 
bardziej umiarkowanymi oficjalnymi organizacjami politycznymi oraz 
organizacjami terrorystycznymi będącymi ich tajnym zapleczem.15 

7. Niektóre rządy prowadzą negocjacje z organizacjami terrorystycznymi. 
Częstokroć prowadzi to do pewnej formy uznania ich istnienia, a co za tym 
idzie legitymizacji. Wydaje się, iż czym słabszy jest autorytet władzy  
w danym kraju i jej legitymizacja do kierowania państwem, tym silniejsze 
mogą stać się organizacje terrorystyczne. Wspomniane negocjacje nie są 
możliwe w przypadku zorganizowanych grup przestępczych16. 

 

                                                 
14 A.P. Schmid, Links Between Transnational Organized Crime and Terrorist Crimes, (w:) “Transnational 

Organized Crime”. 1996, t. 2, No 4, s. 66. Podobnie M. Cherif Bassiouni, E. Vetere, Towards 
Understanding Organized Crime and its Transnational Manifestations (w:) M. Cherif Bassiouni  
and E. Vetere (red.): Organized Crime: A Compilation of UN Documents, 1975-1998, Transnational 
Publishers 1998, s. 35 

15 Przykładem może być Irlandia Północna, gdzie terrorystyczna IRA jest reprezentowana przez 
działającą legalnie partię Sinn Fein. Za: B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek (red.): Leksykon historii 
XX wieku. Kraków 1996, s. 236  

16 M. Cherif Bassiouni, E. Vetere, op. cit., s. 62 
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3.2. Podobieństwa 

1. Zarówno członkowie grup terrorystycznych, jak i przestępczych generalnie 

działają racjonalnie i w sposób skalkulowany, chociaż mogą się bardzo mylić 

w swojej ocenie danej sytuacji społeczno-politycznej. 

2. Obydwie grupy używają przemocy. Należy jednak przypomnieć jeszcze raz 

wspomniany już trójkątny charakter aktów terrorystycznych (napastnik – 

ofiara – widownia); zależności tego typu raczej rzadko pojawiają się  

w działalności grup przestępczych. Niekiedy w przypadku pewnych form 

działalności organizacji o charakterze mafijnym mówi się o przestępstwach 

bez ofiar, co nie jest możliwe w przypadku terroryzmu.17 

3. Środki stosowane przez obydwie grupy są zbliżone: porwania, zastraszanie, 

wymuszenia. Należy jednak przypomnieć, iż przemoc używana przez mafię 

jest z reguły „skoncentrowana”, tj. skierowana przeciwko konkretnej ofierze. 

4. Obydwie grupy działają tajnie i w podziemiu. Podobnie też obie potrzebują 

legalnych „przykrywek” jako kamuflażu (mafia) oraz do komunikacji  

z widownią (organizacje terrorystyczne). 

5. Obydwa rodzaje działalności są zakazane przez prawo. W przypadku 

działalności terrorystycznej łamane są zarówno normy moralne jak i prawne, 

niektóre formy działalności grup przestępczych łamią tylko normy prawne.18 

6. Generalnie – zarówno grupy terrorystyczne, jak i przestępcze są w opozycji 

do państwa (pomijając przypadki wsparcia, które mogą w niektórych 

przypadkach od niego otrzymywać). 

7. Presja grupy na członka jest bardzo silna w obydwu, w efekcie opuszczenie 

grupy jest trudne lub niemożliwe. 

8. W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze stosowaniem nielegalnych 

metod w celu finansowania działalności. W szczególności chodzi tu  

o kradzieże oraz wymuszenia. Mimo różnych celów (politycznych  

w przypadku terroryzmu, ekonomicznych jeśli chodzi o grupy przestępcze), 

metody, jak już zauważono, pozostają podobne. Z tego powodu 

niejednokrotnie rodzić się może problem, czy dany czyn można 

zakwalifikować jako akt terroru czy też jako pospolity bandytyzm. Jako  

że obydwa zjawiska nie są tożsame, najbardziej przydatnym kryterium 

rozróżnienia wydaję się być wspomniany cel. 

9. Jak wcześniej wspomniano, częste są przypadki swoistej symbiozy 
pomiędzy mafią a państwem na zasadzie kooperacji. W przypadku grup 
terrorystycznych taka współpraca pojawia się raczej rzadko.19 

 
 

                                                 
17 Przykładem może być dobrowolna prostytucja. 
18 Przykładem może być hazard i miękka pornografia. 
19 Przykładem może być ujawniona przez stację telewizyjną BBC 1 w serii programów w lipcu 2002 r. 

współpraca brytyjskich służb specjalnych z terrorystami protestanckimi w zabijaniu północnoirlandzkich 
działaczy niepodległościowych. 
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3.3. Wzajemne powiązania 
Na podstawie zamieszczonego wcześniej katalogu różnic i podobieństw 

pomiędzy przestępczością zorganizowana i terroryzmem można stwierdzić,  
iż pomiędzy obydwoma zjawiskami występują zarówno zbieżności jak i konflikty 
interesów. W zależności od sytuacji mogą one przybierać różnorakie nierzadko 
paradoksalne formy. 

Często ma miejsce współpraca na szczeblu operacyjnym. Dokonuje się 
wspólnie napadów, porwań czy wymuszeń. Grupy terrorystyczne i przestępcze 
wymieniają między sobą informacje, razem zaopatrują się w broń. Wydaje się to 
zresztą być do pewnego stopnia nieuniknione, jako że do przemytu broni  
i narkotyków czy też innych środków używa się z reguły tych samych kanałów. 
Należy podkreślić, iż tego typu współpraca nie wykracza poza szczebel operacyjny. 
Zwraca uwagę tymczasowość tego typu porozumień, to że częstokroć powstają one 
ad hoc, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 

Z drugiej strony nierzadkie są przypadki wojen pomiędzy grupami 
terrorystycznymi i przestępczymi.20 Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż handel 
narkotykami zdaje się być najczęstszym i najbardziej opłacalnym sposobem 
finansowania działalności akcji terrorystycznych, nierzadko zakrojonych na bardzo 
szeroką skalę. Można odnieść wrażenie, iż ta sytuacja nie ulegnie w najbliższej 
przyszłości zmianie, przede wszystkim z powodu wciąż rosnącego popytu  
na narkotyki, jak i ze względu na wielkie ilości uzbrojenia, które pojawiły się po 
zakończeniu zimnej wojny. 

Przestępczość zorganizowana i terroryzm potrzebują się wzajemnie. Zwraca 
się uwagę na fakt, iż powstanie i rozwój podziemnej ekonomii stanowi dobry grunt 
dla działalności organizacji dążących do zmiany lub obalenia istniejącego porządku 
przy pomocy działań siłowych. W konsekwencji prowadzi to do osłabienia autorytetu 
państwa i efektu sprzężenia zwrotnego – im silniejsza staje się podziemna 
ekonomia, tym słabsze państwo; z drugiej strony rosną w siłę grupy wywrotowe. 

W momencie gdy zorganizowane grupy przestępcze próbują utrwalić swoje 
podstawy, ma miejsce proces ich polityzacji. Z drugiej strony angażowanie się 
organizacji terrorystycznych w działalność kryminalną w celu zdobycia funduszy 
prowadzi do ich gangsteryzacji. 

Liderzy organizacji podziemnych z reguły starają się osiągnąć akceptację  
w społeczeństwie poprzez działalność polityczną i biznesową. Jest to trudne, jeśli 
nie wręcz niemożliwe tak z moralnego, jak i politycznego punktu widzenia  
i przypomina amnestię dla zbrodniarzy wojennych. Najbardziej odpowiednia wydaje 
się prewencja oparta na tworzeniu systemu opartego na właściwych warunkach 
ekonomicznych i społeczno-politycznych, w którym każdy może uczestniczyć  
na równych prawach, bez potrzeby uciekania się do przemocy. 

 
 
 

                                                 
20 Przykładem może być likwidacja dilerów narkotykowych przez IRA oraz ETA. Paradoksalnie, w tym 

samym czasie IRA przerzucała narkotyki na Wyspy Brytyjskie, aby zdobyć fundusze na swą 
działalność. Podobnie ETA była zmuszona kupować broń w „transakcjach wiązanych” razem  
z narkotykami, a następnie rozprowadzać je. W Kolumbii w latach osiemdziesiątych marksistowska 
partyzantka i kartele narkotykowe walczyły ze sobą o kontrolę nad przynoszącymi olbrzymie zyski 
produkcją i handlem kokainą, a drugiej strony razem prowadziły działania przeciwko rządowi. 
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3.4. Kontekst finansowy 
Organizacje terrorystyczne i terroryści indywidualni potrzebują środków 

finansowych, by utrzymywać swoje sieci, prowadzić werbunek, organizować swoją 
logistykę i popełniać akty terrorystyczne we własnym zakresie. Odcięcie ich od 
źródeł finansowania, utrudnienie im wykorzystywania tych środków w utajnieniu oraz 
jak najlepsze wykorzystanie informacji z tego procesu finansowania może zatem 
wnieść znaczący wkład w walkę z terroryzmem. 

Kwestie związane z finansowaniem terroryzmu nie są niczym nowym. Jego 
najważniejsze cechy, takie jak ścisłe powiązanie z sieciami przestępczości 
zorganizowanej, są znane od wielu lat, a przepisy prawa karnego, współpraca 
policyjna i przepisy dotyczące przeciwdziałaniu prania pieniędzy w UE wnoszą już 
istotny wkład w jego dławienie. W międzyczasie pojawiły się jednak nowe tendencje, 
które można w szczególności zaobserwować w organizacjach przestępczych, takich 
jak ISIS; należy przy tym również wspomnieć o roli powracających zagranicznych 
bojowników terrorystycznych. 

W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa21 podkreślono potrzebę 
wprowadzenia środków mających zapobiegać finansowaniu terroryzmu w bardziej 
skuteczny i kompleksowy sposób. Zwrócono uwagę na powiązania terroryzmu  
z przestępczością zorganizowaną, która zasila terroryzm poprzez dostawy broni, 
wpływy z przemytu narkotyków i infiltrację rynków finansowych. Europejska agenda 
bezpieczeństwa została przyjęta z zadowoleniem przez Parlament Europejski.22 

Dalsza intensyfikacja prac uzyskała wsparcie w postaci konkluzji z posiedzeń 
Rady WSiSW, Rady ECOFIN oraz Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. 
Ponadto Rada do Spraw Zagranicznych omawiała tę tematykę w dniu 14 grudnia 
2015 r., po tym jak na początku tego miesiąca Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu, wprowadzającej 
kompleksową kryminalizację finansowania terroryzmu.23 

Dobrą podstawę do dalszego działania stanowią prace prowadzone  
na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza przez ONZ i Grupę Specjalną  
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
działanie przeciwko finansowaniu terroryzmu trafia na szeroki globalny konsensus. 
W 2014 r. Rada Bezpieczeństwa rozszerzyła zobowiązanie do traktowania 
finansowania terroryzmu jako przestępstwo,24 co doprowadziło do przyjęcia przez 
Radę Europy Protokołu dodatkowego do Konwencji o zapobieganiu terroryzmowi, 
który Komisja podpisała w październiku 2015 r. W grudniu 2015 r. Rada 
Bezpieczeństwa przyjęła kolejną rezolucję, która była ukierunkowana konkretnie  
na finansowanie ISIS i stanowiła rozszerzenie systemu sankcji wobec Al-Kaidy.25 

W komunikacie z lutego 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła plan 
działania na rzecz intensyfikacji walki z finansowaniem terroryzmu opierający się  
na istniejących przepisach UE, który uwzględnia nowe zagrożenia i służy aktualizacji 
naszej polityki i naszych działań praktycznych zgodnie ze standardami 

                                                 
21 COM(2015) 185 final 
22 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy 

bezpieczeństwa (2015/2697 (RSP)) 
23 COM(2015) 625 final 
24 Rezolucja 2178(2014) 
25 Resolution 2195 (2014) Adopted by the Security Council at its 7351st meeting, on 19 December 2014, 

S/RES/2195 (2014) 
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międzynarodowymi.26 Państwa członkowskie mają także obecnie wiele sposobów 
do działania, by lepiej wykorzystać istniejące już ramy.  

Określono dwa główne obszary działań: (1) po pierwsze poszukiwanie dalszych 
sposobów, by wykrywać przemieszczanie środków finansowych i innych aktywów 
przez organizacje terrorystyczne i ich zwolenników i zapobiegać tym praktykom oraz 
zadbanie o to, by organy ścigania mogły w miarę możliwości wykorzystywać 
operacje finansowe do lokalizowania terrorystów i powstrzymywania ich od 
popełniania przestępstw; (2) po drugie poszukiwanie dalszych sposobów dławienia 
źródeł dochodów organizacji terrorystycznych poprzez zaburzenie w pierwszej 
kolejności ich zdolności do pozyskiwania środków finansowych.27 

Aby działania te były skuteczne, ich celem muszą być nie tylko organizacje 
terrorystyczne jako takie. Cele te muszą obejmować także ich zwolenników, takich 
jak zagraniczni bojownicy terrorystyczni, poplecznicy finansowi i podmioty zbierające 
fundusze oraz wszelkie inne osoby, które świadomie przyczyniają się do wspierania 
działalności terrorystycznej. Wymaga to także działań zarówno w wymiarze 
wewnętrznym UE, jak i w stosunkach zewnętrznych. Szczególnie ważne jest przy 
tym wykorzystanie prac FATF. 

Do finansowania swoich działań terroryści często wykorzystują dochody  
z działalności przestępczej i stosują przy tym systemy prania pieniędzy do 
konwertowania, utajniania lub pozyskiwania tych dochodów. Wzmocnienie ram 
prawnych UE dotyczących zwalczania prania pieniędzy przyczynia się zatem do 
skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu. Mimo że zarówno odnośne 
zalecenie FATF, jak i Konwencja Rady Europy nr 198 o praniu, ujawnianiu, 
zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz  
o finansowaniu terroryzmu wymagają wprowadzenia kryminalizacji prania pieniędzy, 
w prawie UE nie znajduje to jednak jeszcze kompleksowego odzwierciedlenia. 
Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły co prawda kryminalizację prania 
pieniędzy, ale istnieją różnice między nimi, jeśli chodzi o definicję prania pieniędzy  
i stosowane sankcje. Takie różnice utrudniają transgraniczną współpracę policyjną  
i sądową w zwalczaniu prania pieniędzy i mają bezpośredni wpływ na działania 
przeciwko finansowaniu terroryzmu.28 

Skuteczna walka z finansowaniem terroryzmu wymaga szeregu wzajemnie 
uzupełniających się elementów. Poza przeprowadzeniem oceny ewentualnego 
unijnego systemu zamrażania aktywów terrorystów na mocy art. 75 TFUE Komisja 
będzie dążyć do zadbania o to, by pozbawiać aktywów przestępców, którzy 
finansują terroryzm. Aby ukrócić przestępczość zorganizowaną finansującą 
terroryzm, konieczne jest pozbawienie tych przestępców dochodów pochodzących 
z przestępstw. Konfiskata mienia pochodzącego z działalności przestępczej jest nie 
tylko sankcją, lecz także narzędziem prewencyjnym. W tym celu Komisja chce 
zapewnić, by wszystkie istniejące w państwach członkowskich typy nakazów 
zamrożenia i konfiskaty mienia pochodzącego z poważnych przestępstw były 
egzekwowane w maksymalnym stopniu w całej UE poprzez stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania, jak przewidziano w art. 82 TFUE.29 

                                                 
26 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie planu działania na rzecz 

skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, 16.02.2016, COM 50 (2016) final 
27 Id., s. 3 
28 Id., s. 11 
29 Id., s. 12 
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Sposoby finansowania terroryzmu są bardzo zróżnicowane. Do finansowania 
terroryzmu mogą być wykorzystywane legalne organizacje non profit, takie jak 
organizacje charytatywne, przedsiębiorstwa prowadzące legalną działalność lub 
zbiórki darów. Źródłem finansowania mogą być również działalność przestępcza, 
sponsorzy państwowi i działania w państwach upadających, a także nadużywanie 
systemu handlu międzynarodowego. Niektóre szczególne aspekty, mimo że wcale 
nie nowe, ujawniło w tym względzie aktualne zagrożenie terrorystyczne ze strony 
ISIS. Według Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy głównymi 
źródłami dochodów ISIS są wpływy z nielegalnej okupacji zajmowanego terytorium. 
Źródła te obejmują grabieże banków, wymuszenia, kontrolę pól naftowych i rafinerii, 
rabunek dóbr gospodarczych, porwania dla okupu, przemyt gotówki i finansowanie 
przez organizacje lokalne.30 

 
4. Wyniki najnowszych badań 
Dyskusja nt. istoty wzajemnych relacji pomiędzy terroryzmem  

a przestępczością zorganizowaną trwa już od dłuższego czasu zarówno w kręgach 
akademickich, jak i wśród polityków, przedstawicieli organów ustawodawczych oraz 
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Niezależnie od tego, przy użyciu jakich 
określeń definiuje się te relacje, a więc czy miałoby to być powiązanie (nexus) czy 
też bardziej zaawansowane formy takie, jak konwergencja, transformacja czy 
postacie hybrydowe – brak jest zgody wśród uczestników tego dyskursu nawet co 
do bardzo ważnych czynników wpływających na kształt tych relacji. 

Problematyka wzajemnych relacji pomiędzy terroryzmem a przestępczością 
zorganizowaną ani nie została do tej pory wyczerpana, ani nie można jej uznać  
za zamkniętą. Stale zmieniające się metody działania i taktyka będą dopisywać 
dalsze rozdziały do tego opracowania. Dowodzą tego dwa raporty, które zostały 
opublikowane w ostatnim czasie zaledwie w odstępie jednego miesiąca. 

Chronologicznie wcześniejszym (opublikowanym 13 kwietnia 2017 r.) jest 
sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez zespół ekspertów na zamówienie 
Unii Europejskiej.31  

Autorzy tego studium zwracają uwagę na to, że o ile udało się do tej pory 
wskazać na powiązania grup terrorystycznych ze zorganizowanymi grupami 
przestępczymi, o tyle istota i siła tych powiązań w dalszym ciągu są przedmiotem 
sporów. Dlatego raport podkreśla, że interakcja pomiędzy tymi dwoma rodzajami 
grup nie jest prosta ani łatwa do precyzyjnego zdefiniowania z uwagi na to, że każdy 
przypadek ma swoją specyfikę a ponadto podlega ciągłym zmianom. Powoduje to 
poważne trudności w formułowaniu uogólnień na ten temat.32 

Po przedstawieniu ewolucji zarówno samych powiązań pomiędzy terroryzmem 
a przestępczością zorganizowaną, jak i debaty na ten temat, w raporcie 
zaprezentowano interakcje pomiędzy tymi zjawiskami zarówno na kontynencie 

                                                 
30 Id., s. 13 
31 Examining the Nexus between Organised Crime and Terrorism and its implications for EU 

Programming, zespół w składzie: Tuesday Reitano, Deputy Director, Global Initiative against 
Transnational Organised Crime (Geneva),Colin Clarke, Associate Fellow, International Center for 
Counter Terrorism (ICCT – The Hague) and Laura Adal, Senior Research Analyst, Global Initiative 
against Transnational Organised Crime. Obie organizacje należą do CT-MORSE Consortium, 
finansowanego przez UE, http://www.ct-morse.eu 

32 Id. 
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europejskim, jak i w regionach wywierających wpływ na Europę: Afryka, 
skrzyżowanie Zachodniej Azji w rejonie Afganistanu i Pakistanu, Środkowy Wschód 
i Północna Afryka. Głównym celem podjętego projektu było zarysowanie implikacji 
powiązań tych zjawisk dla polityki bezpieczeństwa realizowanej przez Unię 
Europejską. 

Wprawdzie na płaszczyźnie teoretycznej wskazuje się różnice pomiędzy 
terroryzmem a przestępczością zorganizowaną – zwłaszcza w kontekście 
charakterystyki działalności prowadzonej przez grupy należące do każdego z tych 
zjawisk – jednak w rzeczywistości te różnice mogą okazać się nie tak wyraźne, zaś 
aktywność grup może się wzajemnie wzmacniać. Terroryści mogą angażować się – 
bezpośrednio lub pośrednio – w działalność przestępczą, jak np. handel bronią, 
narkotykami czy ludźmi, wymuszenia, porwania dla okupu, nielegalny handel 
zasobami naturalnymi i kamieniami szlachetnymi, w celu uzyskania korzyści 
majątkowych i finansowych. Uzyskane w ten sposób korzyści pomagają grupom 
terrorystycznym w podważaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jego 
stabilności i rozwoju gospodarczego – to z kolei stwarza albo utrzymuje warunki,  
w których rozwija się przestępczość zorganizowana. I podobnie – zorganizowane 
grupy przestępcze mogą dążyć do osiągnięcia strategii politycznych albo 
strategicznie stosować przemoc o charakterze terrorystycznym w celu ochrony 
swoich nielegalnych interesów, albo stwarzając zagrożenie dla organów i instytucji 
państwowych, albo korumpując ich urzędników i funkcjonariuszy.33 

Z kolei w dniu 10 maja 2017 r. został opublikowany raport przygotowany na 
zlecenie Komitetu Ekspertów ds. Terroryzmu (CODEXTER) Rady Europy.34 Został 
on przyjęty na 32-gim posiedzeniu Komitetu w dniach 22-24 maja 2017 r.35 Podczas 
tego posiedzenia została przedstawiona informacja nt. stanu przygotowania do 
drugiej międzynarodowej konferencji poświęconej właśnie problematyce powiązań 
terroryzmu z przestępczością zorganizowaną, która ma odbyć się w Maladze 
(Hiszpania) we wrześniu 2017 r. 

Autorzy raportu zwracają uwagę na nowy przejaw powiązań terroryzmu  
z przestępczością. Zamiast procesu łączenia całych organizacji (przestępczych  
i terrorystycznych) można zaobserwować skupienie uwagi i nacisk na sieć ich 
powiązań społecznych, na ich środowisko (milieu). Mówiąc wprost: zamiast być 
jednym czy drugim grupy terrorystyczne i przestępcze przerzuciły się  
na rekrutowanie nowych członków z tej samej puli, tworząc (często w sposób 
niezamierzony) zjawiska synergii i nakładania się na siebie, co z kolei rodzi dalsze 
konsekwencje w sferze procesów radykalizacji i działania zwerbowanych osób. To 
zjawisko wydaje się szczególnie relewantne w odniesieniu do sposobu działania 
grup typu Daesh w ostatnich latach w Europie.36 

Wielu autorów i badaczy zjawiska interakcji terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, a także organizacje międzynarodowe podkreślają, że gros tych 

                                                 
33 Id. 
34 Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu (CODEXTER), Report on the links between terrorism  

and transnational organised crime, Prof. Peter Neumann, Prof. Ana Salinas De Frias, 10.05.2017, 
CODEXTER (2017) 4 

35 Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu (CODEXTER), Abridged report. List of items discussed  
and decisions taken, 32nd Plenary Meeting, Strasbourg (France), 23-24 May, 2017, CODEXTER (2017) 
5, s. 3 

36 Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu (CODEXTER), Report on the links, op. cit., s. 2 
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interakcji jest wynikiem braku stabilizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej  
w państwie czy regionie. Mogłoby się wydawać, że ta konstatacja nie dotyczy 
Europy. Tymczasem jednak także i stary kontynent nie jest wolny od zagrożeń, bo 
terroryzm stał się zjawiskiem globalnym. Dlatego także Europa doświadczyła serii 
ataków terrorystycznych, które ujawniły owocne związki pomiędzy tymi formami 
przestępczości. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy, to brak stabilizacji jest 
związany nie tylko z konfliktami zbrojnymi i wojnami toczącymi się poza jej 
granicami, ale także z działalnością zorganizowanych grup przestępczych zarówno 
w obrębie terytorium państw członkowskich Rady Europy, jak i poza nim.37 

Dlatego autorzy raportu uznają za konieczne całościowe podejście do zjawiska 
interakcji i wynikających z nich problemów oparte na efektywnym wprowadzeniu  
w życie wszystkich prawnie relewantnych instrumentów prawnych (zwłaszcza 
traktatów międzynarodowych) opracowanych z myślą o zwalczaniu różnorodnych 
przejawów przestępczości. 

Dlatego druga część raportu uwzględnia analizę takich obszarów 
przestępczości, w których daje się zauważyć zbieżność interesów (albo przynajmniej 
zainteresowań) zarówno grup terrorystycznych, jak i zorganizowanych grup 
przestępczych. Należą do nich: handel bronią i uzbrojeniem, handel ludźmi  
i organami ludzkimi, handel narkotykami, przemyt migrantów i niszczenie 
przedmiotów dziedzictwa kultury włącznie z ich przemytem i nielegalnym handlem. 
Większość wymienionych typów przestępstw została uznana przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ za formy międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 
wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej albo grup 
terrorystycznych. Ponadto wszystkie te typy przestępstw zwróciły uwagę innych 
organizacji międzynarodowych, w tym także Rady Europy, której organy dały temu 
wyraz w raportach, rezolucjach, planach działań i innych dokumentach. 

Niezależnie jednak od przyjętej taktyki, strategii i sposoby działania nie ulega 
wątpliwości, że zaciera się różnica pomiędzy terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną z uwagi na to, że oba te zjawiska stanowią poważne zagrożenie,  
a zarazem wyzwanie dla państwa, jak również dla pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

 
Streszczenie 
Autor przedstawia w artykule wstępne uwagi dotyczące powiązań pomiędzy 

terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Mimo pewnych podobieństw 
zjawiska te zasadniczo różnią się od siebie, choć wzajemne interakcje zachodzące 
między grupami terrorystycznymi a zorganizowanymi grupami przestępczymi 
okazują się znacznie bardziej złożone. Badając powiązania pomiędzy działalnością 
terrorystyczną a aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, jak również 
ewentualne podobieństwa i różnice między tymi zjawiskami, na samym wstępie 
napotykamy zasadniczą odmienność: o ile pojęcie przestępczości zorganizowanej 
zostało zdefiniowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, o tyle 
do dzisiaj brak jest uzgodnionego i powszechnie przyjmowanego określenia 
terroryzmu. W dalszej części artykułu autor przedstawia różnice i podobieństwa 
między terroryzmem a przestępczością zorganizowaną, wzajemne powiązania 
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między tymi zjawiskami oraz bardzo ważny kontekst finansowy. W ostatniej części 
autor prezentuje wyniki dwóch ostatnich raportów w tej materii. 

Słowa klucze: terroryzm, przestępczość zorganizowana, grupy przestępcze, 
Unia Europejska, Europol, ONZ, Rada Europy 

 
Summary 
This article presents preliminary findings concerning interactions between 

terrorism and organized crime. Despite some similarities, these two phenomena  
are distinct. Yet mutual interactions between organized criminal groups and terrorist 
groups appear to be more complex in nature. They also evolve in time. The nexus 
with transnational organized crime has been a focus for both academics and security 
planners in their analyses of terror groups. The author begins by providing an agreed 
definition of organized crime as adopted in the 2000 Palermo TOC Convention. The 
author notes that there is universally recognized definition of terrorism. This article 
analyzes the relationship between international organized crime and terrorism  
in a systematic way providing a descriptive characterization in section 2. In the last 
sections, the author presents key findings of two the most recent reports on the 
crime-terror nexus. The author concludes by stating that the evolving relationship 
between terrorism and crime poses significant challenges to the international 
community. 

Key words: terrorism, organized crime, criminal groups, European Union, 
Europol, UNO, Council of Europe 
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Marcin KRZYWICKI 
 

PODSTAWY TEORETYCZNE ROZPOZNANIA KRYMINALNEGO 
ŚRODOWISKA OSÓB OSADZONYCH 

 
 
Od zarania dziejów ludzie dysponujący odpowiednią ilością informacji osiągali 

sukcesy we wszystkich dziedzinach swej działalności.1 Dążyli więc i stale dążą do 
posiadania jak największej ilości wysokojakościowej informacji o otoczeniu i roli, jaką 
w nim odgrywają.2 

Dzięki informacjom człowiek wie, co, i dlaczego zdarzyło się, domyśla się,  
co może się stać, rozumie, co dzieje się aktualnie. Potrafi określić konsekwencje 
zdarzeń i zachowań, a przez to dostosować swoje działania do obecnej lub przyszłej 
sytuacji. 

Jedną z charakterystycznych cech przekształceń dokonujących się wokół nas 
jest nieustanny wzrost roli informacji, stanowiącej główną przesłankę rozwoju 
wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego.3 Żyć i działać  
we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji.4 Bez racjonalnie 
ukształconej sfery informacyjnej nie może funkcjonować efektywnie współczesne 
społeczeństwo, państwo i jego administracja, nauka, kultura, gospodarka narodowa, 
siły zbrojne, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, organy bezpieczeństwa 
wewnętrznego, i wiele innych struktur i instytucji. Każdy system społeczny, 
polityczny, bezpieczeństwa czy ekonomiczny potrzebuje do normalnego 
funkcjonowania określonego zasoby informacji. Informacja jest podstawą działania 
systemu wiedzy, warunkującą sukces w każdej sferze działania.5  

Konieczność zdobywania informacji o czynach dokonanych i zamierzeniach 
przeciwnika jest czymś oczywistym, szczególnie w obszarze działań mających  
na celu zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. 

Informacje o popełnionych i planowanych nielegalnych działaniach osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są możliwe do uzyskanie 
głównie w wyniku prowadzenia rozpoznania kryminalnego. 

Słowo „rozpoznać” – „rozpoznawać” oznacza 1) obserwując, słuchając – 
wyróżnić spośród innych, 2) badając – określić, ustalić coś, domyślać się czegoś.6 

Pojęcie „rozpoznanie” można postrzegać w trzech aspektach: czynnościowym, 
rzeczowym i atrybutywnym. 

Rozpoznanie w aspekcie czynnościowym oznacza zdobywanie, analizę i ocenę 
informacji o obiekcie rozpoznania.7 W rozumieniu czynnościowym rozpoznanie 

                                                 
1 A. Nowak, H. Scheffs, Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym. Warszawa 2010, s. 15 
2 L. Ciborowski, Walka informacyjna. Toruń 1999, s. 50 
3 D. Mąka, Kancelaria tajna – zbytek czy konieczność, Ochrona Mienia i Informacji. 2008, nr 6 
4 P. Sienkiewicz „Bezpieczeństwo informacji – wspólne dobro dla racji stanu, bezpieczeństwa i obronności 

kraju, firm i obywateli” (w:) M. Ciecierski, Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały  
IV Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski. Katowice 
2008, s.1 5 

5 Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. 
Kraków 1999, s. 42 

6 Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego t. 3. Warszawa 1981, s. 109 
7 Por. R. Kwećka, A. Nowak, Budowa modelu systemu rozpoznania wojskowego w aspekcie 

organizacyjnym i informacyjnym. Warszawa 1994, s. 11 
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rozumiemy jako działalność rozpoznawczą. Pod pojęciem działalności 
rozpoznawczej ogólnie należy więc rozumieć zespół przedsięwzięć i działań 
obejmujący proces powiększania zbioru informacji na temat obiektu rozpoznania.8 

W rozumieniu rzeczowym rozpoznanie to zespół sił i środków służący do 
spełniania czynnościowych funkcji rozpoznania, wyróżniony specyfiką zadań, 
metod, sposobem działania. Tak więc w aspekcie rzeczowym rozpoznanie 
utożsamiane jest z potencjałem rozpoznawczym.9  

W aspekcie atrybutowym rozpoznanie oznacza stan wiedzy o obiekcie 
rozpoznania, osiągnięty w wyniku współdziałania czynników rzeczowych  
i czynnościowych. Jest efektem sprawności ich wykorzystania, stanowiącym  
o poziomie rozpoznania (obiekt dobrze – źle rozpoznany lub obiekt nierozpoznany). 

W aktualnych przepisach ochronnych polskiego więziennictwa termin 
„rozpoznanie” występuje w dwóch znaczeniach.  

Pierwsze ma charakter przedmiotowy i związane jest z planowaniem sytemu 
ochrony jednostki penitencjarnej rozpatrywanej jako organizacja przedsięwzięć  
i działań ochronnych obiektu przestrzennego. Przeprowadzenie tego typu 
rozpoznania jest wymagane w przypadku organizowania nowej jednostki 
organizacyjnej, albo wznowienia działalności, zamiaru utworzenia oddziału 
mieszkalnego dla osób wymagających osadzenia w warunkach zapewniających 
wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu śledczego lub zakładu 
karnego, przyjmowania do użytku nowych lub wyremontowanych budynków  
i budowli, albo zmiany sposobu wykorzystania dotychczas użytkowanych przede 
wszystkim pod kątem zabezpieczenia techniczno-ochronnego. Dyrektor jednostki 
zobowiązany jest do przeprowadzenia rozpoznania w przypadku organizowania 
miejsc zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu oraz w przypadku 
konwojowania osadzonych do stałych miejsc.10 

Drugie, mające podmiotowy charakter, znaczenie „rozpoznanie” dotyczy 
rozpoznania środowiska osób osadzonych za pomocą tzw. czynności 
profilaktycznych „zmierzających w szczególności do rozpoznania środowiska 
osadzonych oraz ich zamiarów godzących w porządek i bezpieczeństwo”.11 

Za inicjowanie i organizowanie rozpoznania środowiska osadzonych 
odpowiada dyrektor jednostki, który wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za 
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku wykonywania 
czynności profilaktycznych. Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości „nadzorowanie i koordynowanie rozpoznania przez podległych 
funkcjonariuszy nastrojów i atmosfery wśród osadzonych oraz ich zamiarów 
godzących w porządek i bezpieczeństwo” należy do zakresu obowiązków kierownika 
ochrony.12 Na oddziałach mieszkalnych działania profilaktyczne stanowią 
kompetencje wychowawców – funkcjonariuszy działu penitencjarnego. 

Jak wskazuje praktyka, dotychczasowe uregulowania dotyczące rozpoznania 
środowiska osób osadzonych są niezadowalające i mało skuteczne dla potrzeb 

                                                 
8 Por. M. Łokociejewski, Rozpoznanie wojskowe, cz. 1, Podstawy teoretyczne. Warszawa 2003, s. 24 
9 M. Łokociejewski, Ogólne założenia rozpoznania wojskowego (w:) „Zeszyty Naukowe AON”. 1996,  

nr 4(25), s. 130 
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej, z dnia 31 października 2003 roku, Dziennik Ustaw 2003/194 poz. 1902 par. 13 
11 Ibidem, par. 21, pkt. 4 
12 Ibidem 
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bezpieczeństwa wewnętrznego jednostki. Zarówno kadra ochronna, jak  
i penitencjarna traktują te zadania w sposób marginalny, bywa, że z powodu 
niejasności przepisów, albo z obawy o przekroczenie norm etycznych.13 Jednak 
wzrost zagrożeń pochodzących ze strony uczestników przestępczości 
zorganizowanej oraz osób należących bądź sympatyzujących z organizacjami 
terrorystycznymi, powoduje konieczność zmiany podejścia do osadzonych 
przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, szczególnie w zakresie 
przedsięwzięć ochronnych, ale także resocjalizacyjnych.14 

Bieżące i prognozowane problemy dotyczące bezpieczeństwa Państwa  
i obywateli ze względu na swój zakres i stopień złożoności wymagają kompleksowej 
współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  
O konieczności podjęcia systemowej współpracy w sferze wymiany informacji 
między Służbą Więzienną, a Policją wspominał m.in. organizator Centralnego Biura 
Śledczego Policji, nadinspektor Adam Rapacki. W wywiadzie udzielonym 
dziennikarzowi „Forum Penitencjarnego” powiedział: „nie widzę możliwości powrotu 
do modelu wykonywania kary sprzed 1989 roku z agenturą w klasycznym wydaniu. 
Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, żeby wasza służba nie miała rozeznania,  
co się dzieje za murami jednostek. My nie chcemy mieć kontroli nad pracą 
operacyjną w więzieniach, ale pewna wiedza, jaką dysponuje więziennictwo byłaby 
dla nas bardzo przydatna – z zachowaniem pełnej wzajemności. Tę potrzebę należy 
wprost wyartykułować, ale rozważnie, aby nie podniosło się larum ze strony 
zawodowych obrońców praw człowieka”.15 

Efektywne rozpoznanie kryminalne środowiska osób osadzonych powinno mieć 
charakter systemowy i zorganizowany.16 

Rozpoznanie kryminalne w aspekcie czynnościowym, czyli działania 
rozpoznawcze prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych to ogół 
prawnie określonych i regulowanych wewnętrznymi przepisami, działań 
wyspecjalizowanej struktury Służby Więziennej zmierzających do uzyskania 
informacji służących wykrywaniu, monitorowaniu, zapobieganiu i neutralizowaniu 
zagrożeń bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej i osób w niej przebywających, 
oraz każdej innej informacji dotyczącej dokonanej lub planowanej działalności 
przestępczej.17 

Takie zdefiniowanie rozpoznania kładzie szczególny nacisk na praworządny 
charakter, profesjonalne prowadzenie działań, a także wyraźnie określa przedmiot  
i podmiot zainteresowania rozpoznawczego.18  

Istotą rozpoznania jest ustalenie stanu faktycznego obiektu rozpoznania  
na podstawie przeprowadzonych w tym celu działań rozpoznawczych. Działania 

                                                 
13 E. Zawada, Dyskretne wątpliwości (w:) „Forum Penitencjarne”. 2002, nr 9, s.11 
14 E. Zawada, Penitencjarne aspekty przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego”. 1999, nr 24-25, s. 73 
15 W. Szczepański, Musimy się wspierać – wywiad z nadinspektorem A. Rapackim, „Forum 

Penitencjarne”. 2002, nr 8, s. 9 
16 System to każda celowo wyodrębniona całość złożona z części, relacji między nimi oraz między każdą 

częścią, a całością. W. Flakiewicz, Systemy organizacyjne zarządzania. Warszawa 1990, s. 4 
Natomiast zorganizowanie jest cechą przedmiotów złożonych i oznacza stopień zamierzonego 
uporządkowania. T. Katarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1965, s. 68 

17 M. Krzywicki, Zarys teorii działań operacyjno-rozpoznawczych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (w:) „Praca studyjna WSO AON”. Warszawa 2004, s. 15 

18 Ibidem, s. 15 
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rozpoznawcze to zbiór działań podjętych na rzecz rozpoznania obiektu obejmujący 
czynności preparacyjne, realizacyjne oraz interpretacje wyników realizacji.  

 

Rysunek nr 1: graficzny wykres zbioru działań rozpoznawczych 
 

  
Źródło: opracowanie własne 
 

Rozpoznanie w ujęciu atrybutowym, czyli osiągnięcie określonego poziomu 
wiedzy o danym obiekcie jest efektem zgromadzenia wymaganego zasobu 
informacji rozpoznawczej. 

Informacje rozpoznawcze to informacje powstałe w wyniku opracowania 
pozyskanych ze źródeł rozpoznania, danych i informacji dotyczących działalności 
przestępczej oraz godzącej w porządek i bezpieczeństwo zakładu karnego i aresztu 
śledczego, dokonanej lub planowanej przez osoby osadzone. 

Źródła rozpoznania to osoby, przedmioty, zdarzenia i procesy zawierające dane 
i informacje na temat dokonanej, wykonywanej lub planowanej działalności 
przestępczej osób osadzonych oraz innych czynów godzących w bezpieczeństwo  
i porządek jednostek penitencjarnych, związanych z działalnością osób osadzonych. 
 

Rysunek nr 2: źródła rozpoznania 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Ze źródłami rozpoznania bezpośrednio związana jest jakość informacji. 
Przez jakość informacji należy rozumieć ogół właściwości informacji wiążących 

się ze zdolnością zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb 
użytkownika informacji.19 

Jakość informacji można określić wg. dwóch podstawowych kryteriów: 
1. Wiarygodności informacji, a więc hipotetycznej i subiektywnie ocenianej 

zgodności treści informacji oceniana jest w zależności od wiarygodności źródła 
informacji (rozpoznania) oraz od jej sprawdzalności. 

2. Różnorodności źródeł informacji (rozpoznania). Pochodzenie informacji od 
kilku niezależnych od siebie, niepowiązanych ze sobą źródeł jest kryterium jej 
wiarygodności.20 

Proces przeprowadzenia rozpoznania obiektu można przedstawić w postaci 
progresji rozpoznania. 

 

Rysunek nr 3: proces rozpoznania obiektu – progresja rozpoznania 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Na podstawie struktury progresji rozpoznania można przyjąć, że informacja 
rozpoznawcza jest efektem pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji, 
dotyczących niebezpiecznej i przestępczej działalności osób osadzonych. 

Uzyskiwanie informacji rozpoznawczej odbywa się w ramach funkcjonowania 
systemu działań rozpoznawczych. Elementami tego systemu są ludzie, narzędzia, 
metody, zasady działania oraz relacje między wymienionymi elementami. 

Zadaniami systemu działań rozpoznawczych są zdobywanie, gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie informacji wspomagających działania na rzecz 
bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych praz uprawnionych podmiotów 

                                                 
19 L. Korzeniewski, Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. Kraków 2002, s. 132 
20 T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej. Warszawa 1994, s. 71 
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zewnętrznych. Sensem realizacji rozpoznania jest wykorzystywanie informacji 
rozpoznawczych w procesach decyzyjnych. 

Elementami systemu rozpoznania (działań rozpoznawczych) są: 
1. Ludzie realizujący działania rozpoznawcze 
2. Narzędzia realizacji działań rozpoznawczych (materialne i niematerialne) 
3. Metody realizacji działań rozpoznawczych 
4. Zasady przygotowania i realizacji działań rozpoznawczych 
5. Relacje między w/w działaniami. 
Rozpoznanie kryminalne środowiska osadzonych wiąże się z wypełnianiem 

zadań o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. 
Do wewnętrznych zadań rozpoznania kryminalnego środowiska osób 

osadzonych należą w szczególności: 

 przeciwdziałanie planowanym przez osadzonych aktom destabilizującym 
porządek i zagrażającym bezpieczeństwu jednostek penitencjarnych, 

 wykrywanie i zapobieganie działaniom godzącym w bezpieczeństwo 
personelu, osób postronnych oraz osadzonych, 

 rozpoznanie konfrontacyjnych nastrojów populacji osadzonych, 

 ustalanie struktur nieformalnych grup i hierarchii osadzonych, 

 zapobieganie przenikania na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów 
niebezpiecznych i niedozwolonych, 

 gromadzenie i uaktualnianie danych o osadzonych stanowiących 
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, 

 zapobieganie tworzeniu nieformalnych struktur osadzonych nastawionych 
konfrontacyjnie w stosunku do personelu i administracji jednostki, 
wykrywanie istniejących już struktur o tym charakterze, 

 monitorowanie i analizowanie kontaktów między osadzonymi, jak również 
między osadzonymi, a osobami przebywającymi na wolności.21 

Celem realizacji wewnętrznych działań rozpoznawczych jest zapobieganie  
i wykrywanie godzącej w porządek i bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej 
działalności osób osadzonych. 

Celem realizacji działań zewnętrznych rozpoznania kryminalnego środowiska 
osadzonych jest zdobycie informacji o czynach i osobach znajdujących się w kręgu 
zainteresowania właściwych podmiotów. Informacje tego typu mają charakter 
informacji kryminalnej bądź informacji operacyjnej. 

Informacja kryminalna to „dane dotyczące spraw będących przedmiotem 
czynności operacyjno-rozpoznawczych wszczętego lub zakończonego 
postępowania karnego (w tym postępowania o przestępstwa skarbowe) oraz 
dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw 
przez podmioty uprawnione lub zobowiązane, istotnych z punktu widzenia czynności 
operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego.22 

Informację operacyjną tworzą wszelkie wiadomości mające znaczenie  
w zwalczaniu czynów karalnych oraz zapobieganiu zjawisko patologicznym, 
uzyskiwanie w sposób niejawny lub oficjalny, będące inspiracją do podjęcia  
i rozwijania działań operacyjno-rozpoznawczych. Wiadomości te są uzyskiwane 

                                                 
21 M. Krzywicki, op. cit., s. 43 
22 Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej, Dziennik Ustaw 

2001/110, poz. 1189 
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przez stosowanie odpowiednich metod pracy operacyjnej. Bez względu na fazę 
działań, każda informacja podlega sprawdzeniu i ewentualnemu wykorzystaniu  
w dalszych działaniach operacyjno-rozpoznawczych, a niekiedy w czynnościach 
procesowych.23 

Na podstawie treści definicji informacji kryminalnej oraz informacji operacyjnej, 
można określić tematyczny zakres zewnętrznych zadań rozpoznania. Należy do nich 
w szczególności: 

 Pozyskiwanie informacji o przestępstwach popełnionych przez osadzonych 
przez przyjęciem do jednostki penitencjarnej. 

 Zdobywanie informacji o przestępstwach planowanych przez osadzonych, 
które mają być realizowane po odbyciu kary pozbawienia wolności lub  
w trakcie jej trwania, poza jednostką penitencjarną (w trakcie pracy 
wykonywanej na zewnątrz jednostki, przepustek, przerw w karze). 

 Ustalanie kontaktów między osadzonymi pod kątem powstawania nowych 
związków przestępczych i opracowywania nowych taktyk i technik 
dokonywania przestępstw. 

 Gromadzenie i uaktualnianie danych o osadzonych stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i interesów państwa.24 

Proces uzyskania informacji rozpoznawczej odbywa się w ramach cyklu 
rozpoznania, na który składa się pięć etapów: 

1. Podjęcie decyzji o objęciu zainteresowaniem rozpoznawczym danego 
obiektu (osoby, zjawiska, procesu). Za decyzję o uruchomieniu działań 
rozpoznawczych odpowiedzialny jest dyrektor jednostki (DYSPOZYTOR). 

2. Preparacja (przygotowanie) działań. Przy czym etap ten funkcjonariusz 
odpowiedzialny za rozpoznanie (OPERATOR) rozpoczyna samodzielnie  
na podstawie planów realizacji działań rozpoznawczych, albo działając na 
polecenie dyrektora jednostki. 

3. Eksploracja źródeł rozpoznania. Za realizację tych działań odpowiedzialny 
jest funkcjonariusz gromadzący dane dotyczące rozpoznawanego obiektu 
(DETEKTOR). 

4. Informacja rozumiana jako proces myślowy polegający na przekształceniu 
danych pochodzących ze źródeł rozpoznania w wyobrażenie stanu 
rzeczywiste rozpoznawanego obiektu (czynnościowe ujęcie pojęcia 
informacji). Za realizację odpowiedzialny jest funkcjonariusz wykrywający 
znaczenie danych i relacji między nimi (DETEKTOR).  

5. Interpretacja, czyli przetwarzanie uzyskanej informacji w informację  
o charakterze rozpoznawczym. Odpowiedzialny za prowadzenie tego etapu 
jest funkcjonariusz kierujący rozpoznaniem (OPERATOR). 

Graficzny przebieg cyklu rozpoznania oraz rolę i czynności poszczególnych 
funkcjonariuszy struktury rozpoznawczej można przedstawić następująco:  

 
 
 
 
 

                                                 
23 Por. W. Pływaczewski, G. Kędzierski, Leksykon Policyjny. Szczytno 2001, s. 111 
24 M. Krzywicki, op. cit. s.44 
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Rysunek nr 4: przebieg cyklu rozpoznania z uwzględnieniem kompetencji i roli 

funkcjonariuszy 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wrzosek, Organizacja pracy taktycznej 

komórki rozpoznawczej. Warszawa 2003 
 

Koncepcja narzędzi i sposobów realizacji działań rozpoznawczych oraz 
struktura komórki rozpoznania, powinny podlegać modyfikacjom udoskonalającym 
system, zarówno w aspekcie organizacji jak i metod pracy. Główną dyrektywą 
prakseologiczną odnoszącą się do prowadzenia rozpoznania kryminalnego 
środowiska osadzonych powinna być sformułowana przez J. Rudniańskiego  
tzw. reguła o najwyższym stopniu ogólności, która brzmi: „w działaniu, w którym 
tworzywo lub otoczenie przez cały czas działania znajduje się w ruchu niezależnym 
od działającego stawiając zarazem silny i różnorodny opór – działaj tak, abyś  
w każdej chwili mógł możliwie najszybciej zmienić zarówno plan działania jak i jego 
sposób”.25 

T. Hanausek w podręczniku taktyki kryminalistycznej26 dokonał prezentacji  
i omówienia naczelnych zasad prowadzenia rozpoznania kryminalnego, 
zaznaczając, że każda dziedzina przeciwdziałania przestępczości tworzy własny – 
odpowiedni do swej specyfiki – katalog reguł. Mając to zastrzeżenie na uwadze 
przedstawiłem poniżej w formie tabelarycznej charakterystykę podstawowych zasad 
prowadzenia działań rozpoznawczych w środowisku osadzonych. 

Należy dodać, że zestaw ten nie stanowi zbioru zamkniętego. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 J. Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa 1983, s. 20 
26 T. Hanausek, op. cit., s. 27-32 
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Tabela nr 1: podstawowe zasady prowadzenia działań rozpoznawczych w środowisku 

osadzonych 
 

 
NAZWA ZASADY 

 
CHARAKTERYSTYKA ZASADY 

Zasada praworządności Opiera się na postulacie działania w zgodzie z literą 
prawa i ścisłego przestrzegania jego nakazów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek 
metod sprzecznych z obowiązującym prawem. 
Szantaż, przemoc fizyczna, wywieranie presji 

psychicznej, uzależnianie praw należnych 
osadzonemu od jego współpracy z administracją 

penitencjarną – to niektóre przykłady działań 
bezprawnych. Rozpoznanie może być prowadzone 
wyłącznie przy użyciu metod i narzędzi oraz przez 

osoby i wobec osób określonych  
w aktach prawnych. 

Zasada działania zgodnego  
z etyką zawodową 

Pod pojęciem etyki kryje się system postulatów  
i założeń nastawionych na ochronę określonych 

wartości ogólnoludzkich. Zasada ta wiąże się ściśle 
z osobowością funkcjonariusza rozpoznania, 

systemem wartości, który reprezentuje, poziomem 
intelektualnym, kulturą osobistą, profesjonalizmem, 

dojrzałością emocjonalną, obowiązkowością, 
lojalnością, zrozumieniem celów rozpoznania oraz 
więziennictwa jako instytucji wchodzącej w skład 

administracji państwowej. 

Zasada humanitaryzmu Związana jest z uwzględnieniem i respektowaniem 
we wszelkich działaniach rozpoznawczych, 
poszanowania godności i podmiotowości 

osadzonego, niezależnie od jego cech osobistych  
i od tego, jaka jest jego postawa wobec personelu  
i administracji więziennictwa. Linia postępowania 

oraz metody nakierowane na osobę znajdującą się 
w obszarze zainteresowania rozpoznawczego 

powinny ograniczać stres i dyskomfort tej osoby do 
niezbędnego, niepodlegającego zmniejszeniu  

i wynikającego z konieczności minimum. Nie należy 
intensyfikować działań wobec osób, w stosunku do 

których taka konieczność nie zachodzi. 

Zasada obiektywizmu Wyraża się w postulacie opracowania  
i wykorzystania takich metod działania, które 
najpełniej pozwoliłyby na uzyskanie ustaleń 

zgodnych z rzeczywistością. Działania 
rozpoznawcze powinny być w swych założeniach  
i realizacji, pozbawione jakichkolwiek uprzedzeń,  

a ich wyniki nie mogą być dopasowywane do 
postawionych wcześniej hipotez. Nie należy 

prowadzić działań „pod przyjętą tezę” tzn. zgodnie  
z przyjętymi a priori wnioskami. Nie należy także 
ufać bezkrytycznie „sprawdzonym źródłom”, tylko 

dlatego, że pochodzące od nich informacje 
dotychczas okazywały się wysokojakościowe. 
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Zasada dokładności działań Dotyczy rzetelności przeprowadzanego 
rozpoznania. Wyklucza fragmentaryczność działań 

rozpoznawczych i aprioryczność wniosków 
wysuniętych z tych działań. 

Zasada celowości działań Wymaga, aby działania były prowadzone  
w wyznaczonym, jasno sprecyzowanym kierunku. 

Wykluczone jest prowadzenie rozpoznania na 
zasadzie powtarzających się, co jakiś czas akcji lub 

jedynie dla spełnienia formalnych wymogów. 

Zasada wszechstronności Określa wymóg prowadzenia rozpoznania  
we wszystkich kierunkach wszystkimi 

dopuszczalnymi metodami i wobec wszystkich 
znajdujących się w obszarze zainteresowania 

rozpoznawczego osób, ze strony, których pojawiają 
się stwierdzone lub domniemane (w oparciu  
o wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia) 

zagrożenia. Nie należy przy tym oceniać wagi tych 
zagrożeń, dopóki nie zostaną dokładnie 

rozpoznane. 

Zasada nieujawniania 
przeciwnikowi prowadzonych 

wobec niego działań 

Wyrażająca się w postulacie nieujawniania poza 
konieczną potrzebą podyktowaną warunkami 

prawnymi metod rozpoznania i źródeł informacji.  
W większości dyrektyw skutecznego prowadzenia 

walki akcentowany jest czynnik konspirowania 
zamierzeń i przedsięwzięć ujmowanych w osobną 
zasadę konspiracji własnych poczynań. Zasada ta 

wynika z postulatu utrzymywania inicjatywy  
w walce. Postulat ten zostaje spełniony przy 

założeniu konspiracji własnych poczynań oraz 
gromadzeniu wszelkich informacji o przeciwniku. 

Rozpowszechniony jest błędny pogląd jakoby 
działania niejawne nie podlegają żadnej kontroli  

i stąd podejrzenie graniczące z pewnością, co do 
ich niepraworządnego charakteru. Stawia się znak 
równości między niejawnością, a kapturowością,  

co z jednej strony wywołuje dreszcz sensacji, 
natomiast z drugiej wzbudza respekt i niepokój, 

kojarząc się z czyś niezwykle ważnym,  
a jednocześnie niebezpiecznym.27 

Niejawność działań rozpoznawczych jest sprawą 
oczywistą podobnie jak zachowanie tajemnicy przez 

osoby te działania prowadzące. 

Zasada organizacji walki Rozpoznanie jest elementem walki. Jak każda 
forma kooperacji negatywnej charakteryzuje się 

niezgodnością celów podmiotów biorących w niej 
udział. Dla osiągnięcia swych celów, każda ze stron 

biorących udział w walce musi swoje działania 
zorganizować. Założenia organizacji działań 

rozpoznawczych powinny być treścią właściwych 
dokumentów o charakterze niejawnym. 

                                                 
27 Por. S. Koebcke, Przyczynek do rozważań o teorii pracy operacyjnej, (w:) „Problemy Kryminalistyki”. 

1981, nr 150, s. 229-235 
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Zasada swobody działania Aby prowadzić rozpoznanie w sposób najbardziej 
efektywny, należy mieć możliwie największą 

swobodę działania. Przejęcie inicjatywy w walce 
wyraża się wprowadzeniem do realizacji swojego 
planu wyprzedająco, nie oczekując tego, co zrobi 
przeciwnik. Zaniechanie własnego działania przy 
jednoczesnym uzależnieniu rozwoju sytuacji od 
działań przeciwnika jest stwarzaniem sytuacji 
wysoce niekorzystnej mogącej prowadzić do 

całkowitej utraty inicjatywy. 

Zasada dokumentowania działań Wszystkie etapy cyklu rozpoznania, począwszy od 
polecenia ich rozpoczęcia, poprzez prowadzenie,  

aż do sporządzenia końcowych wniosków, powinny 
być odnotowane we właściwej dokumentacji. Treść 

tej dokumentacji ma charakter niejawny. 

Zasada autonomiczności 
rozpoznania 

Organizacyjnie rozpoznanie powinno stanowić 
wyspecjalizowaną, wyodrębnioną strukturę 

podlegającą bezpośrednio dyrektorowi jednostki 
penitencjarnej, prowadzącą działania wyłącznie na 
jego polecenie oraz na podstawie obowiązujących 

aktów prawnych. 

Źródło: opracowane własne na podstawie: T. Hanausek, Zarys taktyki 
kryminalistycznej. Warszawa 1993 

 

Problemy bezpieczeństwa są coraz bardziej ze sobą powiązane. Informacja 
uzyskana w środowisku osób osadzonych może przyczynić się do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w środowisku wolnościowym. Może również stać się 
ważnym czynnikiem procesów zwalczania przestępczości oraz zagrożeń  
o charakterze terrorystycznym. Rozpoznanie kryminalne środowiska osadzonych 
powinno przyczyniać się do zwiększania zasobu informacyjnego niezbędnego dla 
skutecznego ścigania przestępców i terrorystów oraz wykrywania i karania ich 
wymierzonych w Państwo i obywateli działań.  

Służba Więzienna dysponuje potencjalnie olbrzymią ilością danych 
dotyczących osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, przestępców 
oraz związanych z nimi przestępstw. Dane te, ze względu na brak systemowych 
rozwiązań dotyczących rozpoznania i współpracy pomiędzy Służbą Więzienną,  
a innymi właściwymi podmiotami, pozostają najczęściej nieopracowane, poprzez ich 
niezauważenie lub pominięcie. Tymczasem „bez wymiany informacji kryminalnej nie 
ma strategicznej analizy, bez analizy nie ma programu i diagnozy bez nich nie będzie 
środków na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości”.28  

Aby sprostać gwałtownie narastającej liczbie wyzwań nie wystarczy 
kontynuacja dotychczasowych praktyk, realizowanych przy użyciu nieadekwatnych 
do skali zagrożeń, metod. Systemowe rozpoznanie kryminalne środowiska osób 
osadzonych jest narzędziem niezbędnym dla bezpieczeństwa jednostek 
penitencjarnych, ale również bezpieczeństwa Państwa i obywateli. 

 
 
 

                                                 
28 Z. Rau, Co wiesz o tym gangsterze (w:) „Rzeczpospolita”. 2000, nr 248, s. 12 
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Streszczenie 
Konieczność zdobywania informacji o czynach dokonanych i zamierzeniach 

przeciwnika jest czymś oczywistym, szczególnie w obszarze działań mających  
na celu zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. 

Informacje o popełnionych i planowanych nielegalnych działaniach osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są możliwe do uzyskania 
głównie w wyniku prowadzenia rozpoznania kryminalnego tych środowisk. Dokładne 
rozpoznanie oparte o zorganizowane, systemowe prowadzenie działań 
rozpoznawczych jest czynnikiem rozstrzygającym o skuteczności zapobiegania  
i likwidacji zagrożeń. 

Realizowane w zakładach karnych i aresztach śledczych “czynności 
profilaktyczne” wykonywane są epizodycznie i fragmentarycznie, przez co nie 
stanowią zorganizowanego cyklu rozpoznawczego realizowanego w ramach 
systemu działań rozpoznawczych. Należy więc stwierdzić, że obecny stan rzeczy 
charakteryzuje się zmarginalizowaniem działalności rozpoznawczej i niechęcią do 
podejmowania rozwiązań systemowych dotyczących rozpoznania. 

Słowa klucze: rozpoznanie, informacja rozpoznawcza, działania 
rozpoznawcze, źródła rozpoznania, cykl rozpoznawczy 

 
Summary  
Necessity of reaching information about accomplished actions and designs  

of the enemy is something obvious, particularly in the area of actions designed to 
provide expected level of safety. 

Information about committed and planned illegal actions of people embedded 
in correctional facilities and detention wards are possible to reach mostly as the 
result of leading criminal recognition of these environments. Exact recognition, 
based on organised, system leading of actions of recognition is factor that is solving 
about efficacy. 

Preventive actions that are being realized in correctional facilities and detention 
wards are executed episodicly and fragmentary, that’s why they don’t provide any 
organized recognition cycle realized as part of recognition actions system. It must 
be stated, that actual conjuncture is characterized by marginalization of recognition 
actions and reluctance to take system solutions relative to recognition. 

Key words: recognition, recognition information, recognition actions, 
recognition roots, recognition cycle 
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KRYMINALNE ZAGADKI STATYSTYK: FAKTY I MITY W SPOŁECZNYM 

POSTRZEGANIU ROZMIARÓW PRZESTĘPCZOŚCI 
 
 
Analiza zjawiska przestępczości nastręcza trudności badaczom eksplorującym 

ilościowy wymiar przejawów łamania ustanowionego prawa. Badacze – empirycy 
zdają sobie bowiem sprawę z tego, jak ważnym elementem tego procesu jest jak 
najdokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Wówczas mogą 
wysuwać wnioski, interpretować rzeczywistość, a na jej bazie nawet formułować 
teorie naukowe (teoria ugruntowana). Sięganie do zastanych danych statystycznych 
jest naturalną konsekwencją zajęcia się problematyką niezwykle trudną i złożoną. 
Owa trudność polega na swoistym dualizmie przestępczości jako kategorii 
analitycznej.  

Po pierwsze, przestępczość jest zjawiskiem społecznym i w tym sensie stanowi 
zagrożenie dla społeczności, niosąc za sobą skutki w postaci ryzyka wiktymizacji  
i spadku poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych. W wymiarze 
prawnym zaś przestępczość jest zbiorem wszystkich dokonanych czynów 
zabronionych w określonym czasie i przestrzeni, podlegającym sankcjom karnym 
przewidzianym odpowiednio dla popełnionego czynu w kodeksie karnym. 
Przestępczość podlega więc rejestracji na podstawie której (oraz na podstawie 
ustalonych faktów w toku postępowania przygotowawczego) badacze  
i społeczeństwo dysponują wiedzą o jej poziomie. Poszukując informacji  
o ilościowym wymiarze przestępczości, oczywiste wydaje się odwołanie do 
oficjalnych statystyk przestępczości za które powszechnie uznaje się statystykę 
policyjną, sądową i penitencjarną. Obraz przestępczości, który przedstawiają 
poszczególne statystyki nie jest jednorodny i pozostaje zróżnicowany pod względem 
ilościowym, co jest naturalną konsekwencją przyjęcia odrębnych jednostek 
obliczeniowych oraz współczynników umożliwiających porównania czasowe  
i terytorialne, w tym także międzynarodowe porównania poziomów przestępczości. 
Stąd też za statystykę odzwierciedlającą najbardziej dokładny obraz przestępczości 
uznaje się statystykę policyjną, zgodnie z koncepcją tzw. efektu lejka. 

Oficjalne statystyki dostępne dla opinii społecznej, stają się jednocześnie 
uzasadnieniem podejmowanych działań organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w ramach ścigania sprawców, a także w zakresie realizowanych 
programów profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu zapobieganie 
tworzeniu się i rozrastaniu dalszej przestępczości. Dzięki dostępności danych 
statystycznych przecięty obywatel przyjmuje prezentowany obraz przestępczości za 
rzeczywisty. Problemy pojawiają się wówczas, gdy na bazie tychże statystyk 
rozpoczyna się proces formułowania konkluzji na temat ilościowego wymiaru 
zjawiska. Do takich przykładowych wniosków zaliczyć można tezy o spadku 
przestępczości ogółem, relatywnie niskim poziomie przestępstw przeciwko życiu  
i zdrowiu, drastyczny spadek dokonywania przestępstwa kradzieży. W istocie,  
ze statystyki policyjnej, którą uznaje się za prezentującą najdokładniejszy obraz 
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przestępczości, takie tezy wydają się być uzasadnione. Jednak każda analiza 
danych zastanych musi zostać oparta na interpretacji, która wymaga określonego 
poziomu i zakresu wiedzy w obszarze statystycznie opisywanego zjawiska. Nie 
inaczej jest z przestępczością.  

Oficjalne dane dotyczące przestępczości mogą różnić się znacznie od 
rzeczywistości. Szara strefa popełnianych przestępstw jest wysoka, na co wskazują 
prowadzone niezależnie badania wiktymizacyjne. O przestępstwach, o których 
organy ścigania nigdy się nie dowiedziały, a co za tym idzie nie zarejestrowały ich  
w swojej statystyce, zwykło się mawiać w kategorii ciemnej liczby przestępstw. 
Pojęcie to, spopularyzował Edwin Sutherland, twórca koncepcji zróżnicowanych 
powiązań będącej próbą wytłumaczenia fenomenu zjawiska przestępczości oraz 
przestępczości białych kołnierzyków.1  

Już na tym etapie rozważań wyraźnie widać, że przestępczość nieujawniona 
stanowi poważny problem w rzetelnym podejściu do problematyki przestępczości  
w ogóle. Uniemożliwia bowiem ściganie i ukaranie sprawców, realizację funkcji 
prawa karnego takich jak sprawiedliwościowa, kompensacyjna czy prewencyjna. 
Brak wiedzy o przestępstwie nie oznacza, że ono nie zaistniało, lecz jedynie, że nie 
zostało uwzględnione w oficjalnych statystykach, które stają się coraz częściej  
i coraz radykalniej podporą wszelkich konkluzji upowszechnianych w środkach 
masowego przekazu, które notabene dla społeczeństwa stanowią główne źródło 
wiedzy o społecznej rzeczywistości.  

O nierozerwalnym związku mass mediów ze zjawiskiem przestępczości 
świadczy fakt, że wiedzę na temat przestępczości, (re)konstruującą rzeczywistość, 
70% Polaków czerpie z przekazów telewizyjnych, 15% – prasowych, a nieco ponad 
7% – radiowych.2 Rzeczywistość – dodajmy – nieprawdziwą i zafałszowaną. 
Odbiorcy medialnych przekazów oczekują wszakże, że przekazywane informacje są 
„[…] wierną reprezentacją ogólnego obrazu przestępczości”.3 Nie jest to prawdą, 
albowiem przestępczość jest zjawiskiem, którego nie jesteśmy w stanie w pełni 
zmierzyć.  

Przy poruszeniu kwestii medialnego prezentowania przestępczości wymaga 
zasygnalizowania specyficzny sposób konstrukcji przekazów w zakresie 
prezentowanych treści. Częstokroć spotkać się można ze swego rodzaju 
sprzecznością w relacjach dotyczących poziomu przestępczości. Z jednej strony 
budowany jest obraz, którego podłożem są oficjalne dane statystyczne,  
a wypowiedzi dziennikarzy i przedstawianych w materiałach ekspertów wpisują się 
w retorykę resortowych oczekiwań. Innymi słowy, media potwierdzają,  
że przestępczość spada, a bezpieczeństwo indywidualne rośnie. W opozycji jednak 
regularnie pojawiają się materiały informujące o wybranych przestępstwach, 
szczególnie zaś przestępstwach szokujących opinie publiczną i przykuwających 
uwagę przeciętnego odbiorcę przekazów medialnych,4 np. dzieciobójstwie,5 

                                                 
1 Zob. E.H. Sutherland, The white collar criminal (w:) „Americal Socological Review”. 1940, nr 5, s. 1-12 
2 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia. Gdańsk 2007, s. 420 
3 Y. Jewkes, Media a przestępczość. Kraków 2010, s. 36 
4 K. Buczkowski, W. Klaus, A. Kossakowska, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajt, Rola polityków  

i mediów w społecznym odbiorze przestępczości (w:) „Studia Prawnicze”. 2012, zeszyt 2 (191),  
s. 116-118 

5 Przykładem zaangażowania widza w doniesienia o przestępstwie jest sprawa Katarzyny W., znanej 
bardziej jako „Matka Madzi z Sosnowca”, którą media szumnie opisywały jako dzieciobójczynię, 
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zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem bądź zabójstwie nad wyraz „medialnym” 
jak zabójstwo członka najbliższej rodziny. Opierając się jedynie na materiałach 
prasowych można odnieść wrażenie, że skala popełniania poważnych przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu jest ogromna, czego paradoksalnie nie potwierdzają 
oficjalne statystyki.6 Ten świadomy wybór dziennikarzy, by przedstawiać jedynie 
pożądane z punktu widzenia oglądalności czy poczytności popełnione w kraju 
przestępstwa, także zakłamuje rzeczywistość. W tym przypadku dotyczy to struktury 
przestępczości.  

Niezależnie jednak od tego w jaki sposób media prezentują przestępczość, czy 
to powołując się na oficjalne statystyki, czy też im w pośredni sposób przecząc 
poprzez dobór korzystniejszych dla siebie (i ciekawości widza) czynów 
zabronionych, fundamentalną trudnością w określeniu rozmiarów przestępczości 
rzeczywistej pozostaje kwestia istnienia ciemnej liczby przestępstw.  

Natura ciemnej liczby przestępstw stała się przedmiotem wielu badań 
kryminologicznych. Już w pionierskich w Polsce badaniach w ramach programu 
„Polskie Badanie Przestępczości”, zrealizowanych w 2007 r., wykazano,  
że zgłaszalność przestępstw w skali kraju wynosiła niecałe 50% (46,5%).7 Oznacza 
to, że przestępczość nieujawniona obejmowała niemalże tyle samo czynów 
zabronionych, co przestępczość zarejestrowana. Wobec takiego stanu rzeczy, 
naturalnym było zwrócenie naukowej uwagi ku społecznym uwarunkowaniom 
zgłaszalności przestępstw. 

Do najczęstszych podnoszonych powodów niskiej zgłaszalności przestępstw 
organom ścigania należą poczucie, iż wyrządzona szkoda nie była na tyle poważna, 
by konieczne było zajęcie się tą sprawą przez policję, przeświadczenie o nie 
ukaraniu sprawcy bądź ukaraniu zbyt niskim (często idące w parze z poczuciem nie 
odzyskania utraconego mienia – w przypadku przestępstw przeciwko mieniu),  
a także obawa przed odwetem sprawcy.  

Wreszcie słów kilka należy poświęcić wtórnej wiktymizacji ze strony organów 
ścigania, wymiaru sprawiedliwości i lokalnej społeczności. Wtórna wiktymizacja 
stanowi wyzwanie o szczególnej wadze dla instytucji, z którymi styka się jednostka 
w toku postępowania przeciwko sprawcy czynu zabronionego. Coraz wyraźniejsze 
zwracanie uwagi na problem wtórnej wiktymizacji, także za pomocą środków 
masowego przekazu, niewątpliwie przyczynia się do zmiany orientacji postrzegania 
ofiary. Nadal jednak, w niektórych środowiskach panuje przekonanie jakoby ofiara 
miała prowokować sprawcę do dokonania na niej czynu karalnego. O ile trudno nie 
zgodzić się z koncepcją predestynacji do stania się ofiarą przestępstwa, szczególnie 
ze względu na prowadzony, potencjalnie kryminogenny styl życia, o tyle nie sposób 
przyznać racji zwolennikom tez o usprawiedliwieniu sprawcy ze względu  
na szczególne prowokujące zachowanie ofiary. Tego rodzaju wnioski bazują  
na zjawisku wtórnej wiktymizacji, powodując dotkliwe skutki w funkcjonowaniu 
psychospołecznym ofiary, prowadząc do jej marginalizacji, a w konsekwencji nawet 

                                                 
podczas gdy Katarzyna W. oskarżona była (a obecnie jest skazana) o czyn z art. 148 § 1 kk,  
tj. zabójstwo. 

6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu utrzymują się na względnie stałym poziomie w strukturze 
przestępstw ogółem. W 2002 r. – 2,4%, w 2012 – 2,7%. 

7 R. Zawłocki, Przegląd Piśmiennictwa – Geografia występku i strachu (w:) A. Siemaszko (w:) „Polskie 
Badanie Przestępczości’07”, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2008, s. 139 (w:) „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. 2008, nr 70, s. 234 
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do wykluczenia społecznego. Uczą wręcz społeczność, że zgłoszenie przestępstwa 
może negatywnie odbić się na jednostce, powiększając tym samym ciemną liczbę 
przestępstw i prowadzą do zafałszowania obrazu przestępczości w oficjalnych 
statystykach. Tego rodzaju trywializacji doświadczają szczególnie ofiary 
przestępstwa zgwałcenia oraz przestępstwa znęcania, zachodzącego w ramach 
zjawiska przemocy domowej.  

Cykliczne doniesienia medialne o przestępstwach, np. przestępstwa 
zgwałcenia, uaktywniają w społeczeństwie potrzebę wytłumaczenia dlaczego do 
przestępstwa w ogóle doszło. Internetowe komentarze pod artykułami 
informacyjnymi, nie pozostawiają złudzeń jak wyraźnie odbiera się jednostce cechy 
ofiary, a przypisuje się cechy sprawstwa. Dla przykładu, użytkownik o nicku Ola,  
na jednym z portali informacyjnych, pisze: „Ciekawe czego szukała sama o 4 nad 
ranem nad jeziorem? Pewnie tego, co znalazła”. Inny użytkownik o nicku lucynka, 
wyraża zapytanie „Po co szlajała się o 4 w nocy? Sama tego chciała, facet chce 
seksu to naturalne”. Losiu4 twierdzi, że „pewnie schlała się a ze jej głupio, to 
doszukuje się pigułki gwałtu… bo to pierwszy taki przypadek?”. Z kolei internauta 
rebeka123432 pisze: „to po jaką cholerę tam się szwędała o tej porze czego tam 
szukała przygody!? to znalazła”. Przytoczone komentarze nie stanowią wyjątku na 
tle pozostałych. Wpisują się w społeczne osądzanie ofiary i traktują ją jako 
współwinną zdarzenia. Oczywiście, analiza zawartości Internetu jako swoista 
metoda badawcza charakteryzuje się odrębną metodologią i – trzeba to wyraźnie 
podkreślić – możliwością uogólniania wyników. Przytoczone wpisy z internetowych 
forum stanowią jedynie egzemplifikację wypowiedzi powszechnie spotykanych. 
Jednak nie tylko w świecie wirtualnym ma miejsce piętnowanie ofiary przestępstwa. 
Wypowiedzi w podobnym tonie wyrażają osoby z otoczenia ofiary, często także 
osoby najbliższe. Kwestionowanie ofiary, jako jedna z technik neutralizacji  
G. M. Sykesa i D. Matzy,8 choć w zamyśle autorów koncepcji dotyczy osłabiania 
poczucia winy i redukcji wyrzutów sumienia wśród sprawców przestępstw, występuje 
także wśród biernych obserwatorów i odbiorców doniesień o przestępczości. Można 
przypuszczać, że kwestionowanie ofiary ma na celu budowę swoistej odrębności, 
pozwalającej na samookreślenie jako innej niż ofiara. Sprzyja to tworzeniu 
psychologicznego poczucia bezpieczeństwa i braku podatności na pokrzywdzenie 
danym przestępstwem.  

Ze społeczną stygmatyzacją spotykają się także ofiary przemocy domowej, 
która jako przestępstwo należące do kategorii wstydliwych i krępujących, cechuje 
się niskim odsetkiem zgłaszalności organom ścigania. Według polskich statystyk 
policyjnych liczba ofiar przemocy domowej sięgała 92 tysięcy w 2016 roku.9 W skali 
kraju to ok. 0,24% populacji. Problem ze statystycznego punktu widzenia wydaje się 
więc być marginalny. Jednak przeprowadzone przez Europejską Agencję Praw 
Podstawowych badania jakościowe o metodyce badań wiktymizacyjnych, wykazało, 
że w skali państw członkowskich przemocy psychicznej doświadczyły dwie na pięć 
kobiet (tj. 43%), jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub 
seksualnej po ukończeniu 15. roku życia, zaś jedna trzecia badanych przyznała,  

                                                 
8 Zob. G.M. Sykes, D. Matza, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency (w:) „American 

Sociological Review”. 1957, vol. 22, issue 6 
9 http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie. 

html  
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że została zgwałcona przez swojego partnera sześć lub więcej razy.10 Jak wskazuje 
raport: „dla około jednej czwartej ofiar poczucie wstydu lub zażenowania w związku 
z tym, co się stało, było powodem, dla którego nie zgłosiły policji ani innej organizacji 
najpoważniejszego przypadku przemocy ze strony partnera lub innych osób”.11 
Badanie obejmowało jedynie przemoc wobec kobiet. Coraz śmielej przypuszcza się, 
że wzrastający udział mężczyzn jako ofiar przemocy domowej jest efektem 
„odczarowania” rzeczywistości, w której to kobieta lub dziecko uchodzi zawsze za 
ofiarę. Wstyd, a często także finansowe uzależnienie od sprawcy i przekonanie  
o trudnościach życiowych w myśl „sama/sam sobie nie poradzę” powoduje, że ofiary 
przejawiają syndrom wyuczonej bezradności i nie zgłaszają przestępstwa organom 
ścigania. Z kolei badania przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej 
w 2012 roku wykazały, że co czwarty Polak (tj. 28%) deklaruje, że osobiście lub  
z widzenia zna kobiety będące ofiarami przemocy fizycznej ze strony partnerów 
życiowych (męża lub konkubenta).12  

Na zaniżenie poziomu przestępczości wpływają także przestępstwa bez ofiar. 
Ten wydawać by się mogło oksymoron, bynajmniej nie jest jedynie nieprzemyślanym 
tworem semantycznym. Rozważania na temat kategorii przestępstwa bez ofiar, 
wymagają osadzenia jej w odpowiednim ujęciu definicyjnym zarówno przestępstwa, 
jak i samej ofiary. Przestępstwo, zgodnie z wyprowadzoną z kodeksu karnego 
rekonstrukcją, jest czynem zabronionym pod groźbą sankcji, o wyższym niż 
znikomym stopniu szkodliwości, dzielącym się na dwie kategorię: zbrodni  
i występku.  

Przyjmując w zgodzie za ustawodawcą tę definicję, niesłusznie zalicza się  
do kategorii przestępstwa bez ofiar na przykład prostytucję. W systemie 
abolicjonistycznym obowiązującym w Polsce, świadczenie usług seksualnych jest 
zgodne z prawem, sankcjom karnym podlega zaś sutenerstwo i zmuszanie  
do prostytucji. Jednak w krajach Europy Wschodniej i na Bałkanach prostytucja 
pozostaje czynem zabronionym. W państwach takich jak Rosja, Litwa, Białoruś, 
Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra oraz Albania, prostytucję należy więc zaliczyć do kategorii przestępstwa 
bez ofiar, a więc przestępstwa w wyniku, którego nie ucierpiała żadna osoba 
fizyczna. W tym miejscu należy odnieść się do definicji ofiary. Na gruncie 
kryminologii i wiktymologii, ofiarę można rozpatrywać w trzech kategoriach, choć  
za najbardziej uzasadnioną w kontekście rozważań prawnych, należy uznać 
koncepcję wiktymologii kryminalnej. Pojęcie ofiary ogranicza się wówczas  
do utożsamiania ofiary z ofiarą przestępstwa. Wobec tych przesłanek należy przyjąć,  
że w wymienionych powyżej krajach prostytucja generować miałaby ofiary 
uosobione w postaci samych prostytutek. Tymczasem przyjęte w Polsce 
rozwiązanie jest zgoła odmienne. Skoro prostytucja nie jest przestępstwem,  
nie może być zaliczana do kategorii przestępstw bez ofiar. Jeszcze inne państwa 
europejskie przyjęły rozwiązanie, zgodnie z którym odpowiedzialnością karną 

                                                 
10 Przemoc seksualna jest obok przemocy fizycznej i przemocy psychicznej jednym z wariantów zjawiska 

przemocy domowej. Wbrew rzeczywistości konstruowanej przez przekazy medialne, sprawcami 
przemocy seksualnej, w tym także przestępstwa zgwałcenia są najczęściej osoby znane ofierze, w tym 
także osoby najbliższe.  

11 Przemoc wobec kobiet: Badanie na poziomie Unii Europejskiej – Wyniki badania w skrócie, Raport 
Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Luksemburg 2014, s. 24 

12 Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań CBOS BS/82/2012, s. 3 
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obarczają osoby korzystające z usług seksualnych. System, w którym karany jest 
klient występuje m.in. we Francji, Norwegii, Szwecji i Islandii. W przypadku tych 
państw prostytucja jest klasycznym przestępstwem bez ofiar. Trudno bowiem  
za ofiarę uznać prostytutkę decydującą się na świadczenie (przy założeniu, że jest 
to decyzja świadoma i nieprzymuszona) usług seksualnych.  

Jeżeli nie następuje realne pokrzywdzenie osoby w wyniku działania 
przestępczego mamy wówczas do czynienia z omawianą koncepcją przestępstw. 
Brak fizycznej ofiary nie powoduje zgłoszenia przestępstwa, bo któż miałby to 
uczynić? Do takich przestępstw na gruncie polskiego ustawodawstwa karnego 
należy m.in. nielegalne posiadanie broni i korupcja. Dopiero wówczas, gdy broń 
zostaje użyta (w tym wypadku już bez znaczenia czy jej posiadanie jest legalne czy 
też nie) występuje kategoria poszkodowanego, który ma sposobność do zgłoszenia 
zaistnienia przestępstwa organom ścigania. W przypadku korupcji (zarówno czynnej 
i biernej) dopóki obie strony czerpią korzyści, symbioza ta nie zostanie przerwana. 
Ofiarą pada jedynie porządek prawny.  

Problematyka przestępstw bez ofiar obejmować będzie zatem te z przestępstw, 
które nie dość, że nie powodują realnej krzywdy u ofiary, to jeszcze winny być 
penalizowane na gruncie prawa karnego kraju, wobec którego czynimy rozważania 
natury kryminologicznej. Stąd też typologia zaprezentowana przez Edwina  
M. Schura, obejmująca omówioną już prostytucję, a także gry hazardowe, 
homoseksualizm, aborcję, nietrzeźwość publiczną czy zażywanie narkotyków,13 nie 
powinna być przyjmowana maniakalnie i z uporem. Stanowi raczej punkt wyjścia do 
objaśniania natury tego złożonego zagadnienia.  

Mając na uwadze przyczyny braku zgłaszalności przestępstw organom 
ścigania i złożoną problematykę przestępstw bez ofiar, słuszną wydaje się teza  
o obrazie przestępczości rzeczywistej przewyższającej liczbowo przestępczość 
ujawnioną. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wspomnianych już badaniach  
w ramach cyklicznego programu „Polskie Badanie Przestępczości”.  

Wśród klasycznych metod pomiaru ciemnej liczby przestępstw należy wskazać 
surveye wiktymizacyjne, badania typu self-report, eksperymenty i obserwacje 
uczestniczące. „Polskie Badanie Przestępczości” jest klasycznym przykładem 
surveyu wiktymizacyjnego, który pozwala zebrać wrażliwe dane na temat 
pokrzywdzenia przestępstwem obywateli polskiego społeczeństwa. Wykorzystanie 
tego rodzaju metody nie pozostaje bez mankamentów metodologicznych i generuje 
spore ryzyko błędu statystycznego, przede wszystkim ze względów specyfiki tej 
metody.  

Jednym z najważniejszych niedostatków z punktu widzenia podjętych 
rozważań, jest fakt, że badania tego rodzaju dotyczą wyłącznie tzw. przestępczości 
pospolitej. Nie obejmują zatem przestępczości, którą zwykło się określać mianem 
kryminalnej,14 a niejednokrotnie także przestępczości gospodarczej, w tym tej, 
dotykającej szczególnie instytucje i osoby prawne. Wobec tego, na podstawie 
analizy wyników syrveyów wiktymizacyjnych nie dowiadujemy się również o ciemnej 
liczbie poważnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 

                                                 
13 Zob. E.M. Schur, Crimes without Victims. Deviant Behaviour and Public Policy. Abortion. 

Homosexuality. Drug Addiction, Englewood Cliffs 1965 
14 O kuriozum tego podziału pisze Jerzy Kwaśniewski wskazując na nieudolne kalki językowe  

i tautologiczność przestępczości kryminalnej. Zob. J. Kwaśniewski, Naukowe partactwo (w:) „Polityka 
Społeczna i Resocjalizacyjna”. 2014, nr 23, s. 151-154 
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Co oczywiste, w badaniach wiktymizacyjnych niemożliwym jest dobór próby 
badawczej wśród ofiar przestępstwa wzbudzającego bodaj największe emocje 
wśród odbiorców medialnych przekazów – przestępstwa zabójstwa. W statystyce 
policyjnej dostrzegamy, że zbrodnia zabójstwa jako najpoważniejszy czyn 
przestępczy, zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności, utrzymuje się na 
względnie stałym poziomie ilościowym. Rocznie w Polsce rejestrowanych jest około 
400 zabójstw.15 Wykrywalność na poziomie kraju oscyluje wokół 95%. W niektórych 
województwach osiąga nawet 100%.16 

Wydawać by się mogło, że w tym przypadku trudno mówić o ciemnej liczbie 
przestępstw. To jednak tylko powierzchowny osąd. Z jednej strony rzeczywiście jest 
tak, że ciemna liczba jest odwrotnie proporcjonalna do wagi czynu zabronionego. 
Oznacza, to, że im poważniejszy wymiar przestępstwa, tym większa efektywność 
jego rejestracji w oficjalnych statystykach. Najrzadziej bowiem zgłaszane są 
przestępstwa uznawane powszechnie za błahe, trywialne i nie warte włożenia 
wysiłku w odnalezienie i ukaranie sprawcy.  

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że odnalezienie zwłok lub szczątków 
ludzkich i ustalenie mechanizmu śmierci wskazującego na udział osób trzecich jest 
niezbędną przesłanką do zarejestrowania zbrodni zabójstwa w statystykach 
policyjnych. Pozostaje jednak pytanie: co z zabójstwami, których ofiar nie 
odnaleziono? Niektórzy kryminologowie przychylają się do stanowiska, jakoby 
ciemnej liczby zabójstw należałoby dopatrywać się wśród osób uznanych  
za zaginione, szczególnie zaginionych długotrwale.  

Wnioski takie, są o tyle uzasadnione, że liczba tych osób pozostaje rażąco 
wysoka (w 2014 r. – 20 845 wszystkich zaginionych; ponad 4 000 zaginionych od 
wielu lat), a o losach zaginionych częstokroć śledczy nie ustalili nic w toku 
prowadzonych poszukiwań. Co więcej, zatrważająca jest także liczba grobów  
na polskich cmentarzach opatrzonych jedynie skrótowcem N.N (łac. nomen nescio 
– niewiadomego imienia). Liczba ta należy do najwyższych w Europie – ok. 3 700. 
Naukowcy z zakresu hemogenetyki postanowili rozważyć zależności pomiędzy tymi 
dwoma zjawiskami. Istnieją uzasadnione przypuszczenia, wskazujące na to,  
że znaczna część osób uznanych za zaginione została pochowana w bezimiennych 
grobach z powodu nieustalenia tożsamości zmarłego. Być może część z nich 
utraciła życie także w wyniku działania przestępczego. 

O przestępstwie zabójstwa zwykło się mawiać, że nie istnieje jeśli nie 
odnaleziono zwłok ofiary. Nie jest to do końca prawdą, bowiem praktyka organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości dowodzi, że możliwym jest osądzenie sprawcy 
przestępstwa w ramach tzw. procesu poszlakowego. Stąd też niezbędną wydaje się 
być zmaksymalizowana wnikliwość i dokładność na etapie analizy oraz rozważania 
potencjalnych przyczyn każdego zaginięcia. Choć statystyki (znów policyjne) 
wskazują, że działania przemocowe stanowią marginalny odsetek powodów 
zaginięć,17 nie muszą być wcale spójne z rzeczywistością, bowiem bazują przede 

                                                 
15 W 2016 r. zarejestrowano 456 przestępstw stwierdzonych z art. 148 k.k. 
16 W 2016 r. 100% wykrycia sprawców zabójstw (osób, wobec których przyjęto w postępowaniu 

przygotowawczym, że popełniły ono przestępstwo) odnotowano w województwach: dolnośląskim, 
łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. 

17 Według danych ewidencji osób zaginionych w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej, w ciągu roku 
odnotowuje się około 20 zabójstw będących przyczyną zgłoszonego zaginięcia. Zob. W. Thiel, 
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wszystkim na danych dotyczących osób, które udało się odnaleźć. W przypadku 
pozostałych zaginionych trudno zatem wyrokować o rzeczywistych przyczynach 
zaginięcia.  

Zasadnym jest więc przyjęcie hipotezy, iż jednym ze sposobów na rozjaśnienie 
ciemnej liczby przestępstw (w tym przypadku przestępstwa zabójstwa) jest 
identyfikacja genetyczna osób pochowanych w bezimiennych grobach,  
a w przypadku potwierdzenia, że są to osoby uznane za zaginione, ustalenie 
mechanizmu śmierci, mogącego wskazywać na udział osób trzecich. Dzięki 
projektowi GeNN,18 realizowanemu we współpracy Fundacji ITAKA i Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji, hipoteza ta w sposób realny spełnia 
kryterium falsyfikowalności.  

W istocie jednak kryminolodzy i socjolodzy zorientowani kryminologicznie, 
próbując określać rozmiary przestępczości rzeczywistej koncentrują się  
na przestępczości przeciwko mieniu, która stanowi większość popełnianych czynów 
zabronionych (53,5% w 2012 r.19) Analizując dane oficjalne na temat 
poszczególnych przestępstw warto zwrócić uwagę na okresowe wzrosty i spadki 
poziomu przestępczości.  

Podczas, gdy przeciętny odbiorca statystyk upatruje w nich kategorycznych 
dowodów na wzrost lub spadek określonego rodzaju przestępczości, co zresztą 
potwierdzają z dumą (w przypadku spadku) w medialnych komunikatach środki 
masowego przekazu i przedstawiciele organów ścigania, wnikliwa analiza oparta  
na zasobie wiedzy prawniczej pozwala na przyjęcie postawy dystansującej od 
propagowanej tezy. Albowiem na statystyczny obraz przestępczości wpływa wiele 
czynników. Wśród nich poza omawianą już zgłaszalnością, wymienić należy także 
praktykę rejestrowania czynów zabronionych. Wielokrotnie podnoszone w dyskursie 
publicznym wątpliwości co do rzetelności rejestracji zgłaszanych przestępstw 
wydają się być uzasadnione. Wątpliwości te bazują przede wszystkim na etyczno-
moralnym podłożu zaangażowania funkcjonariuszy, którzy przez pryzmat 
konstruowanych przez siebie statystyk otrzymują określone gratyfikacje, a także 
budują wizerunek całej formacji mundurowej. Prowadzenie statystyk przez Policję, 
wpisuje się w łamanie zasady nemo iudex in sua causa, choć oczywiście nie  
o sędziowanie w tym przypadku chodzi. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu,  
iż statystyka policyjna jest, „[…] ipso facto szczególnie podatna na manipulację, 
ponieważ organ, który ją sporządza, jest żywo zainteresowany jej >>wyglądem<< 
[…]”.20 Tę niekorzystną zależność potwierdzają jednostkowe doświadczenia, a także 
dziennikarskie śledztwa, które obnażają praktykę rejestrowania przestępstw, 
niejednokrotnie obejmującą świadome niewłaściwe zakwalifikowanie czynu 
zabronionego (np. zamiast zabójstwa rejestruje się nieumyślne spowodowanie 
śmierci) czynione „w trosce” o wygląd statystyki zgodny z oczekiwaniami 
społecznymi, a tym samym także z oczekiwaniami przełożonych.  

                                                 
Zaginięcia osób w Polsce – rozmiary zjawiska (w:) „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny”. 2010,  
nr 2 (4) 2010, s. 33 

18 Projekt GeNN jest „innowacyjnym projektem społecznym, którego najważniejszym celem jest 
wyjaśnienie archiwalnych spraw – z jednej strony doprowadzenie do identyfikacji osób długotrwale 
zaginionych, a z drugiej osób pochowanych jako NN”. Zob. http://www.projektgenn.pl/opis-projektu/ 

19 A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 5. Warszawa 2015,  
s. 16 

20 A. Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie. 
Warszawa 2001, s. 14 
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„Im mniej przestępstw, tym lepiej” – wydaje się, że taka teza funkcjonuje  
w policyjnych kuluarach. Społeczna potrzeba informacji o corocznym spadku 
przestępczości w istocie buduje poczucie bezpieczeństwa indywidualnego. 
Zafałszowane informacje dotyczące rozmiarów przestępczości mogą jednak 
generować ryzyko zachowań potencjalnie kryminogennych, podejmowanych  
na podłożu psychologicznego poczucia bezpieczeństwa i braku świadomości 
zagrożeń. Przykładem niech będzie niedawne zaginięcie młodej Islandki  
w Reykjaviku,21 które ostatecznie okazało się porwaniem i zabójstwem. Pomimo,  
iż Islandia należy do państw o relatywnie niskim wskaźniku przestępczości,22 także 
tam samotny powrót do domu we wczesnych godzinach porannych pod wpływem 
alkoholu był niewątpliwie elementem predestynującym do stania się ofiarą 
przestępstwa.  

Fałszywy obraz przestępczości doskonale widać także na naszym rodzimym 
podwórku. Spektakularny spadek przestępstwa kradzieży w 2013 r. nie był wszakże 
spowodowany tym, iż społeczność przestała kraść, lecz zmianami normatywnymi, 
które wprowadziły podwyższenie wartości skradzionego mienia, by móc ów czyn 
można było uznać za przestępstwo. Podobnie jest z przestępstwami narkotykowymi, 
których statystyczny wzrost na przestrzeni kilkunastu lat przekracza 400%. Andrzej 
Siemaszko zwraca jednak uwagę, że jest to mylne spostrzeżenie, bowiem 
stosunkowo od niedawna organy ścigania dysponują ramami prawno-
organizacyjnymi, które umożliwiają ściganie tego rodzaju przestępczości.23 
Wcześniej problematyką przestępstw narkotykowych nie zajmowano się w sposób 
rzetelny i skrupulatny, powołując się na regulacje ustawowe z 1985 r. rzekomo 
uniemożliwiające podejmowanie czynności śledczych w zakresie produkcji i obrotu 
narkotykami.  

Podobnie rzecz ma się z przestępstwem zgwałcenia, którego wzrost nastąpił  
w latach 1999-2001. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy można odnieść 
raczej mylne, choć powszechne w społecznym przeświadczeniu, wrażenie,  
że u progu nowego tysiąclecia, wraz z powszechnym dostępem do Internetu, w tym 
także materiałów pornograficznych, w jednostkach wyzwoliły się hedonistyczne  
i dewiacyjne popędy. I o ile, jak najbardziej może być to jeden z czynników, o tyle 
nie należy zapominać o innym, – wydaje się znacznie istotniejszym – którym było 
zaostrzenie warunków odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym  
z 1997 r. Kodeks karny z 1969 r. przewidywał kwalifikowany typ przestępstwa 
zgwałcenia jedynie, gdy dochodziło do niego we współdziałaniu w porozumieniu 
przynajmniej trzech sprawców. Zmiany prawne stanowią zatem kolejny, niezwykle 
istotny czynnik wpływający na statystyczny rozmiar przestępczości, zwykle pomijany 
w pobieżnych analizach oficjalnych danych.  

Oczekiwania społeczne wobec zjawiska przestępczości obejmują przede 
wszystkich chęć dostrzeżenia spadku jej rozmiarów. Wykazanie takich spadków jest 
możliwe poprzez zmiany instytucjonalne i szereg praktyk dotyczących rejestrowania 
przestępstw zgłoszonych. W rzeczywistości jednak, tak bardzo podatne  
na manipulację statystyki przestępczości, niewiele mają wspólnego z faktycznym 
obrazem zjawiska, którego ciemna liczba stanowi zasadniczy wymiar. Wobec tego, 

                                                 
21 http://icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/proces-sadowy-w-sprawie-morderstwa-birny-nadal-trwa-sa-

opoznienia 
22 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Crime_statistics/pl  
23 A. Siemaszko, Kogo biją… op.cit., s. 15 
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paradoksalnie im mniej przestępstw zarejestrowanych, tym gorzej. To wysokie 
wskaźniki przestępczości wskazują na skuteczność organów ścigania w zakresie 
dobrych praktyk przyjmowania zgłoszeń, a także podejmowania działań 
zmierzających do zatrzymania sprawców, jeżeli w toku prowadzonego 
postępowania wykażą, że przestępstwo zgłoszone rzeczywiście zaistniało, a tym 
samym trafi do kategorii statystycznej przestępstw stwierdzonych.  

Medialna konstrukcja przekazów dotyczących przestępczości, jedynie 
pobieżnie zarysowana w tymże artykule, w sposób znaczny może wpływać na 
poziom lęku przed przestępczością wśród społeczności lokalnej. Yvonne Jewkes 
cytuje Downes’a, który twierdzi, że „ludzie najbardziej lękają się wszelkich 
przestępstw popełnianych w miejscach publicznych, gdyż uznają je  
za nieprzewidywalne. Mniej obawiają się przestępstw popełnianych w domach, 
przypadkowych incydentów i przestępstw, w których nie ma bezpośrednich ofiar albo 
których efekty są rozproszone – na przykład przestępstw korporacyjnych”24, w tym 
także przestępstw gospodarczych oraz przestępczości białych kołnierzyków. 
Tymczasem do większości przestępstw powszechnie utożsamianych z miejscami 
publicznymi, dochodzi na terenach prywatnych posesji, a sprawcami częstokroć 
okazują się osoby znane ofierze. Dotyczy to szczególnie przestępstwa zgwałcenia, 
a także przestępstwa zabójstwa.25 

Wypaczony obraz rzeczywistości kreowany przez media z jednej strony buduje 
poczucie zagrożenia i lęk przed przestępczością wśród członków społeczeństwa. 
Wybór przypadków skrajnych, tworzenie historii o niewinnej ofierze i przesiąkniętym 
złem sprawcy sprawiają, że lęk przed przestępczością wzrasta. Z drugiej jednak 
strony, powoływanie się na oficjalne statystyki może wskazywać na spadek 
przestępczości budujący poczucie bezpieczeństwa i względnej wolności od stania 
się ofiarą działalności przestępczej. Ten swoisty paradoks bazuje na skrajnościach, 
które ze szkodą wpływają na powszechną wiedzę o przestępczości. Jedynie 
świadomość zagrożeń i rozsądne podejście do problematyki przestępczości  
w wymiarze praktycznym, zmniejsza ryzyko pokrzywdzenia przestępstwem. Brak 
krytycznej refleksji nad danymi zastanymi, szczególnie dotyczącymi zjawiska, 
którym dotknięty może zostać każdy, bez względu na status społeczny, doprowadza 
często do wniosków niepoprawnych, by nie rzec – przekłamanych. 

 
Streszczenie 
Problematyka niniejszego artykułu obejmuje zagadnienia dotyczące 

kształtowania oficjalnych statystyk przestępczości i poddaje w wątpliwość spełnienie 
celu ich agregacji, jakim jest odwzorowanie rzeczywistości społecznej. Szczególnie 
wskazano przy tym na pochodzące z badań wiktymizacyjnych dane o wysokiej 
ciemnej liczbie przestępstw.  

Przedstawiono także przyczyny niskiej zgłaszalności przestępstw organom 
ścigania, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa 
zgwałcenia i przestępstwa znęcania zachodzącego w ramach przemocy domowej. 
Wskazano także na zmiany normatywne wpływające na statystyczne, okresowe 

                                                 
24 Y. Jewkes, Media i przestępczość, Kraków 2010, s. 150 (za:) D. Downes, P. Rock, Understanding 

Deviance: A Guide o the Sociology of Crime and Rule Breaking. Oxford 1988, s. 182 
25 W warunkach polskich, do przestępstwa zabójstwa dochodzi najczęściej w wyniku konfliktu wśród grupy 

znajomych spożywających wspólnie alkohol. Wiodącym narzędziem zbrodni pozostaje niezmiennie  
od lat nóż, zwykle kuchenny. 
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wzrosty i spadki poziomu przestępczości, praktykę rejestrowania czynów 
zabronionych przez organy ścigania oraz koncepcję przestępstwa bez ofiar jako 
fundamentalną trudność w stwierdzeniu zaistnienia faktu popełnienia przestępstwa. 
Pochylono się także nad statystycznym obrazem przestępstwa zabójstwa  
i wysunięto hipotezę o związku zabójstw nieujawnionych ze zjawiskiem zaginięć 
wieloletnich. W artykule zarysowano skrótowo także medialny konstrukt 
przestępczości jako podstawowego źródła społecznej wiedzy o zjawisku. 

Celem artykułu nie jest ukazanie oficjalnych statystyk przestępczości jako 
bezzasadnych, czy wręcz symulowanych, lecz wskazanie na konieczność ich 
analizy i interpretacji przed wyprowadzaniem pozornie nader oczywistych wniosków.  

Słowa klucze: przestępczość, statystyka, ciemna liczba przestępstw, 
wiktymizacja wtórna, przestępstwo bez ofiar 
 

Summary 
This article covers the issue of shaping official crime statistics and it calls into 

question the purpose of their aggregation, namely the representation of social reality. 
The data on the high dark number of offenses originating from the victimization 
research were particularly pointed out.  

The causes of low dark number reporting by law-enforcement agencies are also 
highlighted, with particular emphasis on the secondary victimizaction of victims  
of rape and domestic violence. It also indicated normative changes affecting 
statistical, periodic increases and decreases in statistics of crime, the practice  
of recording offences and the concept of victimless crime as a fundamental difficulty 
in identifying the offense. The statistic image of the crime was also considered  
and the hypothesis of unidentified murders with the phenomenon of multi-annual 
disappearances was raised. The article outlines shortly the media crime construct 
as the primary source of social knowledge about the cime. 

The puropse of this article is not to show that official crime statistics  
as unfounded or even simulated, but to indicate the need fot their analysis  
and interpretation before formulating apparently obvious conslusions. 

Key words: crime, statistics, dark number of crime, secondary victimization, 
victimless crime 
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OPINIOWANIE SŁUŻBOWE W POLICJI 

 
 
Wstęp 
Zasadniczym celem racjonalnego doboru kadr jest obsadzenie wakujących 

stanowisk. Ocena okresowa pracowników spełnia istotną rolę w tym systemie. 
Dostarcza informacji o jakości wykonywanej pracy i stanowi podstawę do podjęcia 
decyzji dotyczących przesunięć pracowników, zwolnień oraz awansowania. Celem 
niniejszej pracy była diagnoza systemu opiniowania służbowego podoficerów Policji 
w jednej z komend powiatowych w województwie wielkopolskim. Badania miały 
charakter pilotażowy i były realizowane w ramach projektu badawczego 
dotyczącego kierowania w grupach dyspozycyjnych.  

 
Istota oceniania okresowego 
Jednym z najważniejszych elementów systemów oceniania jest sposób 

wykorzystania ocen pracowniczych.1 Ocenianie ma wpływ na strukturę polityki 
personalnej w organizacji. Jest istotna przy zmianie stanowisk czy wynagrodzeń. 
Ocena pracowników stanowi również cenne źródło informacji o jakości, wydajności 
pracy. Daje pracownikom informacje zwrotną o brakach w ich wiedzy czy  
w niedociągnięciach. Ocenianie jest również motywatorem. Ma ono zachęcać kadrę 
do efektywniejszej pracy i nauki. 

Ocena to dokonanie sądu, który wartościuje pracowników. Używa się go  
w procesie zarządzania. Ocena powstaje poprzez porównanie efektów pracy, 
kwalifikacji, zachowań i cech pomiędzy zatrudnionymi. Możliwe jest również 
porównanie pracownika ze opracowanym standardem, czy też wzorcem.2 

Rozpatrując ocenę jako część systemu organizacyjnego, w który jest wpisana 
należy stwierdzić, że musi ona być sformalizowana i wystandaryzowana. Posiada 
ona więc metody, procedury, narzędzia, regulaminy. Procedura oceniania 
pracowników stanowi system zależnych od siebie części stanowiących źródło 
zasilania informacjami dla innych elementów funkcji personalnej w dane. 
Wiadomości te dotyczą samych pracowników oraz efektów ich pracy.  

Na procedurę oceniania składają się: 

 przedmiot oceny pracownicze; 

 podmiot oceny pracowniczej; 

 model oceny; 

 kryteria oceniania; 

 techniki i narzędzia oceniania; 

 analiza wyników oceniania; 

                                                 
1 J. Kopeć, Ocenianie pracowników (w:) A. Szałkowski (red.): Podstawy zarządzania personelem. Kraków 

2006, s. 139 
2 A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników (w:) H. Król, A. Ludwiczyński (red.): Zarzadzanie zasobami 

ludzkimi. Warszawa 2014, s. 275 
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 sposoby wykorzystania wyników oceny pracowniczej; 

 instrukcje, bądź regulamin przeprowadzenia oceny oraz czasokres jej 
wykonywania.3 

Opinia przełożonego i postawiona przez niego ocena często kreuje teraźniejszy 
(i mocno wpływa na przyszły los pracownika), jego wynagrodzenie, premie, 
wyróżnienia czy awanse. Patrząc na te zależność ocena jest istotna ze względu  
na swój społeczny i ekonomiczny charakter. Wpływ ten sytuuje ocenę pracowników 
jako ważne ogniwo w łańcuchu elementów zarządzania kadrami. Rezultaty oceny 
pracowników są filarem kierowania potencjałem kadrowym organizacji.  

Służą do: 

 budowania strategii personalnej; 

 planowania kadrowego; 

 kontroli funkcji personalnej. 
Właściwy dobór kryteriów oceniania jest kluczem do działania całego systemu 

oceniania pracowników. Kryteria muszą być ściśle związane z jego celami.4 
Odpowiadają one na zasadnicze pytanie: co zamierzamy oceniać? Dostarczając 
pracownikom informacje na temat kryteriów oceny, podajemy i jednocześnie 
utrwalamy wzorce zachowań, normy i wartości, na których należy się skupić  
ze względu na ich znaczenie w organizacji. Kultura organizacyjna zyskuje wtedy 
nowe ogniwa lub wzmacnia się w niej stare elementy. Wynika z tego więc, że dobór 
kryteriów ma znaczenie fundamentalne. Istotne jest, aby kryteria miały jasno 
sformułowane znaczenie. 

Warto zwrócić uwagę, że podczas tworzenia systemów ocen nie należy pomijać 
narzędzi, którymi będziemy się posługiwać. Będą to formularze i regulaminy.  
Te pierwsze są dokumentem stanowiącym dowód dokonania oceny. Regulaminy 
posłużą nam w klarownym rozumieniu kryteriów oceny i rozwiązaniu trudnych 
przypadków z nią związanych. W najprostszym ujęciu formularz należy rozumieć 
jako wzór dokumentu z lukami do wypełnienia.5 Arkusz ocen musi cechować zasada 
adekwatności w stosunku do miejsca i stanowiska pracy. 

 
Założenia metodologiczne badań 
Główną metodą prowadzonych badań był sondaż diagnostyczny. Metoda ta 

opierała się na statystycznym zbieraniu faktów i danych na temat badanego 
problemu. Pogrupowane fakty i dane dotyczące obiektu badań pozwoliły 
zdiagnozować przyczyny oraz skutki, a także umożliwiły zaprojektowanie nowych 
rozwiązań. Techniką, którą wybrano podczas badań było ankietowanie. Badania 
ankietowe przeprowadzono w miesiącach marzec-kwiecień 2017 roku w jednej  
z komend Policji w województwie wielkopolskim. Komendant nie zgodził się  
na ujawnienie danych swojej placówki. Ankieta była anonimowa. Pytania znajdujące 
się w ankiecie były rzetelne oraz dotyczyły problemów, na które nie znano 
odpowiedzi. Ponadto pytania były dobrane świadomie i tworzyły logiczną całość. 
Ankieta składa się z trzech części. Pierwsza to część adresowo-tytułowa, w której 
zawarto cel badań oraz wskazówki dotyczące ankiety. Druga to część główna, która 

                                                 
3 T. Listwan, Słownik zarządzania kadrami. Warszawa 2005, s. 85 
4 A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników (w:) H. Król, A. Ludwiczyński (red.): Zarzadzanie zasobami 

ludzkimi. Warszawa 2014, s. 286 
5 J. Jędrzejczak, Oceny okresowe pracowników. Gdańsk 2016, s. 70 
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zawierała wszystkie pytania do respondentów. Pytania dotyczyły przebiegu 
opiniowania służbowego oraz wpływu oceny okresowej na funkcjonowanie w Policji. 
Pytania w niej zawarte były zamknięte lub półotwarte. Natomiast trzecia część to 
metryczka. 

Badania prowadzone były w jednej z Komend powiatowych województwa 
wielkopolskiego. W badaniu brało udział 60 funkcjonariuszy Policji. Spośród tej 
grupy wyróżnić można było 50 mężczyzn oraz 10 kobiet. Stanowiły one 17% ogółu 
respondentów. Rozkład procentowy kobiet i mężczyzn biorących udział w badaniu 
przedstawiono na rysunku nr 1.  

 

Rysunek nr 1: rozkład procentowy kobiet i mężczyzn biorących udział w badaniu 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Na 96.586 zatrudnionych funkcjonariuszy Policji 13.280 to kobiety. Stanowią 
one 14% ogółu Policjantów.6 Badania wykonane na potrzeby tej pracy wykazały 
ogólną tendencje zatrudnienia kobiet w Policji.  

Zdecydowana większość funkcjonariuszy służyła w Policji od 6 do 10 lat. Grupę 
tę stanowiło 43% ogółu badanych. Drugą grupę pod względem stażu służby w Policji 
stanowili funkcjonariusze pracujący od 11 do 15 lat (27% badanych). W przedziale 
od 16 do 20 lat służyło 13% respondentów. Do 5 lat służby w Policji miało 10% 
funkcjonariuszy. Lata służby powyżej 30 lat posiadało 7% Policjantów biorących 
udział w badaniu. W badaniach nie brali udziału Policjancie ze stażem służby  
20-30 lat. Staż zatrudnienia Policjantów przedstawiono na rysunku nr 2.  

W Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu służyli głównie podoficerowie  
i aspiranci. Strukturę badanej grupy według stopni przedstawiono na rysunku nr 3.  

Spośród badanych Policjantów najliczniejszy korpus stanowili aspiranci. Było to 
53% ogółu badanych. Najliczniej występującym stopniem był aspirant, stanowiący 
36% respondentów. Drugim co do liczebności stopniem był sierżant sztabowy. 
Stanowili oni 27% ogółu Policjantów. Kolejna grupa to sierżanci  
(17% ankietowanych).  

                                                 
6 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/75446,dok.html 
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Rysunek nr 2: staż służby w Policji 
 

 
Źródło: opracowanie własne  
 

Rysunek nr 3: struktura badanej grupy według stopni 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Opinie respondentów dotyczące oceniania podoficerów Policji  
w kontekście badań 

W badaniach Policjanci zostali poproszeni o opinie dotyczącą przejrzystości 
zasad oceniania (rysunek nr 4). Zdaniem większości badanych zasady oceniania  
w Policji nie są jasno określone. Aż 47% – „nie”, a 10% respondentów udzieliło 
odpowiedzi – „zdecydowanie nie”. Zaledwie jedna czwarta (27%) Policjantów, 
wyraziło pozytywną opinię na temat zasad oceniania w Policji. Odpowiedź 
zdecydowanie „tak” zaznaczyło 3% funkcjonariuszy, a odpowiedź „tak” 24%. 
Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 16% Policjantów. 

 

Rysunek nr 4: opinie respondentów dotyczące przejrzystości zasad oceniania w Policji 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Ciekawą informacje stanowi fakt, że zdecydowana większość kobiet  
(80% badanych) uważała zasady oceniania za niejasno określone. Wszystkie 
odpowiedzi pozytywne na to pytanie zostały udzielone przez funkcjonariuszy 
służących w Policji powyżej 5 lat. Świadczy to braku szkoleń funkcjonariuszy  
z zakresu opiniowania służbowego. Osoby o krótszym doświadczeniu zawodowym 
nie znają zasad i przebiegu procesu oceniania. Obowiązkiem przełożonych jest 
poinformowanie swoich podwładnych o kryteriach i procedurach oceniania. 
Opiniowani powinni również sami zapoznać się z treścią ustawy. Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych określa wzór formularza opinii służbowej, a także 
zasady i tryb okresowego opiniowania Policjantów. W Ustawie określone zostały 
terminy, kiedy powinno się przeprowadzać opiniowanie oraz przypadki przesunięcia 
procesu. W dalszej części podane zostają informacje na temat podmiotu oceniania. 
W Ustawie określono także procedurę odwoławczą. W rozporządzeniu w załączniku 
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nr 1 podano kryteria wraz z opisową skalą ocen. Analizując kryteria oceny ujęte  
w rozporządzeniu, można stwierdzić, że zostały one nieodpowiednio dobrane.7 

W badaniach podjęto próbę poznania opinii Policjantów dotyczącej 
obiektywizmu opiniowania. Opinie respondentów dotyczące sprawiedliwości 
oceniania służbowego Policjantów przedstawiono na rysunku nr 5.  

 

Rysunek nr 5: opinie respondentów dotyczące sprawiedliwości oceniania służbowego 

Policjantów 
 

 
Źródło: opracowanie własne  
 

Zdecydowana większość Policjantów stwierdziła, że ocenianie w Policji jest 
niesprawiedliwe. Odpowiedzi „nie” udzieliło 73% funkcjonariuszy, a „zdecydowanie 
nie” 7%. Łącznie stanowili oni 80% ogółu badanych Policjantów. Żaden Policjant nie 
zaznaczył odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a zaledwie 10% funkcjonariuszy uważała 
ocenianie w Policji za sprawiedliwe. Respondenci, którzy zaznaczyli odpowiedź 
„trudno powiedzieć” to 10% badanych. Ciekawą informację może stanowić fakt,  
że wszystkie kobiety uważały ocenianie w Policji za niesprawiedliwe. Można również 
zauważyć, że staż służby w Policji nie miał żadnego wpływu na udzielane 
odpowiedzi.  

Prawdopodobnie pracownicy często subiektywnie oceniają własną pracę, 
uważając siebie za najciężej pracujących. Każdy pracownik chciałby osiągać jak 
najlepsze wyniki. Dodatkowo funkcjonariusze mogą nie znać metod jakimi posługują 
się ich przełożeni w ocenianiu podwładnych. Brak znajomości przez podwładnych 
procedury oceniania może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości czy 
niezadowolenia. A zatem, w małych grupach zadaniowych (czy jak w przypadku 
Policji – niewielkich wydziałach) przełożeni powinni korzystać z metody zdarzeń 

                                                 
7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie 

opiniowania służbowego policjantów – (Dz. U. 2010 roku, Nr 170, Poz. 1145) 
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krytycznych, która przedstawiałaby ich dokonania oraz błędy. Mogłoby to wpłynąć 
na zmniejszenie poczucia niesprawiedliwości. 

Następne pytanie dotyczyło uzyskania przez Policjantów informacji zwrotnej  
o jakości dotychczasowych pracy. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na rysunku  
nr 6.  

 

Rysunek nr 6: opinie respondentów dotyczące uzyskania informacji zwrotnej  

o dotychczasowych wynikach pracy 
 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Dla 40% ankietowanych ocena z opiniowania nie stanowiła informacji zwrotnej 
o jakości dotychczasowej pracy. Dla 27% funkcjonariuszy dawała ona informacje  
o dotychczasowej pracy. Taka sama ilość respondentów udzieliła odpowiedzi 
„trudno powiedzieć”. Zarówno 3% badanych funkcjonariuszy zaznaczyło odpowiedź 
„zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie”. Interesującym może być fakt,  
że pozytywną odpowiedź na to pytanie udzielili tylko policjanci, których lata służby 
przekraczają 5 lat. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie brak 
komunikacji przełożony – podwładny.  

Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2010 
r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów przełożony powinien omówić: 
główne obowiązki wykonywane przez opiniowanego w okresie podlegającym 
ocenie, uwzględniając kryteria oceny. Przełożony zobowiązany jest również do 
omówienia trudności, jakie napotkał opiniowany w trakcie realizacji zadań oraz 
kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.8 Brak 
informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny jest winą przełożonych, którzy 

                                                 
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie 

opiniowania służbowego policjantów – (Dz. U. 2010 roku, Nr 170, Poz. 1145) 
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podchodzą niedbale to tego istotnego elementu procedury oceniania. Nie 
przestrzegają oni również takim postępowaniem rozporządzenia.  

W badaniach poproszono ankietowanych o udzielnie informacji na temat 
dotyczący odwołań Policjantów od oceny. Ilość odwołań od opinii służbowej 
przedstawiono na rysunku nr 7.  

 

Rysunek nr 7: opinie respondentów dotyczące pytania czy zdarzyło się Pani/Panu 

odwołać od wyników oceny 
 

 
Źródło: opracowanie własne  
 

Od oceny z opiniowania służbowego odwołało się 16% funkcjonariuszy. 
Spośród nich było 80% mężczyzn i 20% kobiety. Odwołujący się od oceny Policjanci 
w większości służyli w Policji od 6-10 lat. Badania wykazały, że 80% osób 
odwołujących się od oceny to aspiranci.  

Przyczyną niewielkiej grupy odwołujących się od oceny Policjantów może 
stanowić fakt, że muszą oni dokonywać dodatkowej procedury odwoławczej. 
Skutkiem odwołania jest powołanie komisji, która stanowi dla Policjantów dodatkowe 
zajęcie. Ponadto, badania wykazały, że większość Policjantów miało obojętny 
stosunek do oceny z opinii. Nie jest ona dla nich motywatorem, a dla 40% 
funkcjonariuszy nie stanowi informacji zwrotnej o wykonywanej pracy. Policjanci 
woleli przyjąć jakąkolwiek ocenę pozytywną, aby uniknąć dodatkowych zadań 
związanych z opiniowaniem. Rezultaty odwołania od oceny przedstawiono w tabela 
nr 1.  

Po odwołaniu u 20% funkcjonariuszy nastąpiła zmiana oceny na lepszą. Brak 
zmiany w ocenie wystąpił u 40% funkcjonariuszy. Taki sam wynik miał miejsce przy 
odpowiedzi „zmiana oceny na gorszą”. Jak widać komisje dokonujące rozpatrzenia 
odwołania od oceny z reguły pozostawiają ją bez zmian lub zmieniają na gorszą. 
Dlatego tez, być może, Policjanci nie widzą sensu odwoływać się. Z drugiej strony 
brak zmiany oceny lub jej pogorszenie może służyć przełożonym jako element 
budowania dyscypliny wśród podwładnych. Przełożeni chcieli udowodnić, że to ich 
zdanie jest ostateczne i decydujące. 
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Kolejne pytanie miało na celu zbadania opinii Policjantów dotyczącej trafności 
doboru kryteriów zawartych we wzorze opinii służbowej. Rozkład odpowiedzi 
przedstawiono na rysunku nr 8. 

 

Tabela nr 1: rozkład odpowiedzi na pytanie jaki był rezultat odwołania 
 

Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem 

 
 

Odpowiedzi 
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Liczebność 
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Zmiana 
oceny  

na lepszą 

0 0% 2 20% 2 20% 

Brak 
zmiany  

w ocenie 

0 0% 4 20% 4 40% 

Zmiana 
oceny  

na gorszą 

2 20% 2 20% 4 40% 

Razem 2 20% 8 80% 10 100% 

Źródło: opracowanie własne  
 

Rysunek nr 8: opinie respondentów dotyczące kryteriów zawartych we wzorze opinii 

służbowej 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Zdecydowana większość Policjantów uważała, że kryteria zawarte we wzorze 
opinii służbowej nie są należycie dobrane do specyfiki ich stanowiska pracy.  
Dla 70% Policjantów kryteria opiniowania służbowego były źle dobrane. Przyczynę 
takiego rozkładu odpowiedzi może stanowić fakt, że wzór formularza opinii 
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służbowej jest jeden. Nie ma w nim podziału na specjalistyczny zakres obowiązków. 
Ocenia się wszystkich Policjantów według tych samych kryteriów. Bierze się pod 
uwagę realizację zadań i czynności, kompetencje ogólne i kierownicze. Główne 
grupy kryteriów dzielą się na szczegółowe. Jedynym podziałem ze względu  
na różnice obowiązków jest wyróżnienie w ocenie kompetencji kierowniczych dla 
funkcjonariuszy zajmujących takie stanowiska pracy.  

Następnie zbadano czy częstotliwość opiniowania służbowego jest 
wystarczająca. Opinie respondentów przedstawiono na rysunku nr 9. 

 

Rysunek nr 9: opinie respondentów dotyczące częstotliwości opiniowania służbowego 
 

 
Źródło: opracowanie własne  
 

Połowa Policjantów biorących udział w badaniu uważała, że częstotliwość 
opiniowania służbowego jest wystarczająca. Odpowiedź „tak” została wskazana 
przez 50% Policjantów. Odpowiedź „zdecydowanie tak” udzieliło 7% badanych. 
Policjanci, którzy opowiedzieli się przeciwko aktualnej częstotliwości oceniania 
stanowili 20% respondentów. Około 23% Policjantów nie wyraziła zdania na ten 
temat. Przyczyną takiego rozkładu odpowiedzi może stanowić fakt, iż żaden 
człowiek nie lubi być oceniany. Wiąże się to ze stresem, niepewnością związaną  
z wynikiem oceny. Policjanci wolą stosować się do zapisów rozporządzenia. Nie 
chcą być częściej oceniani niż to aktualnie konieczne. 

W badaniach podjęto próbę ustalenia czy Policjanci czują się sprawiedliwie 
oceniani. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na rysunku nr 10. 

Większość funkcjonariuszy uważała, że nie została sprawiedliwie oceniona 
względem swoich współpracowników. Odpowiedzi „nie” udzieliło 53% Policjantów. 
Zaledwie 20 % badanych czuło się sprawiedliwie ocenionych. Dodatkowo 27% 
funkcjonariuszy nie było w stanie wyrazić swojej opinii na ten temat. Badania 
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wykazały, że tylko 10% kobiet uważała, że została sprawiedliwie oceniona 
względem swoich współpracowników. Zaledwie 2% funkcjonariuszy, którzy wybrali 
odpowiedź pozytywną miała staż służby w Policji do 5 lat. Można z tych dwóch 
informacji wnioskować, że w Policji lepiej oceniani mogą być mężczyźni z długim 
stazem służby. Zadowoleni ze sprawiedliwości oceniania względem kolegów byli  
w zdecydowanej większości aspiranci. Sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji 
może być wykorzystanie metody oceniania parami, którą można stosować w małych 
zespołach. Przełożony zestawia do oceny każdego z każdym i nagradza oceną 
wyższą lepszego w parze. W Policji jako instytucji hierarchicznej najczęściej 
przeprowadza się rozmowy oceniające typu tell and sell – powiedz i oczekuj 
wykonania. Przełożony powinien więc wyjaśnić dokładnie podwładnemu dlaczego 
otrzymał taką ocenę i dokładnie to umotywować. Oceniający musi podać 
opiniowanemu funkcjonariuszowi, co powinien zrobić, aby polepszyć swoje wyniki  
w pracy. Prowadzić to ma do uzyskania ostatecznie lepszej oceny przez Policjanta.  

 

Rysunek nr 10: opinie respondentów dotyczące sprawiedliwości oceniania względem 

współpracowników 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Zakończenie 
Jednym z najistotniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest 

ocenianie. Proces ten, aby spełniał swoje funkcje i cele musi być należycie 
przeprowadzany. Wprowadzając system okresowego oceniania pracowników do 
firmy lub organizacji należy go odpowiedni zaprojektować przy współpracy  
z ekspertami w tym obszarze. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w systemie opiniowania Policjantów 
popełnianych można stwierdzić szereg błędów. Policjanci uważają, że przełożeni 
najczęściej udzielają bezpiecznej oceny – dobrej. Spowodowane jest to błędem 
tendencji centralnej, w którym przełożony nie chce ani skrzywdzić, ani nagrodzić 
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pracownika. Wpływa to demotywująco na ambitnych pracowników, a tych słabszych 
utwierdza w przekonaniu, że nie warto się starać.  

Kolejnym błędem popełnianym w procesie oceniania jest jego częstotliwość. 
Tylko 60% badanych Policjantów opiniowana jest raz w roku, pozostali rzadziej.  
W literatura problemu określa się, że najlepiej przeprowadzać opiniowanie okresowe 
raz na pół roku. Należy zatem zwiększyć częstotliwość oceniania.  

Wiele do życzenia pozostawiają kryteria oceny. Należy je zróżnicować  
w zależności od zajmowanego stanowiska. Powinny one być ściśle powiązane  
ze specyfiką danej pracy.  

Ważną kwestia jest także obiektywizm w ocenianiu. Przełożeni w opinii 
respondentów nie oceniają podwładnych obiektywnie. Oceniani czują się 
pokrzywdzeni, niesprawiedliwie oceniani.  

Należy także zastanowić się nad kryteriami oceny. Kryteria oceny nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością (brak zróżnicowania kryteriów dla rodzajów stanowisk). 
Kryteria musza być powiązane ze specyfika konkretnego stanowiska pracy.  

Biorąc pod uwagę specyfikę Policji, jej przeznaczenie, obecny system 
opiniowania służbowego wymaga modyfikacji, zaprojektowania rozwiązań, które 
wyeliminowałyby popełniane błędy w opisywanej subfunkcji zarządzania kadrami. 
Zmiany w systemie opiniowania wpłyną pozytywnie na jakość wykonywanej pracy. 
Podniesienie znaczenia opiniowania służbowego spowoduje także wprowadzenie 
jasnych i przejrzystych zasad awansowania.  

 
Streszczenie  
W artykule poruszono teoretyczne aspekty oceniania okresowego 

pracowników. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące opiniowania służbowego  
w Policji na podstawie badań własnych. Badania prowadzone były w jednej  
z Komend Miejskich Policji województwa wielkopolskiego. Prace prowadzone były 
w ramach projektu badawczego dotyczącego kierowania w służbach mundurowych. 
Prowadzone badania miały charakter pilotażowy. Badania dostarczyły cennych 
wniosków, które zaprezentowano w artykule. Prace nad opiniowaniem służbowym 
będą kontynuowane na większej grupie respondentów, służących w różnych 
formacjach mundurowych.  

Słowa klucze: opiniowanie służbowe, ocena okresowa 
 
Summary 
The article discusses the theoretical aspects of periodic employee assessment. 

The results of the research on the police service on the basis of own research were 
presented. The research was conducted in one of the Police Headquarters of the 
Wielkopolska Region. The work was carried out as part of a research project  
on guiding uniformed services. The research was pilot-based. Research has 
provided valuable findings, which are presented in the article. Work on corporate 
feedback will continue on a larger group of respondents serving in various uniformed 
formations. 

Key words: Business assessment, periodic assessment 
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KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI 

PUBLICZNYCH Z OTOCZENIEM 
 
 
Wstęp 
Komunikacja jest jednym filarów efektywnego funkcjonowania każdej 

organizacji. Wszystkie elementy, które składają się proces zarządzania organizacją 
zawierają w sobie konieczność sprawnego i efektywnego komunikowania się. 
Planowanie, organizowanie działań, motywowanie zespołu, czy kontrolowanie są 
funkcjami zarządzania opierającymi się właśnie na komunikacji.  

Pojęcie komunikacji jest często definiowane w literaturze przedmiotu. Etiologia 
jego wywodzi się z języka łacińskiego, w którym „communico” oznacza „coś z kimś 
mieć wspólnego, coś z kimś dzielić”, ale także: „komuś czegoś użyczyć, udzielić, 
dopuścić do udziału, dać”.1 Wyrażenie w pierwszym znaczeniu nawiązuje do słowa 
„communio” (umocnić, wzmocnić, upewnić) oraz „communis” (wspólny, 
powszechny, ogólnie przyjęty, zwykły), czy „communis” (wspólność, wspólnota).2 
Łacińskie słowo „communicatio” tłumaczone jest jako przekaz, udział.3 Termin 
komunikacja można zatem opisać jako wspólne charakteryzujące się aktywnym 
udziałem przekazywanie informacji. 

 Definiowanie pojęcia komunikacji implikuje niejako termin współpracy. 
Czynności mające charakter wspólnotowy mają bowiem znamiona współpracy  
i współdziałania. Jeśli określone podmioty podejmują się współpracy, zmuszone są 
do komunikacji pomiędzy sobą. Im lepsza, skuteczniejsza jest komunikacja 
pomiędzy nimi, tym bardziej owocna i długotrwała może być współpraca. 

Współpraca określana jest przez J. Lichtarskiego jako „podejmowanie działań 
wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających pozytywne znaczenie  
z punktu widzenia ich wpływu na osiąganie celów przedsiębiorstw”.4 Działania 
podejmowane w ramach współpracy implikują konieczność komunikacji pomiędzy 
stronami. Realizacja wspólnych celów orientuje takie ujęcie tego pojęcia  
na pozytywne jego konotacje. Jednak zarówno J. Lichtarski jak i B. Kożuch zwracają 
uwagę, iż współpraca może przyjąć formę kooperacji negatywnej.5 Podejmowanie 
działań na rzecz współpracy pomiędzy organizacjami ma jednak w dużej mierze  
na celu wzajemne korzyści, rozwój, rozwijanie kompetencji, czyli zwiększenie 
potencjału. Efektywna współpraca podobnie jak efektywna komunikacja 
uwarunkowana jest wieloma czynnikami zależnymi od stron biorących udział  
w procesach oraz od kontekstów tychże procesów.  

 

                                                 
1 A. Potocki, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa 2008, s. 10 
2 Ibidem 
3 https://pl.glosbe.com/la/pl (pobrano 19.06.2017 r.) 
4 L. Lichtarski, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa 1992, s. 13 
5 Zob. B.Kożuch, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków 2011,  

s. 110, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.). Wrocław 1999, s. 345 
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1. Obszary komunikacji w organizacji 
Niewątpliwie komunikacja organizacyjna wymaga strategii, która ułatwiałaby 

przekaz i kontakt z uczestnikami procesu. Istotne jest zatem, aby pochylić się nad 
zaplanowaniem systemu komunikacji w organizacji. Właściwie zaplanowany system 
komunikacji w firmie: 

‐ umożliwia poprawę stosunków międzyludzkich; 

‐ zwiększa efektywności ich pracy; 

‐ podnosi ogólną motywację do pracy;  

‐ wpływa na wzrost zaangażowania pracowników; 

‐ zwiększa stopień zrozumienia między przełożonymi a pracownikami; 

‐ powoduje wzrost lojalności i przywiązania pracowników do firmy; 

‐ buduje i utrwala w świadomości pracowników kulturę organizacyjną; 

‐ wpływa na akceptację przez pracowników potrzeby zmian i rozwoju 
organizacji.6 

Komunikacja organizacji odbywa się w różnych obszarach, które związane są 
niejako z zadaniami jakie pełni. Należy tu wymienić cztery obszary:  

1) związany z przekazywaniem informacji;  
2) dotyczący komunikacji i relacji interpersonalnych, komunikacji pośredniej  

i formalnej; 
3) wpływający na kształtowanie obrazu organizacji w oczach pracowników; 
4) budujący wizerunek organizacji i jej relacje z otoczeniem. 
Obszary komunikacji i odpowiadające im kanały/ środki komunikacji stosowane 

w organizacji ujęto w tabeli nr 1.7  
 

Tabela nr 1: obszary komunikacji organizacji i odpowiadające im kanały/ środki 

komunikacji stosowane w organizacji 
 

L.p. Obszary komunikacji  
organizacji 

Wykorzystywane kanały / środki 
komunikacji 

1. Obszar obejmujący przekaz 
informacji 

1. Media elektroniczne 
- Intranet; 
- Internet; 
- poczta elektroniczna; 
- radio zakładowe; 
- telefonia; 
- fax. 
2. Media audiowizualne 
- tablice multimedialne; 
- projektory; 
- monitory; 
- komputery; 
- wideokonferencje; 
- inne. 
 

                                                 
6 R. Ludlow, F. Panton, The essence of effective communication; Prentice Hall International. 1992  

(za:) A. Olsztyńska, Warunki efektywnej komunikacji w firmie (w:) „Personel”. 1999, nr 10, s. 32 
7 Por. B. Kozyra, Komunikacja bez barier. Warszawa 2008, s. 30; J. Penc, Komunikacja i negocjowanie 

w organizacji. Warszawa 2010, s. 114; A Olsztyńska, Wizerunek także dla pracownika  
(w:) „Personel”.1999, nr 9, s. 32 
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3. Media drukowane 
- wydawnictwa firmowe: 
biuletyny wewnętrzne, gazetki 
firmowe, informatory, kroniki; 
- raporty (okresowe) 
dla pracowników; 
- tablice informacyjne; 
- publikacje dla kadry 
kierowniczej; 
- broszury informacyjne. 
4. inne 
- skrzynka: skarg, zażaleń, 
pomysłów. 

 

2. Obszar dotyczący komunikacji  
i relacji interpersonalnych 

1.Formalne 
- formalne procedury; 
- pisma wewnętrzne; 
- instrukcje pisemne; 
- karty stanowisk pracy; 
- instrukcje obsługi urządzeń; 
- protokoły; 
- notatki służbowe; 
- okólniki 
-formalne zebrania i konferencje 
pracownicze. 
2. Nieformalne 
- komunikacja osobista; 
- media społecznościowe 
- nieoficjalne zebrania; 
- briefingi; 
- konsultacje; 
- management by walking 
around (zarządzanie przez 
przechadzanie się). 

. 

3. 
 

Obszar kształtujący obraz 
organizacji w oczach pracowników 

- system identyfikacji wizualnej; 
- konkursy dla pracowników 
i ich rodzin; 
- imprezy okolicznościowe; 
- drzwi otwarte firmy; 
- pokazy; 
- życzenia okolicznościowe; 
- rekreacja, karnety sportowe; 
wyjścia kulturalne, wyjazdy 
wypoczynkowe itp. 
- kluby pracownicze itp. 

 

4. 
 
 

Obszar dbający o wizerunek  
i relacje organizacji  

z otoczeniem 

- logo; 
- papier firmowy; 
- stopka e-mailowa; 
- czcionki dozwolone 
w materiałach; 
marketingowych; 
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- kolory, grafika dopuszczalna 
w materiałach drukowanych 
i na stronie internetowej; 
- wzory ofert, prezentacji, 
koperty, wizytówki; 
- szata materiałów 
marketingowych; 
- zdjęcia; 
- identyfikacja wizualna (ang. 
corporate identity): wygląd 
budynku, wystrój wnętrz; 
- wygląd pracowników; 
- media społecznościowe 
- drzwi otwarte 
- inicjatywy na rzecz środowiska 
lokalnego; 
- działalność charytatywna 
na rzecz społeczności lokalnej; 
- działania relacyjne: badania 
satysfakcji klienta; 
- działania sprzedażowo- 
usługowe; 
- współpraca z organizacjami 
zewnętrznymi. 

 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: A Olsztyńska, Wizerunek także dla 
pracownika (w:) „Personel”. 1999, nr 9, s. 32; J. Penc, Komunikacja i negocjowanie  
w organizacji. Warszawa 2010, s. 114; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacją. 
Warszawa 2004, s. 595 

 

Obszar obejmujący przekaz informacji wymaga sprawnego przepływu 
informacji. Dostarcza ogólne treści o organizacji, informuje o celach i misjach 
organizacji. Na bieżąco powiadamia o sytuacji wewnątrz organizacji, aktualnych 
wydarzeniach, ale także o funkcjonowaniu zewnętrznym: zmianach na rynku, pozycji 
konkurencyjnej itp.  

Obszar dotyczący komunikacji i relacji interpersonalnych jest istotny z uwagi na 
rolę jaką pełni w kształtowaniu stosunków pomiędzy samymi pracownikami w grupie 
czy zespole roboczym, ale także stosunków pomiędzy pracownikami  
a przełożonymi. Obszar ten buduje niejako kulturę organizacji i atmosferę. 
Komunikacja ta powinna odbywać się w atmosferze zaufania i zrozumienia. Taki 
przebieg komunikacji ułatwia delegowanie uprawnień. Szczególną rolę pełni tu 
właściwa komunikacja dwustronna między kadrą kierowniczą i pracownikami. 
Przekazywane Informacje powinny być pełne i rzetelne.  

Komunikacja w organizacji to także obszar kształtujący obraz organizacji  
w oczach pracowników. Współczesne organizacje coraz więcej uwagi poświęcają 
temu obszarowi. Budują relacje ze swoimi pracownikami kształtując swój wizerunek 
jako organizacja przyjazna, wręcz rodzinna. Dbają o dobre stosunki ze swoimi 
pracownikami i jednocześnie budują więzi z ich rodzinami. Troszcząc się o swoich 
pracowników i ich rodziny wyrabiają sobie markę organizacji przychylnej  
i opiekuńczej. 
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Każda organizacja funkcjonuje w określonym kontekście społecznym. Stąd 
obszar komunikacji organizacji z otoczeniem wydaje się równie istotny jak pozostałe. 
Obejmuje on wizerunek organizacji, jej relacje z innymi organizacjami występującymi 
jej otoczeniu oraz interakcje w jakie wchodzi ze społecznością lokalną. 

W każdym z obszarów, zarówno dotyczącym przekazu informacji, obejmującym 
komunikację i relacje interpersonalne, kształtującym obraz organizacji w oczach 
pracowników oraz odpowiedzialnym za budowanie wizerunku i relacji z otoczeniem 
do właściwego funkcjonowania stosuje się odpowiednie kanały/środki komunikacji. 
Wykorzystanie adekwatnego do sytuacji kanału komunikacji przez kierownictwo  
i pracowników sprzyja efektywnej komunikacji w organizacji. Właściwy dobór kanału 
komunikacyjnego warunkuje jakość odbioru oraz jakość treści wiadomości, która jest 
przedmiotem przekazu. 

 
2. Informacja w organizacji 
Zdaniem J. Penca komunikacja w organizacji pełni dwie główne role: 

informacyjno-organizatorską i motywacyjno-inspirującą.8 Zajmując się pierwszą  
z nich należy zauważyć, iż przekaz informacji stanowi istotne zadanie w komunikacji 
organizacji. Tego typu komunikacja obejmuje rozpowszechnianie informacji, 
dostarczanie danych, pomysłów, wiadomości. Od informacji zależy trafne 
podejmowanie decyzji, planowanie, zarządzanie organizacją. Informacje są zatem 
niezbędne do funkcjonowania organizacji. Służą do realizacji celów, objaśnianiu ich, 
opisywaniu, ocenie, weryfikacji. 

Informacja według A.K. Koźmińskiego i D. Jelemielniakka rozumiana jest 
bardzo ogólnie, jako „wszelka treść (komunikat) docierający do nas ze świata 
zewnętrznego”.9 Bardziej analitycznie podchodzi do tego terminu R.W. Griffin. 
Definiując pojęcie informacji odnosi go do pojęcia dane. Często te dwa słowa 
niesłusznie używane są w języku potocznym zamiennie. Dane to „surowe liczby  
i fakty odzwierciedlające jakiś pojedynczy aspekt rzeczywistości”.10 Natomiast 
informacje są według R.W. Griffina danymi zaprezentowanymi w sposób mający 
znaczenie.11 Kierując się tym tokiem myślenia informację należy rozumieć jako 
interpretację, opis otrzymanych danych. 

Zdaniem P.F. Druckera człowiek ma zakodowane w głowie, że im więcej 
informacji tym lepiej. Jednak teraz cierpimy na nadmiar informacji, a współczesne 
systemy informacyjne nie posiadają żadnych mechanizmów selekcyjnych. W ten 
sposób informacje stają się danymi.12 Głównym problemem osoby zarządzającej 
organizacją staje się współcześnie pytanie: Jakich informacji potrzebuje z chaosu 
faktów? Wyłonienie właściwych danych staje się pożądaną umiejętnością 
współczesnego menadżera.    

W funkcjonowaniu organizacji mamy do czynienia z różnorodnymi 
Informacjami, które mogą odnosić się do różnych kryteriów. Tabela nr 2 przedstawia 
klasyfikację rodzajów informacji zaproponowaną przez J. Penca.13 

 

                                                 
8 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa 2010, s. 112 
9 A. K. Koźmiński, D.Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Warszawa 2011, s. 238 
10 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacją. Warszawa 2004, s. 724 
11 Ibidem 
12 P.F. Drucker, O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce. Warszawa 2011, s. 96 
13 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa 2010, s. 97 
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Tabela nr 2: klasyfikacja rodzajów informacji w organizacji 
 

L.p. Kryterium Rodzaje informacji 
1. Pochodzenie Informacje zewnętrzne – dane uzyskane 

w postaci publikacji wydawanych przez 
inne instytucje, np. ustawy, raporty 

wydawane przez Ministerstwo, statystyki 
GUS, sprawozdania innych firm 

notowanych na giełdzie, analizy firm 
konsultingowych 

Informacje wewnętrzne – dane będące 
własnością danej organizacji, np. bazy 
danych, raporty wewnętrzne, analizy  

i oceny kontrahentów 

2. Rodzaje pomiarów badawczych Informacje pierwotne – uzyskane  
z bezpośrednich pomiarów w trakcie 

badań marketingowych 
Informacje wtórne – dostępne w postaci 
danych wcześniej przetworzonych na 

określone potrzeby badawcze 

3. Formy Informacje ilościowe – mające postać 
liczb i symboli 

Informacje jakościowe – mające 
charakter deskryptywny, opisowy 

4. Czas uzyskania Informacje dawne 
Informacje bieżące 

Informacje prognostyczne 

5. Częstotliwość zbierania Określa terminy zbierania informacji,  
np. informacje dzienne, miesięczne, 

kwartalne, roczne 

6. Sposób wykorzystania Informacje decyzyjne 
Informacje kontrolne 

Informacje planistyczne itd. 

7. Zakres szczegółowości Informacje szczegółowe 
Informacje zagregowane 

Informacje podsumowujące 
Informacje wyabstrahowane itd 

8. Zakres opisu Informacje mikroekonomiczne – 
opisujące rynek zewnętrzny lub lokalny 

danego kraju, czy rynek globalny np. pod 
względem produkcji określonego towaru 

Informacje makroekonomiczne – 
opisujące rynek konkretnego towaru lub 

usługi, niezależnie od zasięgu 
geograficznego jego zbytu 

 

Źródło: J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa 2010, s. 97, za: 
J. Urold, Systemy informacyjne marketingu. Wrocław 2001, s. 56 
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Odpowiadając na pytanie o fakt jakich informacji potrzebuje menadżer można 
zasugerować, iż użytecznych – tych, które są informacjami określanymi przez  
P.F. Druckera jako „pożyteczne”. Informację użyteczną można określić, po pierwsze 
jako dokładną. Informacja dokładna musi odzwierciedlać rzeczywistość w sposób 
trafny i wiarygodny. Po drugie informacja powinna być aktualna. Aktualność 
informacji polega na dostępności w czasie, które na pozór nie jest jednoznaczna  
z szybkością dostarczenia. Ponadto informacja musi być pełna. Kompletna 
informacja zawiera zestaw wszelkich potrzebnych faktów i szczegółów dotyczących 
określonej rzeczywistości. Ostatnią cechą informacji jest jej odpowiedniość. 
Informacja odpowiednia powinna być użyteczna, adekwatna do konkretnych potrzeb 
i warunków w jakich jest oczekiwana.14 

Opisując informacje J.Penc uważa, że powinny one spełniać określone kryteria: 
jakości informacji, istotności informacji, aktualności informacji oraz Ilości informacji.15 
Jego zdaniem jakość informacji oznacza nic innego jak jej dokładność. Pewność 
informacji umożliwia bowiem podejmowanie trafnych decyzji w procesie kierowania 
zespołami ludzkimi. Aktualność informacji rozumiana jako jej świeżość, docieranie 
we właściwym czasie, umożliwiając podjęcie właściwych działań. Informacja istotna 
powinna być związana z zadaniami i zakresem odpowiedzialności pracownika. 
Kryterium ilości informacji zdaniem J.Penca oznacza tyle informacji ile jest 
konieczne do rozwiązania problemu. Nadmiar bowiem może spowodować 
przeoczenie informacji istotnych.16 Określenie warunków jakie muszą spełniać 
informacje powinno ułatwić ich selekcję i sprzyjać sprawnemu ich wykorzystaniu na 
rzecz rozwoju organizacji.  

Informacja jest też nośnikiem treści, która powinna przeznaczonym do 
określonego odbiorcy. Jak już wcześniej wspomniano ich wielość często powoduje 
chaos organizacyjny. Stąd właściwe ukierunkowanie informacji jest rolą menadżera 
firmy, który pozyskując je od odpowiednich służb decyduje o ich przydatności, czasie 
użycia, zatrzymaniu ich bądź delegowaniu. Właściwe decyzje dotyczące selekcji 
informacji sprzyjają prawidłowemu funkcjonowania organizacji. 

W przekazie mamy do czynienia z trzema elementami: informacją, interakcją  
i kontekstem, czyli interpretacją. Sama treść informacji nie gwarantuje jakości jej 
odczytania. Istotne są relacje stron, które przekazują sobie informacje, ich 
nastawienie, stosunek do siebie, pozycje społeczne i służbowe. Kontekst odnosi się 
do otoczenia i sytuacji w jakiej przekazywana jest informacja. Wszystkie te elementy 
przekazu powinny ze sobą współgrać, przenikać się tak, aby informacja była 
czytelna. 

 
3.Komunikacja pomiędzy organizacjami publicznymi w kontekście badań 
Bardzo dużo uwagi w literaturze przedmiotu poświecono komunikacji 

wewnętrznej w organizacji. Jednak należy pamiętać, iż każda organizacja 
funkcjonuje w kontekstach społecznych, w określonym otoczeniu zewnętrznym. Bez 
względu na fakt, czy dana organizacja posiada jakiekolwiek strategie komunikacji 
zewnętrznej, nieunikniona jest relacja pomiędzy nią a otoczeniem, środowiskiem,  
w którym funkcjonuje. Komunikacja zewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla 

                                                 
14 R.W. Griffin, op.cit., s. 724-726 
15 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa 2010, s. 99 
16 Ibidem 
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wizerunku organizacji. Jej rola wydaje się być także istotną w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizacji. Właściwe odbieranie bodźców z zewnątrz, ich 
analizowanie, ale także wysyłanie właściwych komunikatów stanowi warunek 
istnienia współczesnych organizacji.  

Działalność organizacji w środowisku przejawia się między innymi  
we współpracy jaką podejmuje ona z otoczeniem. Niewątpliwie szkoły podstawowe 
jako instytucje publiczne pełnią szczególną rolę w środowisku lokalnym  
i niewyobrażalnym jest ich funkcjonowanie bez podejmowania współpracy  
z otoczeniem. Szkoła jako instytucja publiczna pełni określone funkcje: kształcącą, 
wychowawczą oraz opiekuńczą. W pełnienie tychże funkcji wpisuje się realizacja 
przez nią zadania, które stanowi podejmowany przeze mnie problem społeczny 
jakim jest zagospodarowanie czasu wolnego najmłodszych. W celu realizacji tego 
zadania wskazane jest aby szkoły podejmowały współpracę z otoczeniem. Wspólne 
zjednanie wysiłków instytucji kultury oraz szkół może wpłynąć na atrakcyjność oferty 
jaką dysponują, a skierowanej do najmłodszych uczniów. W ramach szerszych 
badań nad ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieciom wczesnoszkolnym  
we Wrocławiu podjęto się zbadania form komunikowania się jakie podejmują szkoły 
podstawowe z instytucjami kultury oraz innymi szkołami w określonym celu – aby 
zwiększyć bądź uatrakcyjnić ofertę dla swoich podopiecznych. Warunkiem 
współpracy podejmowanej między instytucjami jest właściwa komunikacja. Biorąc 
pod uwagę zasady skutecznej komunikacji uznano, za istotny wybór właściwego 
kanału komunikatu w przypadku: inicjacji współpracy, przekazu treści, czy 
formułowania oczekiwań wobec innych. Właściwa komunikacja to taka, która jest 
aprobowana i zrozumiała przez obydwie strony (nadawcę i odbiorcę komunikatu). 

Problem badawczy niniejszego opracowania to pytanie o wybór kanałów 
komunikacji badanych instytucji publicznych w ramach podejmowania współpracy 
mającej sprzyjać realizacji określonego celu. W celu rozwiązania problemu 
badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badania 
przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza ankiety, skierowanego do 
dyrektorów wszystkich 68 publicznych szkół podstawowych położonych na terenie 
miasta Wrocławia. Uzyskano blisko 70% zwrotność ankiet. Z czego analizie objęto 
46 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy.  

Problemy badawcze obejmowały pytania o wybory kanałów/form komunikacji 
przez badanych w ramach podejmowanej współpracy w celu organizacji czasu 
wolnego najmłodszym uczniom. Analiza wyników badań otrzymanych w odpowiedzi 
na pytanie w jakiej formie instytucje kultury proponują szkołom współpracę  
w zakresie organizacji czasu wolnego uczniom w wieku wczesnoszkolnym pozwala 
zauważyć, iż wykorzystywane są przede wszystkim dwa kanały komunikacji: mail  
i bezpośredni kontakt. Przy czym w przypadku rozkładu odpowiedzi pomiędzy tymi 
dwoma formami różnice wyboru były niewielkie (zob. rysunek nr 1). Najwięcej 
badanych, gdyż 38% wskazało w przypadku propozycji współpracy na stosowanie 
przez instytucje kultury formy pośredniej jaką jest propozycja mailowa. Niewiele 
mniejszy odsetek badanych – 35%, wybrało osobisty kontakt przedstawiciela 
instytucji z organami szkoły. Rzadziej stosowany kanał komunikacji aczkolwiek 
znaczący, gdyż wybrany przez 15% respondentów – to ulotki rozdawane 
nauczycielom na terenie szkoły. 
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Rysunek nr 1: kanały komunikacji stosowane przez instytucje kultury w przypadku 

propozycji współpracy ze szkołą [%] 
 

 
Źródło: badania własne 
 

Podobnie mniej popularną formą komunikacji stanowiącą 12% odsetek 
wyborów stanowi reklama na tablicy ogłoszeń w szkole. Żaden z ankietowanych nie 
podał odmiennej propozycji aniżeli wskazane propozycje w kafeterii odpowiedzi. 
Wyniki badań wskazują na duże zaangażowanie instytucji kultury w stosowanie 
różnorodnych kanałów dotarcia z informacją oraz chęci podjęcia współpracy  
ze szkołami. Na uwagę zasługuje fakt, iż we współczesnej rzeczywistości, w której 
media elektroniczne stanowią główny kanał i środek komunikacji znaczące miejsce 
zajmuje wśród wyborów respondentów stanowi bezpośredni kontakt przedstawiciela 
instytucji chcących podjąć współpracę. Niewątpliwie mailowa droga komunikacji 
stanowi obecnie normę, a jej znacząca pozycja w wyborach badanych potwierdza 
jedynie wcześniejsze przypuszczenia. Droga mailowa wydaje się być szybką drogą 
dotarcia wiadomości, która ponadto daje możliwość wysłania dokładnych informacji 
związanych z konkretną propozycją lub wachlarzem propozycji, umożliwia taż łatwą 
odpowiedź na ofertę.  

Jakie jednak kanały/formy komunikacji w ramach podejmowania współpracy 
preferuje szkoła? Które z nich są dla nauczycieli organizujących zajęcia 
wypełniające czas wolny małych uczniów optymalne? Badani respondenci mieli 
uszeregować kafeterię zaproponowanych kanałów kontaktu od najbardziej 
(oznaczonego cyfrą 1) do najmniej preferowanych (oznaczonego cyfrą 5).  
Do interpretacji wyników zastosowano skalę ważoną. Kanałom inicjacji współpracy 
nadano rangi od 1 do 4. Rozkład odpowiedzi przedstawiony został w tabeli nr 3. 
Najbardziej preferowanym przez szkoły kanałem komunikacji w przypadku inicjacji 
współpracy z instytucjami kultury i nauki w zakresie organizacji czasu wolnego 
uczniom wczesnoszkolnym jest osobisty kontakt przedstawiciela danej instytucji 
kultury i nauki. Kanał ten jako bezpośrednia forma komunikacji stwarza możliwość 
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natychmiastowego przekazu, ale również właściwej interpretacji informacji i oferty 
instytucji, a zatem sprzężenia zwrotnego. Bezpośredni kontakt eliminuje zakłócenia 
informacji i stwarza możliwość nawiązania więzi emocjonalnej z przedstawicielem 
instytucji, co może pozytywnie wpłynąć na decyzję nawiązania współpracy pomiędzy 
instytucjami. 

 

Tabela nr 3: kanały komunikacji w przypadku inicjacji współpracy z instytucjami kultury 

i nauki w zakresie realizacji wspólnych celów preferowane przez szkoły  
 

                                   Uszeregowanie 
Formy współpracy 

1 2 3 4 

Uszeregowanie 

Osobisty kontakt przedstawiciela 
instytucji kultury i nauki z organami 

szkoły 
25 12 6 2 

I 

Propozycja mailowa 17 24 3 2 

II 

Ulotki rozdawane nauczycielom  
na terenie szkoły 

5 7 26 8 
III 

Reklama na tablicy ogłoszeń  
w szkole 

2 1 10 33 

IV 

Źródło: badania własne 
 

Na drugim miejscu respondenci wymieniali propozycję mailową, jako 
preferowany kanał komunikacji w inicjacji współpracy pomiędzy instytucjami. 
Przekaz mailowy stanowi weryfikowalny i dogodny kanał komunikacji 
interpersonalnej, a tym samym w komunikacji pomiędzy instytucjami. Podobnie jak 
bezpośredni kontakt stwarza możliwość doinformowania się, dopytania  
o ewentualne niejasności jednak odroczonych w czasie. Kontakt mailowy jako 
pośrednia, pisemna forma komunikacji, wymaga poświęcenia większej ilości czasu, 
często jest przesunięta w czasie lub umyka natłoku informacji mailowych 
kierowanych na adres instytucji. Być może stąd druga klasyfikacja tego kanału 
komunikacji w wyborze respondentów. 

Kolejnym kanałem komunikacji preferowanym przez szkoły w ramach inicjacji 
współpracy przez instytucje kultury jest rozdawanie ulotek nauczycielom na terenie 
szkół. Najmniej pożądanym kanałem komunikacji wśród wyborów badanych jest 
reklama wieszana na tablicy ogłoszeń szkoły. Te dwa ostatnie kanały komunikacji 
stosowane w ramach inicjacji współpracy pomiędzy instytucjami eliminują możliwość 
bezpośredniej informacji zwrotnej z osobą bezpośrednio zainteresowaną 
współpracą. Należy zauważyć, iż zarówno ulotki rozdawane nauczycielom  
na terenie szkoły jak i reklama wieszana na tablicy ogłoszeń szkoły były kanałami 
najrzadziej stosowanymi przez instytucje w ramach podejmowania współpracy.  

Pomimo takiej możliwości nikt z badanych nie podał odmiennej propozycji 
aniżeli wskazane w kafeterii odpowiedzi. Analiza danych z rys.1. i tabeli nr 3 
wskazuje na spójne odpowiedzi respondentów dotyczące najrzadziej stosowanych 
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kanałów komunikacji w ramach inicjacji współpracy, a najmniej preferowanych przez 
szkoły. Podobnie choć nie identycznie pokrywają się wskazania respondentów 
wybierających formy inicjacji współpracy najbardziej preferowane przez szkoły  
i najczęściej stosowane przez instytucje kultury i nauki (por. rys.1. i tabela nr 3). 

Komunikacja w ramach współpracy to nie tylko moment jej nawiązania  
ale również podtrzymywanie relacji pomiędzy instytucjami. Przekazywanie sobie 
informacji to istotny choć nie jedyny element komunikacji. Niemniej ważnym 
elementem komunikacji z punktu widzenia podtrzymywania relacji jest formułowanie 
wobec siebie oczekiwań. Stąd wśród problemów badawczych pojawiło się pytanie  
o sposób formułowania oczekiwań wobec instytucji kultury i nauki w zakresie swoich 
potrzeb i sposobów korzystania z oferty oraz współpracy w zakresie organizowania 
czasu wolnego dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Uzyskane wyniki badań ujęto 
na rysunku nr 2.  

Przedstawione dane wskazują, iż szkoły i nauczyciele organizujący zajęcia 
wypełniające czas wolny uczniów w wieku wczesnoszkolnym w podobnym stopniu 
stosują trzy sposoby komunikowania się z instytucjami kultury w zakresie oczekiwań 
wobec nich: kontakt telefoniczny, osobisty kontakt nauczyciela lub przedstawiciela 
szkoły oraz drogę mailową. 

Różnice w wyborach tychże sposobów komunikacji przez respondentów są 
niewielkie. Najczęściej stosowanym sposobem komunikacji w tej kwestii jest kontakt 
telefoniczny, który wybrało 36,7% respondentów. 

Kolejnym sposobem formułowania oczekiwań wobec instytucji kultury i nauki 
jest wskazany przez 34,2% badanych – osobisty kontakt nauczyciela lub 
przedstawiciela szkoły. Nieznacznie rzadziej wybieranym sposobem 
komunikowania się w ramach formułowania oczekiwań wobec innych instytucji jest 
forma mailowa, którą stosuje 29,1% badanych.  

 

Rysunek nr 2: sposoby formułowania oczekiwań wobec instytucji kultury w zakresie 

swoich potrzeb i sposobów korzystania z oferty oraz współpracy w tym zakresie organizacji 
czasu wolnego dzieciom wczesnoszkolnym [%] 

 

 
Źródło: badania własne 
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Nikt z badanych nie zaproponował odmiennego sposobu formułowania 
oczekiwań i potrzeb w zakresie korzystania z oferty instytucji kultury. W kontakcie 
telefonicznym respondenci doceniają jego dostępność (posiadają go wszystkie 
instytucje kultury), łatwość dysponowania (dyspozycyjność) i elastyczność czasową 
(można komunikować się z wieloma instytucjami w krótkich odstępach czasowych), 
niski koszt (zarówno rozmowy, gdyż pomijany jest koszt dojazdów w przypadku 
bezpośredniego spotkania). Kontakt telefoniczny umożliwia uzyskanie w krótkim 
czasie licznych opinii. Ponadto podczas rozmowy telefonicznej można konsultować 
się z będącymi u boku rozmówcy doradcami. Kanał ten kładzie nacisk na treść 
rozmowy, a nie komunikację niewerbalną. Brak kontaktu wzrokowego co ośmiela 
rozmówców i sprzyja szczeremu formułowaniu oczekiwań i potrzeb.  

Współcześnie mamy do czynienia z natłokiem informacji z różnych kanałów 
przekazu, dlatego osobisty kontakt nauczyciela organizującego czas wolny dzieciom 
lub przedstawiciela szkoły jest kanałem umożliwiającym personalizację przekazu, 
skłonienie do jego odbioru i percepcji. Wymaga on jednak większego 
zaangażowania ze strony nauczyciela i szkoły, nakładów finansowych oraz znacznie 
większej dyspozycji czasowej.  

Kanał mailowy – choć bardzo powszechnie stosowany przez instytucje – w tym 
przypadku został wybrany przez najmniejszy odsetek badanych. Posiada wiele zalet 
takich jak: brak ograniczeń miejsca przebywania zainteresowanych, dostępność 
czasowa, czy forma tekstowa przekazu. Ten ostatni sposób umożliwia dodanie do 
informacji dodatkowych materiałów w załącznikach w formie plików obrazowych, 
filmowych, czy linków z informacjami. Ponadto forma ta daje możliwość 
archiwizowania i przeglądania interesującej korespondencji. Pomimo wielu zalet 
kanał mailowy posiada jednak ograniczoną sekwencyjność, czyli należy liczyć się  
z brakiem odpowiedzi co może stanowić problem w przypadku ograniczeń 
czasowych. Być może ta wada powoduje najmniejszy odsetek wśród wyborów 
respondentów w stosunku do pozostałych sposobów formułowania oczekiwań  
i potrzeb wobec instytucji kultury i nauki. 

 
Podsumowanie 
Organizacja wykorzystuje określone kanały i formy komunikacji, które mają 

sprzyjać jej funkcjonowaniu. Powiazanie komunikacji z zarządzaniem odbywa się  
na czterech poziomach: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu  
i kontrolowaniu.17 Podejmowanie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi jest 
nie tylko ich obowiązkiem wynikającym ze przepisów wewnętrznych, ale również jest 
warunkiem dobrego zarządzania instytucją. Dobra współpraca pomiędzy 
instytucjami uwarunkowana jest wieloma różnorodnymi czynnikami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi instytucji. Współpracy sprzyja między innymi: wspólny cel, 
budowanie relacji formalnych i nieformalnych, stosowanie różnorodnych kanałów 
komunikacji, częstość kontaktów, ilość partnerów, wyznawane wartości, otoczenie 
organizacji itp. Przeprowadzenie badań miało na celu poznanie stosowanych 
kanałów komunikacji przez publiczne szkoły podstawowe oraz instytucje kultury  
w celu podejmowania współpracy w ramach realizacji określonego zadania. 
Niniejsza publikacja prezentuje szeroki wachlarz kanałów komunikacji stosowanych 
w organizacjach. Wybór kanału komunikacji wydaje się być istotnym w kontekście 

                                                 
17 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacją, op.cit., s. 594 
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skuteczności porozumienia, nawiązania długoterminowych relacji i niwelowania 
barier. W procesie komunikacji podkreśla się jego dwustronny charakter. Istotą 
skutecznej komunikacji jest jej spójność i czytelność, przystępność i dostosowanie 
do treści komunikatu i jego odbiorcy, czyli sprzężenie zwrotne uczestników 
komunikacji. Powyższe stwierdzenie implikowało podjęte pytania problemowe, które 
dotyczyły wyboru kanału przekazu informacji nie tylko przez jedną, ale przez dwie 
strony komunikacji. Problemy odnosiły się do wyborów organizacji podejmujących 
ze sobą współprace, inicjujących kontakt, przekazujących sobie informacje, ale też 
organizacji formułujących wobec siebie jakieś oczekiwania. 

Przeprowadzone badania wskazują, iż organizacje publiczne jakimi są szkoły 
podstawowe w celu nawiązania współpracy wybierają cztery główne kanały 
przekazu informacji: bezpośredni kontakt, mail, ulotki i reklamę na tablicy ogłoszeń 
szkoły. Kanały te są stosowane zarówno w przypadku inicjacji współpracy przez 
organizacje zewnętrzne, czyli instytucje kultury. Przytaczane są również przez 
badanych jako preferowane kanały kontaktu w celu nawiązania współpracy. Na 
podstawie deklaracji badanych można stwierdzić, iż wybierają oni raczej 
bezosobowe, pośrednie formy komunikacji. Aczkolwiek należy zauważyć, że forma 
jaką jest bezpośredni kontakt klasyfikowała się jako jedna z najwyżej ocenianych 
przez respondentów. 

Nieco odmienne kanały badani wybierają w celu formułowania oczekiwań 
wobec innych instytucji. W tym przypadku badani wskazują kolejno na trzy kanały: 
telefon, kontakt bezpośredni i mail. Taki wybór implikuje przypuszczenie, że są to 
kanały umożliwiające dokładniejsze odczytanie komunikatu wzbogaconego  
o emocje i nastawienie rozmówcy odzwierciedlone w głosie, czy komunikatach 
niewerbalnych. Bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny pozwala również  
na uzyskanie szybszej informacji zwrotnej. Uzyskane wyniki badań potwierdzają 
przypuszczenie, że kanał komunikacji powinien być dostosowany do jego treści, 
odbiorcy i sytuacji. Badane instytucje korzystają z różnych kanałów komunikacji 
zarówno bezpośrednich jak i pośrednich dostosowując je do swoich potrzeb, 
istotności komunikatu oraz odbiorcy. Zastanawiającym jest fakt, iż we współczesnej 
dobie cyfryzacji i nowoczesnych technologii korzystają głównie z tradycyjnych 
kanałów. Zmierzając do konkluzji należy podkreślić, iż komunikacja pomiędzy 
organizacjami wymaga wzajemnej zależności. Zarówno w proces komunikacji jak  
i współpracy zależy od wykorzystania obopólnej motywacji, chęci, nastawienia  
i wiedzy. 

 
Streszczenie 
W artykule opisano podstawowe problemy dotyczące komunikacji pomiędzy 

organizacjami publicznymi; szkołami oraz instytucjami kultury. Wyjaśniono pojęcia 
komunikacji i współpracy. Dokonano analizy obszarów komunikacji organizacji 
zwracając uwagę na stosowanie w nich adekwatnych kanałów komunikacji. 
Przybliżono klasyfikacje informacji w organizacji oraz rolę jaką pełni. Przedstawiono 
wyniki oraz wnioski z badań dotyczących poznania stosowanych kanałów 
komunikacji przez publiczne szkoły podstawowe oraz instytucje kultury w celu 
podejmowania współpracy.  

Słowa klucze: komunikacja w organizacji, organizacja publiczna, współpraca  
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Summary 
This article describes the basic communication problems between public 

organizations; Schools and cultural institutions. The concepts of communication  
and cooperation have been explained. The organization's communication areas 
were analyzed, paying attention to the use of adequate communication channels. 
The classification of information in the organization and the role it plays. The results 
and conclusions of the study on the understanding of the channels of communication 
used by public primary schools and cultural institutions for cooperation  
are presented. 

Key words: communication in the organization, public organization, 
cooperation 
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ROLA I ZNACZENIE STRAŻY GMINNYCH W SAMORZĄDZIE 
TERYTORIALNYM I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE 

 
 
Wstęp 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina podejmuje nie tylko 
bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań samorządu, których celem 
jest ograniczanie pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz 
patologii społecznych. Są to np. działania w obszarze edukacji, wychowania, 
ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, 
alkoholizmowi i przemocy w rodzinach.1 Straż Miejska została powołana do szeroko 
pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej – gminy. Jej 
struktura została dostosowana do jak najlepszego kontaktu z mieszkańcem, do jego 
oczekiwań. Strażnik – to nie „człowiek wyrwany z innego świata”, to z reguły 
mieszkaniec tej samej gminy, który wie jakiego rodzaju problemy mogą występować 
na jej terenie, ale jednocześnie potrzebuje wsparcia logistycznego, permanentnego 
dokształcania się, właściwego podejścia do osób w skrajnych sytuacjach, jakie 
często nieoczekiwanie spotyka w swojej pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 
było powołanie nowej, umundurowanej formacji porządkowej – Straży Miejskiej, 
podporządkowanej organom samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest 
przedstawienie specyfiki straży miejskiej jako szczególnej instytucji samorządowej, 
oraz jej wpływ na bezpieczeństwo lokalne. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia związane z istotą 
samorządu terytorialnego, definicję systemu samorządowego w Polsce, podstawy 
prawne jego funkcjonowania. Wskazano na strukturę organizacyjną gminy oraz 
scharakteryzowano zadania własne i zlecone gminy. 

W rozdziale drugim przedstawiono miejsce straży gminnej (miejskiej), 
wskazując na tryb jej tworzenia oraz genezę jej powstania. Scharakteryzowano 
podstawowe pojęcia, związane ze strażą gminną (miejską). Omówiono jej zadania 
oraz kompetencje strażników. 

W trzecim rozdziale przedstawiono strukturę organizacyjną w Straży Miejskiej 
w Gdyni, przedstawiono wyniki podjętych interwencji w latach 2013-2015. 

 
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 
Jednostki samorządów lokalnych mają za zadanie organizować działania  

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie,  
a także koordynować współdziałanie podległych im gmin. Ponadto możliwe są 
przypadki, w których „właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na 
powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do 
zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla 

                                                 
1 http://www.lex.pl/akt/-/akt/rola-samorzadow-lokalnych-w-ksztaltowaniu-bezpieczenstwa-publicznego 

(pobrano 3.12.2016 r.) 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością”. Do zadań 
wykonywanych przez powiat należą również zadania powiatowych służb, inspekcji  
i straży, które – mimo że znajdują się w pionie administracji rządowej – są 
realizowane pod zwierzchnictwem starosty. Samodzielność w podejmowaniu decyzji 
przez samorządy lokalne w zakresie realizacji zadań na rzecz spełnienia potrzeb 
społeczeństwa rodzi pytanie, czy samorządy te są świadome, jakim dysponują 
wachlarzem możliwości w zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego i ile 
z tych możliwości wykorzystują. Samorząd powołano w celu realizacji zadań 
regionalnych i lokalnych, są to najczęściej zadania administracyjne, które sprawniej 
mogą być realizowane przez lokalne organy, potrafiące trafniej określić warunki  
i potrzeby danego regionu oraz elastycznie reagować w przypadku różnych 
wydarzeń. Samorząd, wykonując uprawniony jest ponadto do stosowania środków 
władczych, a w ramach wykonywania tych zadań podlega nadzorowi ze strony 
państwa.2 Dodatkowo wprowadzenie systemu wyboru przedstawicieli samorządu 
przez mieszkańców regionu pozwala im mieć poczucie, że władza nie jest im 
narzucona, że mogą decydować, czy poziom świadczonych im usług jest 
zadowalający oraz wprowadzać pożądane zmiany.3 Jednocześnie mieszkańcy 
uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budzenie świadomości 
wśród nich, że mają wpływ, przynosi korzyści dla regionu, aktywizując lokalną 
społeczność. Organy samorządu lokalnego przywrócono w 1990 roku na mocy 
ustaw z dnia 8 marca o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z tzw. Małą Konstytucją 
z 1992 roku gmina stanowiła podstawową jednostkę samorządu lokalnego – 
podstawową formę organizacji życia politycznego w społecznościach lokalnych. 
Gminę definiowano jako związek obywateli zamieszkujący dane terytorium.4 Gminy 
zyskały prawa oraz nałożono na nie pewne obowiązki, które miał spełniać samorząd 
wybierany w demokratycznych wyborach przez mieszkańców danego obszaru. 

W Polsce w 1990 roku po zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,5  
i uchwaleniu ustawy o samorządzie terytorialnym6 wprowadzono dualistyczny model 
administracji publicznej w terenie. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym 
„Samorząd terytorialny, to wydzielony na podstawie prawa organ administracji 
publicznej, działający na określonym obszarze, którego mieszkańcy tworzą  
na podstawie prawa wspólnotę i mogą podejmować decyzje w kwestii realizacji 
potrzeb społeczności z danego terytorium; to instytucja lokalnej społeczności, którą 
powołuje się, aby sprawowała na podległym jej terenie władzę administracyjną, 
zapewniając jednocześnie jej odpowiednie środki finansowe, aby mogła realizować 
zlecone zadania”.7 1 stycznia 1999 roku nastąpiły istotne zmiany w polskim systemie 
samorządności terytorialnej, weszła wtedy w życie reforma administracji publicznej, 
która pogłębiła decentralizację ośrodków władzy w Polsce. Reforma wprowadzała 
trójstopniowy podział administracyjny kraju na gminy, powiaty i województwa. Każdy 
szczebel administracyjny miał posiadać swój własny organ samorządu 
terytorialnego. Kompetencje każdej z jednostek administracyjnych są odrębne. 
Zadania, jakie ustawy nakładają na jednostki administracyjne można podzielić  

                                                 
2 M. Chmaj, Leksykon Samorządu Terytorialnego. Warszawa 1999, s. 245 
3 J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji. Lublin 2004, s. 63 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
5 Dziennik Ustaw, poz.483 z dnia 2 kwietnia 1997 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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na: własne (wynikające z inicjatywy danej jednostki administracyjnej) i zlecone – 
przez organy administracji rządowej, finansowane ze środków własnych gminy 
/powiatu/ województwa oraz finansowane z budżetu państwa. Na poziomie gminy 
zadaniem samorządu jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb lokalnej 
społeczności: dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne, ekologię, 
komunikację, szkolnictwo służbę zdrowia i opiekę społeczną. Władze gminy mogą 
ponadto wydawać tzw. przepisy gminne obowiązujące tylko na terenie danej gminy. 

 
Zadania własne i zlecone gminy 
Pozycję prawną i rolę samorządu gminnego charakteryzuje zakres zadań  

i kompetencji gmin, zawarty w rozdziale drugim ustawy o samorządzie gminnym.8 
Zgodnie z artykułem 6. 1 ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których 
mowa w ustęp 1, należy do gminy. W artykule 7. ustawy wymieniono dokładnie jaki 
zakres spraw wchodzi w pojęcie zadań własnych gminy. Według artykułu 7. 1 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
Realizacja zadań gminy o charakterze nieobowiązkowym powinna być wypadkową 
potrzeb wspólnoty i możliwości finansowych gminy. Zadania zlecone gmina 
wykonuje na podstawie delegacji, wynikającej z ustawy bądź porozumienia, państwo 
zaś traktuje je jako zadania rządowe z określonymi tego konsekwencjami 
(finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór i kontrola).9 Nadzór nad gminą sprawują 
organy rządowe: Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw 
budżetowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Również w przypadku powierzania 
gminie nowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie powinny mieć 
miejsca sytuacje, w których gminy muszą występować na drogę sądową przeciwko 
Skarbowi Państwa w celu uzyskania środków finansowych, niezbędnych  
do zrealizowania powierzonych im zadań zleconych. 

 
Struktura organizacyjna gminy 
W świetle postanowień artykułu 33 Ustawy o samorządzie gminnym 

obligatoryjną formą organizacyjną gminy (miasta) jest urząd gminy (miasta).  
W 1992 roku Sąd Najwyższy uznał, że zakładem pracy w stosunku do pracowników 
samorządowych jest urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, a nie 
wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta czy marszałek, będący kierownikiem tego 
urzędu. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekroczyć 
czterdzieści godzin tygodniowo i ośmiu godzin na dobę. Aparat pomocniczy gminy 
realizuje zadania: własne, określone Statutem Gminy i uchwałami Rady Gminy, 
zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone w drodze porozumień  
z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu 
terytorialnego, a także wynikające z przepisów szczególnych. W Urzędzie prowadzi 
się centralne rejestry kancelaryjne oraz spisy, spraw odpowiadające im teczki 
przewidziane instrukcja kancelaryjną  

 

                                                 
8 Dziennik Ustaw,2001.poz.1591 z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o samorządzie gminnym 
9 M. Stahl, Samorząd terytorialny a państwo. Warszawa 1992, nr 8, s. 16 
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Straż Miejska(Gminna)jako instytucja samorządowa 
Straże Miejskie(Gminne) powstawały wraz z tworzeniem się miast już w okresie 

średniowiecza. Początkowo bardzo silną pozycję miał wójt, który to miał obowiązek 
zapewnienia spokoju i poszanowania lokalnego prawa, a do jego egzekucji 
zatrudniał pachołków miejskich. W większych miastach za porządek, 
bezpieczeństwo pożarowe, chwytanie i karanie złodziei, strzeżenie więzień i bram 
miasta odpowiedzialny był tzw. land wójt, będący pierwowzorem komendanta straży 
miejskiej. Siedzibę swą miał w ratuszu, a po zapadnięciu zmroku obchodził bramy 
miejskie i ulice sprawdzając, czy wszędzie panuje spokój, czy nie ma gdzieś 
zagrożenia pożarowego. Kierował on strażnikami miejskimi, pełniącymi funkcje 
typowo policyjne, a wyposażonymi w tarcze, kusze. Na mocy dekretu z dnia  
23 lutego 1809 roku nałożono na administrację miejską i wiejską obowiązek 
utrzymania porządku i spokoju publicznego oraz wykonywania dozoru policyjnego 
według ogólnych przepisów policyjnych. W czasie Powstania Styczniowego Rząd 
Narodowy wydał dekret nakazujący władzy lokalnej, burmistrzom i wójtom 
formowanie straży bezpieczeństwa, które to miały zapewnić porządek. W 1866 roku 
wprowadzono ustawę o straży miejskiej, która znosiła dotychczas istniejące 
komendy policyjne funkcjonujące na podstawie przepisów Konstytucji z 1815 roku. 
Pierwowzorem dzisiejszej Policji były lokalne Straże, których zadaniem było dbanie 
o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek w mieście. Zmiany ustrojowe  
z przełomu lat 80. i 90. minionego wieku położyły nacisk na samorządność lokalną. 
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku stała się punktem zwrotnym dla 
zdecentralizowania władzy państwowej, stąd podejmowanie decyzji zaczęło 
spływać na barki samorządu terytorialnego tj. gminy. Jednym z zadań własnych 
gminy stało się zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie porządku 
publicznego. Straż jest jednostką organizacyjną gminy. Rada gminy może 
postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy. W takim przypadku 
szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, Straż Miejska(Gminna) jest 
samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań  
w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów 
prawa. 

Funkcjonowanie Straży Miejskiej(Gminnej), opiera się na zasadzie 
hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności 
oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Strażą 
Miejską kieruje Komendant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W gminach w których organem 
wykonawczym jest burmistrz, prezydent miasta, straż nosi nazwę „straży miejskiej”. 
Koszty funkcjonowania straży w całości pokrywane są z budżetu gminy. Rada gminy 
określa stan etatowy, szczegółową strukturę organizacyjną, a także decyduje  
o wyposażeniu straży.10 

Do zadań straży należy w szczególności: 
 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

                                                 
10 I. Dziugieł, I. Kobus, Straż Miejska i Gminna. Szczytno 2007, s. 10 
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 kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym  
w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym,11 

 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia  
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków 
zdarzenia, 

 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 
osób, 

 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym  
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi, 

 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych dla potrzeb gminy.12 
 

Powyższe zadania straży wykonują pracownicy straży, zwani „strażnikami”.  
Z dniem 25 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca  

2002 roku o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 130, poz. 1190), która zmienia przede wszystkim ustawę z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz trzy inne ustawy które ustanowiły: 

1. przyznanie prawa do przetwarzania danych osobowych – bez wiedzy  
i zgody osoby, których dane te dotyczą – uzyskanych w wyniku 
wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach  
o wykroczenia oraz uzyskanych z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których 
straż posiada dostęp, 

2. ustanowienie dostępu do baz danych centralnej ewidencji pojazdów  
i centralnej ewidencji kierowców (tzw. CEPIK), oraz dostępu do danych  
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych  
i utraconych dowodów osobistych, 

 
 

                                                 
11 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, poz.779 
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3. wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez straże ewidencji etatów, 
wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań 
straży, w zakresie praw i obowiązków strażników: 
 odebranie prawa do użycia broni palnej gazowej z jednoczesnym 

umożliwieniem stosowania przez strażników paralizatorów 
elektrycznych, 

 przyznanie prawa do obserwowania i rejestrowania przy użyciu 
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych  
(tzw. monitoring wizyjny),  

 przywrócenie prawa do podejmowania decyzji o przemieszczeniu lub 
usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w sytuacji pozostawienia 
pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu, 

 przyznanie prawa do dodawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi 
ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, 

 rozszerzenie ochrony prawnej strażników, 
 ustanowienie odrębnych badań lekarskich i psychologicznych 

strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do straży13 [Dziennik 
Ustaw, 2010, poz.1012].W związku z wykonywaniem swoich zadań 
straż współpracuje z Policją.  

W zakresie wykonywania uprawnień określonych w artykule 12 ustawy  
o strażach gminnych, użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu 
bezpośredniego oraz ewidencji, o której mowa w artykule 9a ustęp 1 nadzór  
nad działalnością straży sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta 
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji działającego w jego imieniu [Dziennik Ustaw, 
2011, poz.13]. Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi 
(miejskimi) reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych  
(„Dz. U.” nr 123, poz. 779), której przepisy zostały znowelizowane w 2009 roku 
ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy  
o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym („Dz. U.” nr 97, poz. 803). Tryb 
sprawowanego nadzoru, a w szczególności działalności kontrolnej, określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 
2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych 
(miejskich) (Dz. U. nr 220, poz.1733) wydane na podstawie delegacji zawartej  
w artykule 9 ustępie 6 ustawy.  

 
Prawa i obowiązki strażnika oraz odpowiedzialność dyscyplinarna  

i porządkowa 
Strażnikiem miejskim może zostać tylko obywatel polski, który ukończył 21 lat, 

korzysta z pełni praw publicznych, ma minimum średnie wykształcenie, jest sprawny 
fizycznie i psychicznie, nie był karany sądownie, cieszy się dobrą opinią i nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego  
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do 
pracy w tym charakterze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim  

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych 

strażników gminnych (miejskich), poz.1012 
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i psychologicznym. Po przyjęciu do służby, strażnik zostaje zatrudniony na czas 
określony (maksymalnie 12 miesięcy), podczas którego odbywa tzw. przeszkolenie 
podstawowe. Kończy się ono egzaminem przed komisją egzaminacyjną, 
powoływaną przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji. Po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem 
pozytywnym, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata 
albo na czas nieokreślony. Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne 
ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie 
lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku 
prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”. Strażnik 
wykonuje czynności administracyjno-porządkowe na terenie miasta bądź gminy, 
której rada gminy (miasta) ma prawo powołać Straż Miejską. Do obowiązków 
służbowych strażnika należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych  
i administracyjnych oraz realizacja zadań związanych z utrzymaniem 
bezpieczeństwa obywateli, a w szczególności zapewnienie porządku publicznego 
oraz ochrona mienia. W pracy strażnika miejskiego (gminnego) duże znaczenie ma 
ścisła współpraca z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek  
i bezpieczeństwo (np. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), zwłaszcza 
podczas uroczystości państwowych, religijnych, imprez masowych kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych i handlowych. 

Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do: 
1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych 

środków oddziaływania wychowawczego, 
2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich 

tożsamości, 
3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego 
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 

3a. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych 
bagaży osoby: 

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 
zabronionego pod groźbą kary, 

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt. 3, 
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt. 7, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te 
są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla 
życia lub zdrowia. 

4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia 
określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia, 

5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do 
sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych –  
w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach  
o wykroczenia, 

6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół  
w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu 
drogowym, 

7. wydawania poleceń, 
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8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 
9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek 

gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności 
publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby  
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w ustawie 
strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego, tj. siłę fizyczną w postaci 
chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, kajdanki, pałki 
obronne wielofunkcyjne, psy i konie służbowe, przedmioty przeznaczone do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane 
pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku  
o broni i amunicji, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń oraz ręczne 
miotacze gazu. W ściśle określonych sytuacjach przy ochronie obiektów 
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowaniu dokumentów, 
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy strażnik 
może użyć również broni palnej bojowej.  

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić 
umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat 
gminny.14 Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany 
przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której 
czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający 
odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację. 
W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony 
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Do obowiązków strażnika należy w szczególności: 
1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie 

poleceń przełożonych, 
2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 
3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, 
4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub 

mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi, 
5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami, 
6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią. 
Strażnika zawiesza się w pełnieniu obowiązków pracowniczych w razie 

wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o ścigane  
z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Można go również zawiesić  
w pełnieniu obowiązków w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego 
w sprawie o ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione nieumyślnie 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro 
postępowania lub dobro pracy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. W uzasadnionych 
przypadkach okres zawieszenia można przedłużyć na dalszy okres, nie dłużej niż 

                                                 
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

umundurowania, legitymacji, poz.1693 
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do czasu ukończenia postępowania karnego. W sprawach dotyczących strażników, 
a nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy o pracownikach 
samorządowych.  

 
Wpływ Straży Miejskiej w Gdyni na bezpieczeństwo lokalne 
W dniu 24 marca 1999 Uchwałą Rady Miasta nadano Straży Miejskiej 

Regulamin organizacyjny który to określał zadania i zmiany organizacyjne.15 
Obecnie Straż Miejska w Gdyni zatrudnia 106 funkcjonariuszy, posiada osiemnaście 
pojazdów, w tym cztery wyposażone w ,,klatkę” do przewozu osób, jeden pojazd 
terenowy, trzy skutery, i sześć rowerów, które służą do patrolowania między innymi 
ścieżek rowerowych. 

Obecnie Straż Miejska w Gdyni liczy 11 komórek organizacyjnych:  
 Referat Służb Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego Miasta; 
 I Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej; 
 II Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej; 
 III Referat Dzielnicowy Straży Miejskiej; 
 Referat Patrolowo – Interwencyjny; 
 Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i ochrony środowiska;  
 Referat Wykroczeń, Skarg i Analiz; 
 Samodzielne stanowisko ds. ochrony Urzędu; 
 Samodzielne stanowisko ds. informatycznych; 
 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych; 
 Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami 
 
Ilość zrealizowanych interwencji przez Straż Miejską w Gdyni w latach: 

 w 2013 roku Straż Miejska przeprowadziła 29413 interwencji ogółem,  
np. wykroczenia: 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji(8674), 

 przeciwko porządkowi publicznemu (6085), 

 przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (6003), 

 interwencje dotyczące zwierząt (2640), 

 interwencje dotyczące śmieci (139), 

 pouczono osób (3615), nałożono mandatów karnych (1938), 

skierowane wnioski do Sądu Rejonowego(86), zabezpieczono imprez 

masowych (787). 

 w 2014 roku Straż Miejska przeprowadziła 26059 interwencji ogółem,  
np. wykroczenia: 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (9534), 

 przeciwko porządkowi publicznemu (8148), 

 przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (8377), 

 interwencje dotyczące zwierząt (3146), 

                                                 
15 Uchwała nr VI/238/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej 
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 interwencje dotyczące śmieci (86), 

 pouczono osób (3712), nałożono mandatów karnych (2769), 

skierowane wnioski do Sądu Rejonowego (99), zabezpieczono imprez 

masowych (862). 

 w 2015 roku Straż Miejska przeprowadziła 26595 interwencji ogółem, np. 
wykroczenia: 

 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (10998), 

 przeciwko porządkowi publicznemu (7628), 

 przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (7968), 

 interwencje dotyczące zwierząt (3713), 

 interwencje dotyczące śmieci (108), 

 pouczono osób (2980), nałożono mandatów karnych (2340), 
skierowane wnioski do Sądu Rejonowego(69), zabezpieczono imprez 
masowych (547).16 

 
W celu lepszego rozeznania problemów nurtujących mieszkańców naszego 

miasta i pomocy w ich rozwiązywaniu „byciu bliżej drugiego człowieka, mieszkańca 
gminy” w ramach struktury Straży Miejskiej powstało stanowisko strażnika 
rewirowego, który z założenia ma mieć bezpośredni kontakt z Radami Dzielnic. 
Ponieważ struktura Referatu Dzielnicowego zawiera również podział  
na poszczególne rewiry i dalej rejony, które odpowiadają granicom działania 
określonego rewirowego, funkcjonariusze tam pracujący powinni dobrze znać swój 
teren, a w związku z tym społeczności lokalne, instytucje i organizacje tam 
działające. Strażnicy realizują interwencje o podwyższonym ryzyku np. w sytuacjach 
zakłócania porządku w budynkach, spożywania alkoholu przez duże grupy osób, 
bójki, dewastacji mienia itp., co wymaga dużej odporności psychicznej na stres,  
a także umiejętności pracy w zespole w celu wzajemnej asekuracji. Zapobieganie 
najdrobniejszemu zagrożeniu nie dopuszcza do ich dalszego rozwoju. W przypadku 
jakichkolwiek zagrożeń, odpowiednie przygotowanie i szybkie reagowanie  
na zdarzenie jest najlepszym sposobem, aby zminimalizować straty. Podejmowanie 
działań w tym zakresie jest jednym z zadań własnych gmin, które nie są jednak  
w stanie samodzielnie zapobiegać wszystkim zagrożeniom. Zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego opiera się na wspólnych inicjatywach 
samorządów z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami 
ratowniczymi i interwencyjnymi oraz ze społecznością lokalną w celu osiągnięcia 
spójności społecznej, ukształtowania bezpiecznego środowiska zamieszkania  
i stworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych. Działania straży miejskiej mają 
charakter prewencyjny, zapewniając opiekę od strony bezpieczeństwa, ładu  
i porządku publicznego. Niejednokrotnie wspomagają mieszkańców miasta poprzez 
rozwiązywanie ich problemów, na przykład egzekwując od innych instytucji 
wykonywanie ich obowiązków na rzecz obywateli, doradzając, wskazując właściwy 
organ, gdzie mogą oni załatwić swoją sprawę w sposób merytorycznie właściwy. 
Kontrolowane są nieruchomości pod względem zawartych umów na wywóz 

                                                 
16 http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/bezpieczna/gdynia/313_.html (pobrano 11.12.2016 r.) 



141 
 

nieczystości komunalnych stałych i ciekłych. Przeprowadzane są kontrole legalności 
ustawionych reklam na terenach, stanowiących własność gminy. Strażnicy starają 
się monitorować i rozpoznawać rejony, w których występują zagrożenia, koncentrują 
się na drobniejszych sprawach, dotyczących występków chuligańskich czy 
związanych z czystością miasta.  

 
Streszczenie 
W artykule opisano działania straży miejskiej i podstawy prawne jej działalności, 

która ma charakter prewencyjny, zapewniając opiekę od strony bezpieczeństwa, 
ładu i porządku publicznego, oraz dając wsparcie mieszkańcom w przypadkach 
konieczności rozwiązywania ich problemów. 

Słowa klucze: Straż Gminna, Samorząd terytorialny, bezpieczeństwo 
 
Summary 
The article describes the operation of the municipal police and the legal basis 

for its activities, which has a preventive nature, providing protection from the security, 
law and order, and giving support to the residents in case of the need to solve their 
problems. 

Key words: municipal police, local government, security 
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ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYSTEMIE OCHRONY 

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 
 
 
Wstęp 
Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej jest zagadnieniem w dużym stopniu 

społecznym i politycznym. Samo uznanie, którą z infrastruktur uznać za krytyczną  
i jakie ryzyko strat uznać za dopuszczalne, jest zagadnieniem społecznym, 
ekonomicznym i politycznym, zależnym przede wszystkim od poziomu rozwoju 
danego społeczeństwa i systemu kierowania w danym państwie. Doświadczenia  
i badania naukowe, wskazują iż ochrona infrastruktur krytycznych, to przede 
wszystkim faza projektów, która powinna obejmować zbudowanie w dostatecznie 
szerokich kręgach społecznych i decyzyjnych wysokiego stopnia świadomości, 
zanim zostaną podjęte konkretne analizy i prace projektowe. Pamiętając, że do 
specyficznych zdarzeń krytycznych zaliczamy katastrofy cywilizacyjne i klęski 
żywiołowe, które zmieniają poczucie bezpieczeństwa, wiarę w sprawiedliwość, 
zmniejszają poczucie własnej wartości, wolę życia i optymizm. Różne oblicza tych 
zdarzeń niszczą bezcenne zasoby przyrodnicze, kulturalne, materialne  
i psychologiczne, niezbędne do utrzymania zdrowego, spokojnego oraz 
bezpiecznego funkcjonowania człowieka, za które odpowiedzialni jesteśmy 
wszyscy, a dobrze zarządzać winna administracja publiczna, a jak jest 
przekonaliśmy się w sierpniu 2017 roku na Pomorzu RP. 

 
Sektory infrastruktury krytycznej 
Środowisko bezpieczeństwa 
Zdobycze cywilizacji, od których zależy komfort życia społeczeństwa, tworzą 

jednocześnie tzw. sprzyjające okoliczności i warunki do powstania zakłóceń, a nawet 
potęgowania ich następstw. J. Marczak wymienia następujące cechy tego 
środowiska:1 zagęszczenie ludności, uzależnienie warunków bytowych ludności 
oraz funkcjonowania transportu i gospodarki od dostaw energii elektrycznej, 
rozbudowana infrastruktura krytyczna, istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń, 
niska świadomość zagrożonej ludności oraz słabe przygotowanie władz, 
ograniczona możliwość, czy w ogóle brak możliwości wsparcia wojskowego władz  
i społeczeństwa. 

 
 

                                                 
1 J. Marczak, Podstawowe założenia połączonych działań OT i UP w sytuacjach kryzysowych  

(w:) J. Marczak (kier. nauk.), Przygotowanie i koordynacja połączonych działań obrony terytorialnej  
i układu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych „Koordynacja" – część druga. Warszawa 2003,  
s. 12 
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Bazując na wskazanych okolicznościach, można sformułować nico szersze 
pojęcie, a mianowicie podatność społeczeństwa na zagrożenia i ich skutki. 
Czynnikami wzmacniającymi tę podatność są: 
zagęszczenie ludności (przemieszczenie ludności do miast i tworzenie wielkich 
aglomeracji oraz dużych skupisk wysokich budynków), w tym czasowa koncentracja 
w określonych obszarach i miejscach (biurowce, środki masowej komunikacji  
w godzinach pracy, miejsca imprez sportowych czy centra handlowe w okresach 
wzmożonych zakupów); 
uzależnienie ludności od dostaw usług, podnoszących jakość warunków bytowych 
(bieżąca woda, żywność, energia elektryczna, paliwa, łączność, komunikacja, 
transport itp.): 

 rozbudowana infrastruktura, od której uzależnione są dostawy w/w usług; 

 występowanie infrastruktury, która jednocześnie może stanowić źródło 
zagrożeń dla społeczeństwa (np. zakłady o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej); 

 wykorzystanie cyberprzestrzeni2 w gospodarce, administracji oraz 
codziennym życiu obywateli; 

 niska świadomość zagrożonej ludności oraz nieadekwatne przygotowanie 
władz, społeczeństwa, infrastruktury do reagowania kryzysowego; 

 niedostateczne i nieadekwatne wyposażenie służb odpowiedzialnych  
za reagowanie kryzysowe, w tym ograniczona możliwość, czy w ogóle brak 
możliwości ich wsparcia w przypadku wyczerpania posiadanych sił  
i środków. 

 
Sektory infrastruktury krytycznej 
 

Tabela nr 1: lista sektorów Infrastruktury Krytycznej 
 

Sektor Składniki sektorów 

I. Energia 

1. Gaz, ropa naftowa, paliwa płynne. 
2. Urządzenia do wydobywania, przetwarzania  
i przechowywania gazu, ropy naftowej i paliw płynnych. 
3. Elektrownie. 
4. Energetyczne sieci transmisyjne i dystrybucyjne 
dostarczające elektryczność, gaz, ropę naftową oraz 
paliwa płynne do użytkowników końcowych,  
m.in. do domów, agencji rządowych i różnego rodzaju firm. 

                                                 
2 Cyberprzestrzeń – cyfrowa przestrzeń komunikacyjna tworzona przez systemy i sieci teleinformatyczne 

wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. 
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II. Woda 

5. Zasoby wodne, rezerwuary i zbiorniki wodne. 
6. Systemy transportowania i dostarczania wody  
do domów i do celów przemysłowych. 
7. Urządzenia do filtrowania i uzdatniania wody oraz 
system kontroli jakości wody. 
8. System odbioru wody zużytej wraz  
z oczyszczalniami ścieków. 
9. System dostarczania wody do instalacji 
przeciwpożarowych. 

III. Transport 

10. Transport drogowy wraz z drogami, autostradami, 
ciężarówkami i samochodami osobowymi. 
11. Transport kolejowy wraz z siecią połączeń kolejowych, 
stacje kolejowe i tabor kolejowy. 
12. Transport lotniczy wraz z siecią połączeń lotniczych  
z liniami lotniczymi, lotniska i samoloty. 
13. Transport wodny – śródlądowy wraz z flotą handlową 
portami i drogami wodnymi. 
14. Transport wodny – morski i oceaniczny wraz z flotą 
handlową portami i drogami wodnymi. 
15. System dystrybucji towarów krytycznie ważnych dla 
bezpieczeństwa i stabilności gospodarki wraz  
z infrastrukturą. 

IV. Systemy i technologia 
teleinformatyczna, łączność, ICT 

16. Sieci teleinformatyczne, oprogramowanie, procesy i 
ludzie dbające o prawidłowe działanie  
i bezpieczeństwo. Instalacje służące pierwotnemu 
przechowywaniu i przetwarzaniu danych. 
17. Systemy automatyki i kontroli (SCADA itd.). 
18. Internet. 
19. Stacjonarne systemy telekomunikacyjne. Centrale 
telefoniczne. 
20. Mobilne systemy telekomunikacyjne (telefonia 
komórkowa). 
21. Łączność i nawigacja radiowa. 
22. Łączność i nawigacja satelitarna. 
23. Systemy powiadamiania (Broadcasting). 

V. Zdrowie 

24. Szpitale. 
25. Zdrowie publiczne. 
26. Stacje przechowujące zapasy krwi. 
27. Laboratoria i instytucje badawcze. 
28. Przemysł farmaceutyczny. 

VI. Żywność 
29. Produkcja żywności. 
30. Magazynowanie i dystrybucja żywności. 

VII. Bankowość i finanse 

31. Banki i bankowość. 
32. Ubezpieczenia. 
33. Giełda. 
34. System rezerw finansowych. 
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VIII. Administracja państwowa 

35. Ministerstwo Obrony. 
36. Służba Ochrony Państwa. 
37. Parlament (Sejm i Senat). 
38. Kluczowe ministerstwa państwowe gwarantujące 
ciągłość działań rządu. 
39. Służby ratunkowe (pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna, policja, wszystkie systemy ratownictwa). 
40. Elektrownie jądrowe. 
41. Usługi doręczycielskie, poczta i spedycja. 
42. Centra zarządzania kryzysowego. 

IX. Narodowe pomniki  
i pamiątki 

43. Budynki, pomniki i muzea o znaczeniu 
ogólnonarodowym, obiekty sportowe. 

X. Istotny przemysł dla 
gospodarki 

44. Przemysł zbrojeniowy. 
45. Przemysł ciężki. 
46. Produkcja i magazynowanie substancji 
niebezpiecznych (chemiczne, biologiczne  
i jądrowe). 
47. Składowanie odpadów niebezpiecznych. 

XI. Wymiar sprawiedliwości 48. Sądownictwo i wymiar sprawiedliwości. 

XII. Przestrzeń kosmiczna, 
eksploracja kosmosu 

49. Przestrzeń kosmiczna. 
50. Prowadzenie prac badawczych i wprowadzanie 
nowych technologii w przestrzeni kosmicznej.  

XIII. Kluczowe zasoby 

51. Centra handlowe. 
52. Budynki biurowe. 
53. Stadiony, areny i obiekty sportowe. 
54. Parki rozrywki. 
55. Budynki szkolne. 
56. Przemysł turystyczny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trusted Information Sharing Network for 
Critical Infrastructure Protection, National Counter – Terrorism Committee, Critical 
Infrastructure Protection in Australia. Australia 25 March 2003 r., Zielona księga w sprawie 
europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej, COM /2005/ 576 końcowy, 
Bruksela 17.11 2005 r. oraz Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń 
terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Warszawa 2007 

 

Jak widać w omawianym obszarze całościowe podejście do sytuacji 
kryzysowych obejmuje jednoczesne podnoszenia odporności elementów 
infrastruktury /tabela/ i obniżanie stopnia wrażliwości społeczności potencjalnie 
dotkniętej skutkami braku niezbędnej usługi czy funkcji. Takie podejście wcale nie 
jest zupełnym novum. Jego elementy można dostrzec w rozwiązaniach 
wprowadzonych dyrektywą Rady Unii Europejskiej 96/82/WE (SEVESO II)  
z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi.3 

 
 
 

                                                 
3 16 grudnia 2003 r. została wydana poprawka/uzupełnienie w postaci Dyrektywy 2003/105/WE 
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Programy i plany ochrony IK 
Program zapobiegania awariom powinien zawierać w szczególności: 

 określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową; 

 zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej 
przewidywane do wprowadzenia; 

 określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi  
i środowiska, w przypadku jej zaistnienia; 

 określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania 
awariom w celu oceny jego aktualności i skuteczności. 

Dla przygotowania działań po wystąpieniu awarii opracowywany jest 
wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Plany operacyjno-ratownicze 
zawierają w szczególności: 

 zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla 
ludzi i środowiska; 

 propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed 
skutkami awarii przemysłowej; 

 informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach 
zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia 
awarii przemysłowej, przedstawianych społeczeństwu i właściwym organom: 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
W przypadku, gdy przewiduje się oddziaływanie skutków awarii poza terenem 

zakładu – zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy sporządza komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie jego opracowywania 
Komendant zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, którego postanowienia 
planu dotyczą. Jednym z istotnych elementów informowania społeczeństwa  
o możliwych zagrożeniach jest podawanie do publicznej wiadomości rejestru 
substancji niebezpiecznych znajdujących się w poszczególnych zakładach. 
Ponadto, do zadań komendanta należy opracowywanie i publikacja instrukcji  
o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. Szczegółowe 
wymagania dla planów wynikają z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy  
i polityki społecznej.4 Zgodnie z nim plan zawiera: 

1. wskazanie osób upoważnionych do uruchamiania procedur ratowniczych, 
osoby kierującej działaniami ratowniczymi oraz nadzorującej i koordynującej 
działania w zakresie usuwania skutków awarii, zbiorczy wykaz sił i środków 
służb ratowniczych oraz służb wspomagających, przewidzianych do 
prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków awarii; 

2. opis systemu przedstawiania społeczeństwu informacji o występujących 
zagrożeniach związanych działalnością zakładu, podjętych środkach 
zapobiegawczych i działaniach, które będą podejmowane w razie 
wystąpienia awarii; 

3. procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji  
o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu; 

4. procedury dotyczące ewakuacji ludności; 

                                                 
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 17 lipca 2003 r., w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2OO3 r. nr 131, poz. 1219) 
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5. procedury udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym; 
6. procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia 

transgranicznych skutków awarii; 
7. procedury postępowania poawaryjnego; 
8. określenie sposobów zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych; 
9. inne niezbędne informacje wynikające ze specyfiki zagrożenia oraz 

lokalnych uwarunkowań, w szczególności: 

 procedury powiadamiania właściwych organów o możliwości wystąpienia 

lub wystąpieniu poważnej awarii, 

 informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy  

w celu ograniczenia skutków awarii dla ludzi i środowiska. 

Zawarte w planach szczegółowe procedury dotyczące ewakuacji ludności 
obejmują: 

1. określenie kolejności ewakuacji, z uwzględnieniem osób wymagających 
specjalnych środków podczas jej przeprowadzania, w szczególności 
dotyczy to dzieci, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy 
społecznej oraz innych osób zamieszkałych w obiektach użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego, sposoby prowadzenia ewakuacji  
i zabezpieczenia potrzeb socjalnych ewakuowanej ludności; 

2. wykaz instytucji i służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, 
zabezpieczenie potrzeb socjalnych i pomocy psychologicznej ewakuowanej 
ludności wraz z wyszczególnieniem realizowanych przez nie zadań; 

3. sposoby alarmowania podmiotów odpowiedzialnych za przyjęcie oraz 
ochronę ewakuowanej ludności; 

4. sposoby zabezpieczenia mienia ewakuowanej ludności. 
Wśród pozostałych elementów planowania są jeszcze uwzględnione  

m.in. procedury udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym, w tym 
zasady przeprowadzania dekontaminacji tych osób. Cennym rozwiązaniem 
zastosowanym przy ocenie zagrożeń, wynikających z działalności omawianych 
zakładów jest pojęcie efektu domina. I tak, komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej może ustalić, w drodze decyzji, grupy zakładów o zwiększonym 
ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie 
może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić 
jej skutki, w szczególności ze względu na skoncentrowanie posiadanych rodzajów, 
kategorii i ilości substancji niebezpiecznych. Wprawdzie przyjęta metodyka 
szacowania takiego zagrożenia sumarycznego nie może być wprost przeniesiona 
na zagadnienia związane z ochroną IK, ale sam fakt, że w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym jednego podmiotu można wykorzystać analizę jego 
otoczenia jest cennym rozwiązaniem do ewentualnego wykorzystania. 

Przedstawiona powyżej informacja o funkcjonowaniu dyrektywy Seveso II  
ma nie tylko charakter poznawczy. Instalacje, obiekty czy urządzenia niektórych 
zakładów znajdujących się na omawianych wykazach może zostać uznana za  
IK. W takim przypadku niecelowym byłoby dublowanie rozwiązań, które już zostały 
wdrożone. Ponadto, warto opierać się na rozwiązaniach, które już zostały wdrożone 
i przetestowane. Ochrona ludności cywilnej przed skutkami awarii IK według 
obecnego stanu prawnego nie może być zorganizowana jakościowo na takim 
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poziomie, jak w omówionym przykładzie. Po pierwsze, trwa dopiero proces 
wyłaniania elementów IK. Żaden ośrodek naukowy nie pokusił się jeszcze o rzetelną 
analizę zakresu oddziaływania dysfunkcji IK na poziom bezpieczeństwa i jakość 
życia obywateli. Sporą trudnością w planowaniu zadań będzie niejawność tak 
kryteriów wyłaniania IK, jak i wykazu krajowej i europejskiej IK. W efekcie ani nie 
znamy wszystkich możliwych narzędzi, jakie powinny być w takich sytuacjach 
zastosowane, ani nie ma odpowiedniej obudowy prawnej. Jednak wydaje się,  
że możliwe oddziaływania spowodowane uszkodzeniem IK będą jedynie 
zwielokrotnieniem skutków, jakie może wywołać awaria infrastruktury lokalnej. Poza 
skalą, różne będą jedynie sposoby wsparcia właściciela, czy operatora infrastruktury 
oraz zakres i sposoby wsparcia działań władz na niższych szczeblach 
administracyjnych. Właśnie ta konieczność współdziałania, współpracy  
i wzajemnego wsparcia jest cechą charakterystyczną dla skutecznego zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych. Stąd, rozwiązania już przyjęte w systemie zarządzania 
kryzysowego mogą i powinny być zastosowane celem minimalizacji, choćby tych już 
rozpoznanych, skutków awarii infrastruktury w tym Infrastruktury krytycznej. 

 
Ochrona infrastruktury krytycznej 
Bezpieczeństwo5 stanowi znaczącą i nadrzędną wartość w funkcjonowaniu 

państwa. Wyrazem tego jest zapis art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 roku: ,,Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości  
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka  
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.6 

 
Infrastruktura krytyczna elementem zarządzania kryzysowego 
Na początek należy zauważyć, uwzględniając treści z pierwszej części artykułu, 

że to co dla szczebla centralnego jest jedynie lokalną drogą czy mostem, dla danej 
społeczności może być infrastrukturą krytyczną w takim rozumieniu, że jej brak może 
zahamować rozwój lub wręcz zagrażać życiu i zdrowiu ze względu na utrudniony 
dostęp do służb ratowniczych czy pomocy medycznej. Fakt, że zarządzanie 
kryzysowe opiera się na jednolitej metodyce planowania obejmującej wszystkie 
poziomy administracji publicznej w połączeniu z planowaniem branżowym w ramach 
poszczególnych działów administracji nie oznacza, że należy pomijać te pozornie 
mało istotne źródła zagrożeń. Wręcz przeciwnie, plany zarządzania kryzysowego 
obejmują m.in. ,,organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla 
danego obszaru”. Aby jednak określić te zagrożenia wszystkie plany opierają się na 
analizie możliwych zagrożeń. Do zobrazowania zagrożeń powodowanych przez 
uszkodzenia infrastruktury lokalnej pomocne będą mapy ryzyka. Mapy te są 
rozumiane nie tylko jako zobrazowanie graficzne, ale również opis przedstawiający 
potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, 
mienie i infrastrukturę. Tak więc, na każdym szczeblu organ zarządzania 
kryzysowego powinien uwzględnić nie tylko możliwość uszkodzenia infrastruktury 
lokalnej, ale również przeanalizować jej skutki. 

                                                 
5 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN. Warszawa 1996; J. Czaputowicz, 

System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, WNPWN, CSM. Warszawa 1998; 
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002 

6 Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
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Na tak sporządzony materiał wyjściowy należy nałożyć dane odnośnie 
oddziaływania krajowej IK. Pierwszym źródłem informacji o tych oddziaływaniach są 
kryteria przekrojowe do wyłaniania IK, gdzie wprost podano ilość osób, jakie trzeba 
będzie ewakuować, czy np. liczbę użytkowników, którzy zostaną pozbawieni usługi 
np. zaopatrzenia w wodę. Wszystkie te informacje będą dostępne dla szczebla 
krajowego i wojewódzkiego. I od tych szczebli zarządzania kryzysowego należy 
rozpocząć proces włączania skutków awarii IK do planów zarządzania kryzysowego. 

Pierwszym krokiem będzie wydanie wytycznych do sporządzania 
wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Wytyczne będą głównie oparte  
o wnioski z Raportu w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, by je rozwinąć poprzez wskazanie wprost zadań do wykonania 
wynikających z zagrożeń o charakterze ponadwojewódzkim. W tym zakresie 
źródłem informacji będą plany zarządzania kryzysowego poszczególnych resortów  
i postanowienia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). 
Tak więc, w wytycznych powinny się znaleźć m.in. takie informacje, jak skala 
przewidywanych ewakuacji, zakres niezbędnej pomocy medycznej w sytuacjach 
kryzysowej, zakres możliwego wsparcia przy pomocy Sił Zbrojnych itp. 

W drugim kroku, po uzupełnieniu o zagrożenia charakterystyczne dla danego 
województwa, wojewoda wydaje zalecenia do sporządzenia powiatowych planów 
zarządzania kryzysowego.7 Wprawdzie słowo zalecenia sugeruje niewładczą formę 
oddziaływania, ale ponieważ wojewoda zatwierdza plan powiatowy to w efekcie 
zalecenia będą miały dla wykonawców w praktyce charakter wiążący. Poza 
elementami składowymi planu wytyczne powinny zawierać zadania do wykonania  
z zakresu ochrony ludności wynikające ze wszystkich potencjalnych zagrożeń,  
w tym oczywiście ze spodziewanych skutków awarii IK. Powinny również obejmować 
nie tylko zadania własne szczebla powiatowego, ale również zadania własne 
szczebla gminnego. Szczególny nacisk należy położyć na kwestie związane  
z zapewnieniem podstawowych warunków przetrwania dla ewakuowanej ludności, 
gdyż zagadnienie to jest zadaniem własnym gminy i wyższe szczeble mogą jedynie 
wspomagać gminę w jego realizacji. Z kolei poszczególne gminy, ze względu  
na ograniczenia w dostępie do informacji niejawnych, nie muszą posiadać pełnej 
wiedzy np. co do skali spodziewanej ewakuacji. 

Podobny mechanizm funkcjonuje na szczeblu powiatu. Mianowicie, starosta 
wydaje organom gminy zalecenia do gminnego planu zarządzania kryzysowego. 
Dokonuje również jego zatwierdzenia. Bazując zatem na zaleceniach, jakie sam 
otrzymał od wojewody może skoordynować przygotowania samorządu do działań 
po awarii IK. Ten szczebel należy uznać za kluczowy dla osiągnięcia właściwego 
poziomu bezpieczeństwa obywateli przy omawianych zagrożeniach.  
W przeciwieństwie do administracji rządowej szczebel samorządowy ma do 
dyspozycji nieco odmienne metody współdziałania we wszystkich dziedzinach. 
Takim narzędziem umożliwiającym współpracę starosty z wójtami jest możliwość 
wzajemnego udzielania sobie pomocy.8 Tą drogą samorządy mogą obniżyć koszty 
działań (zamiast przygotowywać przykładowo po 3 tys. miejsc ewakuacyjnych  
w każdej gminie, wystarczy przygotować ich 1000, a jednocześnie zapewnić sobie 

                                                 
7 Art.l4, ust.2. pkt. 2 ppkt a ustawy o ZK 
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., nr 142, poz. 1592  

tj. z późn. zm., art. 7a. oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r.,  
nr 142, poz. 1591, tj. z późn. zm, art. 10, ust.2 
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możliwość użycia miejsc przygotowanych w gminach sąsiednich). Dodatkowo mogą 
wprowadzić wspólny obieg informacji o zagrożeniach, posiadanych zapasach  
i podejmowanych działaniach. Wsparciem tych działań dla starosty może być prawo 
do żądania informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 
realizacji zadań określonych w ustawie.9 

Przedstawiony mechanizm przekazywania informacji o zagrożeniach i jego 
potencjalnych skutkach oraz wzajemne wsparcie w fazie reagowania nie są 
jedynymi zadaniami jakie ustawodawca nałożył na organy zarządzania 
kryzysowego. Należy jeszcze uwzględnić konieczność przygotowania rozwiązań  
na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej 
oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych 
zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Wprawdzie obowiązki te 
nałożono w związku z krajową IK, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by to samo 
podejście zastosowano wobec infrastruktury lokalnej w ramach realizacji zadań 
własnych poszczególnych rodzajów samorządu terytorialnego. Tym bardziej,  
ze uszkodzenia dróg, mostów wałów przeciwpowodziowych itp. często powodują 
skutki dalece wykraczające poza teren jednej jednostki administracyjnej. 

Istnieje też obszar który został dość specyficznie zdefiniowany w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym. Jest to mianowicie etap odbudowy IK. Generalnie 
szybkie odtworzenie IK lub przywrócenie jej funkcjonalności jest przede wszystkim 
obowiązkiem jej właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych. Natomiast rola 
administracji publicznej sprowadza się jedynie do stworzenia dogodnych warunków 
do tego procesu (o ile sama nie jest ona właścicielem IK). Zagadnienie wsparcie 
etapu odbudowy jest niezwykle drażliwym tematem. Znaczna część IK nie jest 
obecnie własnością administracji publicznej. Pomoc w tej dziedzinie będzie zatem 
kierowana do podmiotów gospodarczych. Może to budzić obawy co do legalności 
wspierania działalności gospodarczej z pieniędzy podatnika. Z drugiej jednak strony 
świadomość, że przedłużający się okres dysfunkcji IK doprowadzić może do 
zagrożenia życia i zdrowia obywateli, wymusi na rządzących udzielenie takiego 
wsparcia i to nawet w sytuacji braku odpowiednich regulacji prawnych. Już dzisiaj 
ustawa o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła odbudowę IK, jako jeden  
z elementów zarządzania. Ponadto, opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania 
infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru jest jednym z zadań 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W efekcie po pierwszym okresie 
tworzenia NPOIK należy spodziewać się powstania kolejnego programu, czy 
strategii w której będą proponowane inwestycje mające obniżyć, poziom wrażliwości 
społeczeństwa na uszkodzenia IK. Należy również oczekiwać, że rozszerzeniu 
ulegnie zakres działania realizowany dotychczas przez Biuro do Spraw Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych. Dotychczasowa praktyka wspierania finansowego 
administracji rządowej i samorządowej celem realizacji jej zadań ustawowych  
w sytuacji wyczerpania środków finansowych, powinna zostać rozszerzona,  
w szczególności poprzez wsparcie działań samych obywateli (np. dopłaty do 
ubezpieczeń klęskowych nad którymi już trwają prace koncepcyjne) oraz  
na wsparcie operatorów IK. W tym drugim przypadku możliwym jest udzielenie 
gwarancji rządowych na kredyty zaciągane celem usunięcia awarii,  
czy uruchomienie rezerw strategicznych. 

                                                 
9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590, art. 20a.) 
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Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 
Bezpieczeństwo zależy w dużym stopniu od organów administracji publicznej, 

które wykonują wiele zadań w związku z kryzysem i sytuacją kryzysową.10  
Ze wszystkimi opisanymi w niniejszym tekście sytuacjami związany jest stan 
zagrożenia, który może budzić obawy co do poziomu akceptowanego 
bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania powinny być obligatoryjnie 
wykorzystywane do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Bez względu na to, jaki 
charakter będą miały wspomniane sytuacje, zawsze udział w nich będzie miał 
człowiek. ,,Człowiek może być sprawcą zamierzonych i niezamierzonych sytuacji 
kryzysowych. Natomiast zawsze powinien być podmiotem zarządzającym tymi 
sytuacjami, ostatnim ogniwem usuwającym lub neutralizującym przyczyny i skutki 
sytuacji kryzysowych i kryzysów.11 

Zgodnie z zapisami ustawy osobą odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe 
na terenie gminy lub miasta jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który kieruje 
monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń  
na terenie gminy.12 W tym celu tworzy on między innymi plan zarządzania 
kryzysowego. 

Plan Zarządzania Kryzysowego (PZK) zostaje najczęściej przygotowany  
i ogłoszony w uzgodnieniu z komendantem państwowej straży pożarnej, 
komendantem policji, dyrektorem pogotowia ratunkowego, starostą, powiatowym 
inspektorem sanitarnym, powiatowym lekarzem weterynarii, powiatowym 
inspektorem nadzoru budowlanego, komendantem straży gminnej/miejskiej,  
a zatwierdza go odpowiedni terytorialny wojewoda. Na PZK składają się między 
innymi plan główny i procedury reagowania kryzysowego. Plan główny zawiera 
charakterystyki zagrożeń, określa ryzyko ich wystąpienia oraz siły i środki niezbędne 
do ich neutralizacji, a także opisuje możliwości wykorzystania i skuteczność 
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Z kolei procedury reagowania 
kryzysowego dotyczą postępowania w przypadku wystąpienia: zdarzeń 
radiacyjnych; zagrożenia epidemicznego i epidemii; zagrożeń chorobami zakaźnymi 
zwierząt; powodzi oraz działań związanych z zagrożeniami meteorologicznymi; 
poważnych awarii przemysłowych; zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku paliw; stanu klęski żywiołowej; dużych pożarów; innych 
sytuacji kryzysowych; stanu wyjątkowego i stanu wojennego. W analizie 
funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania 
jej w sytuacjach kryzysowym opisana jest rola straży gminnych/miejskich. 

Straż gminna/miejska działa zgodnie na podstawie ustawy z 29 sierpnia  
1997 roku i jest tworzone przez radę gminy lub miasta, po zasięgnięciu opinii 
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji oraz po zawiadomieniu 
wojewody. Do zadań straży w zaistniałych sytuacjach kryzysowych należy między 
innymi: współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia  
i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca katastrofy 

                                                 
10 Sytuację kryzysową należy postrzegać jako każde duże nieszczęście, jakie może przydarzyć się grupie 

obywateli lub państwu. 
11 A. Czupryński, Siły zbrojne w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, materiały z konferencji 

Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zurbanizowanym, która odbyła się 19 listopada 2009 roku w PWSZ 
w Kaliszu 

12 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu, Dz. U. z dnia 21 maja 2007r. art. 19 pkt. 1 i 2. 
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lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed 
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu 
przybycia właściwych służb, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 
zagrożeń.13 Należy wspomnieć także o codziennych planowych patrolach na terenie 
miasta, w czasie których zespoły kontrolne dokonują systematycznych kontroli ulic, 
placów, parków, budynków mieszkalnych, otoczenia zakładów pracy i obiektów 
użyteczności publicznej, sprawdzając, czy przestrzegane jest prawo lokalne i czy 
utrzymany jest porządek i czystość. 

Straże gminne/miejskie sygnalizują służbom komunalnym stwierdzone w toku 
lustracji gminy lub miasta zaniedbania lub przypadki wymagające niezwłocznej 
interwencji, a w szczególności awarie sieci energetycznej, gazowej, wodno-
kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Strażnicy informują właściwe służby o złym stanie 
nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, nieprawidłowym oznakowaniu i oświetleniu 
ulic oraz o stanie zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych na pasach 
drogowych. Ważnym zadaniem jest również utrzymywanie systematycznej 
współpracy z policją w zakresie ochrony obywateli i utrzymania porządku 
publicznego, a także w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Funkcjonariusze 
przeciwdziałają niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, parków oraz 
zanieczyszczaniu wód, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia degradacji 
środowiska naturalnego.14 

W celu wykonywania wspomnianych zadań w strażach często tworzy się 
dodatkowe, specjalistyczne sekcje (takie, jak: sekcja monitorowania środowiska, 
sekcja interdyscyplinarnego reagowania), wprowadza się całodobową służbę 
dyżurną itd. Straże monitorują stan środowiska i kontrolują poszczególne dzielnice 
miasta w celu sprawdzenia, czy utrzymany jest porządek i czystość. Ujawniają 
przypadki wadliwego drzewostanu terenów zielonych (w szczególności roślinności, 
która swym stanem zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia) oraz bezprawne 
odprowadzanie nieczystości ciekłych do koryt rzecznych i nielegalne wysypiska 
śmieci. Działalność straży obejmuje także zapobieganie bezdomności  
i niewłaściwemu traktowaniu zwierząt. Strażnicy przeciwdziałają zagrożeniom dla 
życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych  
i gospodarskich. Sprawdzają, czy właściciele posesji posiadają przyłącza 
kanalizacyjne lub domowe oczyszczalnie ścieków i szamba bezodpływowe. Straż 
prowadzi też działalność profilaktyczną i prewencyjną na rzecz poprawy czystości  
i porządku w mieście, realizując w placówkach oświatowych programy edukacyjne 
dotyczące dbania o środowisko naturalne oraz ochrony zwierząt, a także prowadząc 
za pośrednictwem mediów kampanie propagujące segregację śmieci, sprzątanie po 
psach, dbałość o tereny zielone itp. Oprócz tego, zajmuje się koordynacją działań 
podczas neutralizowania skutków naruszenia Środowiska naturalnego, a także 
podczas likwidowania skutków klęsk naturalnych.15 

W sytuacjach kryzysowych straże gminne/miejskie przyjmują zgłoszenia 
dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców miasta i podejmują 
współpracę z innymi jednostkami oraz służbami, która ma na celu wyeliminowanie 

                                                 
13 Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz.779 z późn. zm. 
14 B. Kunik-Szymczak, Straż gminna (miejska) oraz jej rola w eliminowaniu potencjalnych zagrożeń  

(w:) J. Bagiński (red.): Nowe zrządzanie kryzysowe w praktyce. Poznań 2008, 9/2, s. 4 
15 Ibidem 
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tych zagrożeń. Zgłaszają instytucjom oraz odpowiednim osobom potrzebę podjęcia 
działań zmierzających do usunięcia zagrożeń, a także biorą udział w ratowaniu 
zdrowia i życia obywateli. Do zadań straży należy pomoc w usuwaniu awarii 
technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, a także pomoc  
w zaprowadzaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami (np. poprzez 
zabezpieczanie miejsca katastrof oraz miejsc zagrożonych przed dostępem osób 
postronnych i zniszczeniem śladów). Działania interdyscyplinarne to również 
kontrola (wraz z odpowiednimi podmiotami) przestrzegania oraz stosowania 
przepisów prawa budowlanego. 

Wskazany przez komendanta przedstawiciel straży gminnej/miejskiej bierze 
udział w pracach zespołu zarządzania kryzysowego, który jest organem 
pomocniczym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mającym zapewnić 
wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Uczestniczy on  
w ocenianiu występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ  
na bezpieczeństwo publiczne, a także w prognozowaniu tych zagrożeń  
i przygotowywaniu propozycji działań ujętych w Planie Reagowania Kryzysowego. 
Straże mają również obowiązek przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców oraz 
podmiotów i instytucji zewnętrznych, a także interweniowania, a dyżurni straży 
współpracują i wymieniają informacje z podmiotami zewnętrznymi, m.in. w związku 
z ujawnieniem awarii lub zdarzeniami wymagającymi działań będących  
w kompetencji innych służb. Współdziałają między innymi z Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Każdorazowo, w sytuacji kryzysowej, dyżurny ma obowiązek 
postępować zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach postępowania. Dotyczą 
one między innymi postępowania w przypadkach zgłoszeń o: podłożeniu ładunku 
wybuchowego, pożarze, powodzi, obfitych opadach śniegu, anormalnym 
zachowaniu się ptaków, tonącej osobie, awariach, katastrofach i wypadkach 
losowych w zasobach mieszkaniowych, konieczności usunięcia śniegu i lodu  
z budynków i innych obiektów czy zwierzętach zagrażających porządkowi, zdrowiu 
lub bezpieczeństwu. 

W wielu ośrodkach w Polsce straże miejskie dysponują monitoringiem 
wizyjnym. Dzięki wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego w miejscach 
objętych nadzorem następuje radykalne ograniczenie liczby przestępstw. Jest on 
pomocny w analizowaniu zagrożeń, w zabezpieczaniu imprez sportowych  
i kulturalnych, służy też do szybkiej oceny sytuacji w mieście.16 Komendant straży 
gminnej/miejskiej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o zdarzeniach zaistniałych  
na terenie gminy lub miasta, a w szczególności o: 

 zdarzeniach związanych z prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych na 
terenie budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej (szkół, 
przedszkoli, kin, teatrów, hal sportowych, stadionów, zakładów opieki 
zdrowotnej, obiektów handlowych etc.) lasów, obszarów leśnych  
i parkowych, gazociągów i stacji paliw; 

 powodziach; 

 katastrofach komunikacyjnych; 

                                                 
16 W. Kitler, Potrzeby i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej (w:) Realizacja zadań 

bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny. Warszawa 2006, s. 32 
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 skażeniach chemicznych i katastrofach ekologicznych lub zagrożeniach 
mogących doprowadzić do takiego skażenia i (lub) katastrofy; 

 skutkach anomalii pogodowych; 

 awariach łączności; 

 ujawnieniu niewybuchów lub niewypałów; 

 katastrofach budowlanych; 

 zbiorowych naruszeniach ładu i porządku publicznego; 

 niepokojach i protestach społecznych; 

 zakłóceniach w ruchu drogowym (doraźnych i planowanych); 

 aktach terroru; 

 skutkach innych sytuacji kryzysowych i zdarzeń nadzwyczajnych. 
Jeśli straż funkcjonuje w systemie 24-go,dzinnym, to informacje te najczęściej 

przekazywane są przez dyżurnego straży lub inną osobę upoważnioną przez 
komendanta w trybie doraźnym – całodobowo (również w dni wolne od pracy) 
telefonicznie, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub zagrożenia. Przekazywane 
są informacje, które są dostępne w danej chwili. Powinny one dotyczyć czasu, 
miejsca, charakteru, zasięgu, znanych przyczyn lub innych znanych okoliczności 
zdarzenia (zagrożenia), sił i środków ratowniczych oraz zakresu podejmowanych 
działań. Powinny także obejmować prognozę skutków zagrożenia lub zdarzenia 
kryzysowego, a także wnioski oraz ewentualne prośby o wsparcie działań przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta poprzez działające Centra Zarządzania 
Kryzysowego. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym jednoznacznie wskazuje, że na terenie 
gminy lub miasta organem odpowiedzialnym za organizację i realizację zadań  
z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej jest wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta.17 Ta sama ustawa precyzuje definicję infrastruktury krytycznej: 
,,Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą 
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji  
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy zaopatrzenia  
w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia  
w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, 
zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, 
przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym 
rurociągi substancji niebezpiecznych". 

W art. 3 wspomnianej ustawy zawarta jest również definicja ochrony 
infrastruktury krytycznej.18 ,,Infrastruktura krytyczna” i ,,obiekty infrastruktury 
krytycznej”, to określenia nowe. We wcześniejszych aktach prawnych związanych  
z samorządem terytorialnym używano określeń ,,obiekty komunalne,” i ,,urządzenia 
użyteczności publicznej”.19 O obiektach komunalnych i urządzeniach użyteczności 
publicznej wspomina również ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 
1996 r. Według art. 1 ust. 2 cyt. Ustawy, gospodarka komunalna obejmuje zadania 
związane z użytecznością publiczną, których celem jest bieżące i nieprzerwane 

                                                 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
19 Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 
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zaspokajanie potrzeb ludności, m.in. dostarczanie ciepła i energii elektrycznej, usługi 
kanalizacji, zapewnianie łączności, oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów, 
wywożenie śmieci.20 Użyteczność publiczna to nic innego, jak zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej i jest prawnym kryterium 
wyznaczającym dopuszczalny zasięg działalności samorządu terytorialnego.21 

 
Podsumowanie 
W obecnym stanie prawnym ustawodawca nadal nie definiuje wspomnianych 

pojęć w przepisach prawnych, jednak w dalszym ciągu posługuje się nimi.22 Został 
one użyte także w ustawie o strażach gminnych z 1997 roku, zgodnie z którą 
ochrona tych obiektów należy do zadań straży gminnych i polega  
na przeciwdziałaniu zniszczeniu, uszkodzeniu lub dewastacji obiektów oraz mienia, 
które się w nich znajduje, a także na uniemożliwieniu lub ograniczeniu dostępu do 
nich osobom nieupoważnionym.23 W warunkach związanych z sytuacjami 
kryzysowymi, wymagającymi konkretnych i adekwatnych działań mających 
charakter lokalny, wiodącą rolę pełni administracja lokalna.24 Prawidłowe działanie 
zakładów, obiektów czy urządzeń odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gmin 
lub miast. Wszelkiego rodzaju zakłócenia mogą stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia lub życia mieszkańców, a także mają wpływ na ich bezpieczną egzystencję 
w danym środowisku.25 W zaistniałych sytuacjach wójt, burmistrz czy prezydent 
miasta może wykorzystać podległą sobie straż i innych służb do wsparcia działań 
innych podsystemów wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa i może polegać to 
między innymi na przejęciu niektórych ich zadań, wynikających głównie  
z ustawowych kompetencji.26 Takie przedsięwzięcia będą zmierzały do 
podwyższenia poziomu zabezpieczenia chronionych obiektów, a jednocześnie będą 
wpływały na coraz większe zaangażowanie służb gminnych/miejskich w działania 
związane zarządzaniem kryzysowym w Polsce. 
 

Streszczenie 
Bezpieczeństwo zależy w dużym stopniu od organów administracji publicznej, 

które wykonują wiele zadań w związku z kryzysem i sytuacją kryzysową.27  
Ze wszystkimi opisanymi w niniejszym tekście sytuacjami związany jest stan 
zagrożenia, który może budzić obawy co do poziomu akceptowanego 
bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania powinny być obligatoryjnie 
wykorzystywane do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Bez względu na to, jaki 
charakter będą miały wspomniane sytuacje, zawsze udział w nich będzie miał 

                                                 
20 W. Kotowski, Straże gminne. Komentarz praktyczny. Warszawa 2004, s. 158 
21 A. Pakula, Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego  

(w:) Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Łódź 2000, s. 356 
22 J. Lemańska, K. Klonowski, Zamówienia publiczne w sektorze użyteczności publicznej, www.lex.com.pl 

(stan z 23.12.2009 r), s. 253-257 
23 I. Kobus, I. Dziugieł, Straż miejska i gminna (akty prawne i komentarz do uprawnień. Szczytno 2007,  

s. 753 
24 W. Kitler, Potrzeby i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej (w:) Realizacja zadań 

bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny. Warszawa 2006, s. 37 
25 A. Tyburska, M. Nepelski, Ochrona infrastruktury krytycznej. Szczytno 2009, s. 19 
26 K. Gąsiorek, Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (w:) Samorząd terytorialny w obronie 

narodowej RP. Warszawa 2005, s. 221 
27 Sytuację kryzysową należy postrzegać jako każde duże nieszczęście, jakie może przydarzyć się grupie 

obywateli lub państwu. 
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człowiek. ,,Człowiek może być sprawcą zamierzonych i niezamierzonych sytuacji 
kryzysowych. Natomiast zawsze powinien być podmiotem zarządzającym tymi 
sytuacjami, ostatnim ogniwem usuwającym lub neutralizującym przyczyny i skutki 
sytuacji kryzysowych i kryzysów”.28 

Słowa klucze: bezpieczeństwo, środowisko, infrastruktura krytyczna, sektory, 
ochrona 
 

Summary 
Security depends to a large extent on the public administration, which performs 

many tasks in connection with the crisis and the crisis. All the situations described  
in this text are related to a state of emergency that may raise concerns about the 
level of safety accepted. Proposed solutions should be mandatory to increase the 
level of safety. Regardless of the nature of the situation, there will always be a human 
being. "Man can be the cause of deliberate and unintended crisis situations. On the 
other hand, he should always be the manager of these situations, the last link to 
remove or neutralize the causes and effects of crises and crises. " 

Key words: safety, environment, critical infrastructure, sectors, protection 
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ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 
 
Wstęp 
Na stan środowiska naturalnego znaczący wpływ mają decyzje i działania 

zarówno pojedynczych osób w gospodarstwach domowych, jak i w wielkich 
przedsiębiorstwach. W gospodarstwach domowych podejmowane są decyzje 
związane z nabywaniem i użytkowaniem dóbr, tworzeniem różnorodnych odpadów, 
w tym z opakowań oraz niewykorzystanych produktów żywnościowych.1 W wyniku 
codziennego funkcjonowania gospodarstwa produkowane są również różnego 
rodzaju zanieczyszczenia, jak ścieki, opady itp. 

Podstawową frakcją, która powstaje w znacznych ilościach w gospodarstwie 
domowym, są odpady organiczne z domowej kuchni oraz z ogrodu. 
Biodegradowalne śmieci, które można wykorzystać w swoim gospodarstwie jako 
kompost, to najlepszy i najtańszy nawóz organiczny. 

Obecnie prowadzona jest skuteczna polityka gospodarowania odpadami, dzięki 
której udaje się coraz większą ilość materiałów ze składowiska odpadów przekazać 
do dalszego wykorzystania, ale liczba odpadów komunalnych systematycznie 
rośnie.  

Polska jest zobowiązana do wypełniania rozporządzeń wynikających 
z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcia m.in. odpowiedniego poziomu ograniczenia 
masy ulegających biodegradacji odpadów komunalnych kierowanych 
do składowania (do 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35%), a także poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 31 grudnia 2020 r. – 50%).2 

W Raporcie OECD pt. „Towards Sustainable Household Consumption? Trends 
and policies in OECD countries”3 oraz w Raporcie OECD “Greening Household 
Behaviour. The role of public policy” z 2011 r. przedstawiono dane, dotyczące 
wpływu działalności gospodarstw domowych na środowisko,4 z których wynika,  

                                                 
1 J. Nycz-Wróbel, Zachowania ekologiczne w gospodarstwach domowych (na przykładzie opinii 

mieszkańców woj. podkarpackiego) (w:) „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” Nr 285, 
„Zarządzanie i Marketing”. 3/2012, z. 19, s. 39-50 

2 http://archiwum.mos.gov.pl/artykul/wersja/4968_archiwum/47395_zasady_segregowania_odpadow_ 
komunalnych.html (pobrano 4.06.2017 r.) 

3 Raport OECD, Towards Sustainable Household Consumption? Trends and policies in OECD countries, 
OECD 2002, s. 11 

4 Raport OECD, „Greening Household Behaviour. The role of public policy”, OECD 2013, s. 22 
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że wytwarzanie odpadów komunalnych w regionie OECD wzrasta o ok. 1,3%  
w ciągu roku, tj. od 2005 do 2030 roku zwiększy się o ok. 38%. 

Stwierdzono, że ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2014 r. w Polsce 
w porównaniu z 2013 r. zmniejszyła się o 9% i wyniosła 10,3 mln ton,5 co oznacza, 
że ich ilość w odniesieniu na jednego mieszkańca Polski obniżyła się w tym okresie 
z 293 do 268 kg. Niestety w 2014 r. podstawowy sposób postępowania z tymi 
odpadami polegał na ich deponowaniu na składowiskach. Ponad połowa (53%,  
tj. 5,3 mln ton) masy odpadów komunalnych podlegało więc składowaniu, ich 
recyklingowi poddano 21% (2,2 mln ton), unieszkodliwieniu termicznemu  
w spalarniach 15% (1,6 mln ton), a biologicznemu przetwarzaniu 11% (1,2 mln ton).6 

W 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych 
(wzrost o 5,2%, w porównaniu z 2014 r.). Na jednego mieszkańca Polski przypadało 
średnio 283 kg tych odpadów, a najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), 
zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej 
natomiast w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg)  
i podkarpackim (196 kg).7 

Na świecie, według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych  
ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO (2013), całkowita strata części jadalnych produktów 
wynosi 1,3 mld ton rocznie.8 Eurostat (2010-2015) podaje, że straty i marnotrawstwo 
żywności w Unii Europejskiej powstają na wszystkich etapach łańcucha produkcji  
i dystrybucji żywności, choć w różnym stopniu. W 2016 r. grupa projektowa EU 
Fusion, działająca na zlecenie Komisji Europejskiej, wykazała, że głównym źródłem 
marnotrawstwa są wciąż gospodarstwa domowe (53%), a następnie przetwórstwo 
(19%), gastronomia (12%), produkcja (11%) oraz sprzedaż (5%).9 

W krajach Unii Europejskiej marnuje się rocznie ok. 88 mln ton jadalnych  
i niejadalnych części pożywienia, a więc 173 kg żywności w przeliczeniu na każdego 
mieszkańca. Ilość ta stanowi ekwiwalent 20% tych produktów wytwarzanych  
w Unii Europejskiej, a straty z tego tytułu sięgają 143 mld euro rocznie. 
Gospodarstwa domowe odpowiadają za niemal 47 mln ton wyrzucanego jedzenia, 
którego wartość wynosi 98 mld euro rocznie. Koszt ten jest jednak wyższy chociażby 
ze względu na koszty związane z produkcją, transportem i obróbką kulinarną 
żywności.  

W Polsce, jak podają szacunkowe dane Eurostatu z 2006 roku, marnuje się 
blisko 9 mln ton żywności.10 W fazie produkcji marnowane jest około 6,6 mln ton 
odpadów żywnościowych, a w gospodarstwach domowych – 2 mln ton. Każdy Polak 
wyrzuca około 52 kg żywności rocznie. Pod tym względem Polska zajmuje piątą 
pozycję wśród państw Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją  
i Holandią. Niestety wciąż brakuje stałego monitoringu strat i marnotrawstwa 
żywności w Polsce, który mógłby przyczynić się do aktualizacji danych dotyczących 
skali tego zjawiska na poszczególnych etapach łańcucha żywności.  

                                                 
5 http://portalkomunalny.pl/gus-produkujemy-mniej-odpadow-326183/ (pobrano 7.08.2017 r.) 
6 http://portalkomunalny.pl/gus-produkujemy-mniej-odpadow-326183/ (pobrano 4.06.2017 r.) 
7 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, na podstawie: http://stat.gov.pl/.pdf (pobrano 

10.06.2017r.)  
8 http://www.bankizywnosci.pl/pdf (pobrano 10.06.2017 r.) 
9 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_fw_expo2015_fusions_data-set_151015. 

pdf (pobrano 8.08.2017 r.) 
10 http://www.bankizywnosci.pl/ pdf (pobrano 10.06.2017 r.) 
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Celem artykułu jest wskazanie zachowań gospodarstwach domowych odnośnie 
generowanych różnych rodzajów odpadów, a także ograniczania powstawania ilości 
tych odpadów.  

 
Materiał i metody badań 
Podstawę analizy badanych zjawisk stanowiło 685 zebranych w 2016 r. 

kwestionariuszy ankiet na terenie województwa podkarpackiego. Respondentom 
zadano pytania dotyczące rodzajów odpadów powstających w ich gospodarstwach 
domowych, sposobów postępowania z nimi, a także metod zapobiegania 
powstawaniu zbyt dużych ilości odpadów. Odpowiedziom na pytania zawarte  
w kwestionariuszu należało przyporządkować rangi od 1 do 3, wg malejącego 
stopnia ich akceptacji.  

W pierwszej części analizy prezentowano struktury liczby wypowiedzi 
wyłącznie z uwagi na stopień znaczenia nadawany odpowiedziom przez 
respondentów, tj. bez uwzględniania ich charakterystyk. Takie ujęcie danych 
pozwalało uchwycić znaczenie poszczególnych alternatyw odpowiedzi w całej 
badanej próbie.  

W drugiej części analizy omówiono powiązania rang odpowiedzi  
z charakterystykami ankietowanych osób. Podejście to stało się możliwe przy 
zebraniu częstości odpowiedzi w dwuwymiarowych tablicach, w wierszach których 
znajdowały się rangi odpowiedzi, a w kolumnach – cechy opisujące respondentów. 
Do statystycznej oceny zróżnicowania częstości tych odpowiedzi wykorzystano 
nieparametryczny test niezależności chi-kwadrat.11 Hipotezę zerową  
(o niezależności zmiennych stanowiących kryteria konstruowania tabel) odrzucano, 
gdy obliczona wartość statystyki testu przewyższała wartość krytyczną przy danym 
poziomie istotności. Jego wielkość zaznaczano w tablicach przy każdej pierwszej 
wartości danych opisujących badane zależności.  

 
Analiza wyników badań 
Analizę zebranych danych podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich 

omówiono badane zjawiska z uwagi na powszechność ich występowania, natomiast 
w drugim poddano statystycznej ocenie istotność powiązań tych zjawisk z ich 
determinantami. W główce każdej tabeli podano liczbę osób, które udzieliły 
odpowiedzi na dane pytanie. 

W tabeli 1 przedstawiono wyrażoną w procentach strukturę badanych osób  
z uwagi na ich: wiek, płeć, wykształcenie oraz deklarowany poziom wiedzy  
w zakresie problematyki ochrony środowiska. Zmienne te przyjęto w dalszej części  
za determinanty analizowanych w pracy zjawisk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Warszawa 2000, s. 761 
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Tabela nr 1: charakterystyka respondentów 
 

Wyszczegó
lnienie 

Cechy respondentów (685) 

Wiek Płeć Wykształcenie Wiedza o ochr. środowiska 

≤ 25 26-45 >45 kobiety mężcz podst./ 
zaw. 

śred. wyższe słaba śred. duża 

Liczba 
respondent

ów 

316 270 99 427 258 153 207 325 155 246 284 

Procenty 
respondent

ów 

46,1 39,4 14,5 62,3 37,7 22,3 30,2 47,5 22,6 35,9 41,5 

Źródło: opracowanie własne 
 

Najbardziej liczne grupy wśród respondentów stanowiły kobiety, absolwenci 
szkół wyższych, osoby w wieku do 25 lat, a ponad 40% ankietowanych w swojej 
opinii posiadało dużą wiedzę w zakresie problematyki ochrony środowiska. 

W ankiecie zawarto dwa pytania mające charakter sprawdzający rozeznanie 
badanych osób, jeśli chodzi o ich ogólną orientację w zagadnieniach dotyczących 
ochrony przyrody, w kontekście gospodarki odpadami powstającymi  
w gospodarstwach domowych. Pierwsze z tych pytań wiąże się z hierarchizacją 
największych problemów ekologicznych oddziaływujących na wielkość produkcji  
i jakość żywności, a odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela nr 2: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na opinie dotyczące 

największych problemów ekologicznych świata wpływających na wielkość produkcji oraz 
jakość żywności 

 
Znaczenie 
problemu 

ekologicznego 

Problemy ekologiczne (684) 

zanieczyszcze-
nie powietrza 

globalne 
ocieplenie 

deforetacja  
i erozja gleby 

gospodarka 
odpadami 

deficyt 
wody 

słodkiej 

kwaśne 
deszcze 

duże 55,9 35,2 32,2 26,5 26,0 24,3 

przeciętne 33,6 29,7 35,5 33,6 26,8 40,8 

małe 10,5 35,1 32,3 39,9 47,2 34,9 

Źródło: opracowanie własne 
 

Za najbardziej zagrażające produkcji żywności oraz jej jakości uznano  
w kolejności: zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie oraz deforestację  
i erozję gleby. Biorąc pod uwagę opinie fachowców z tej dziedziny, największą 
szkodliwość w tym przypadku przypisać jednak należy deficytowi wody słodkiej12  
i kwaśnym deszczom, a następnie globalnemu ociepleniu.13,14 

Drugie pytanie sprawdzające rozeznanie respondentów w powyższym zakresie 
dotyczyło oceny wielkości udziału odpadów organicznych w ogólnej masie odpadów 
(tab. 3). W tym przypadku większość odpowiedzi wskazywała na przeszacowaną 
jego wartość, a tylko niespełna jedna trzecia osób uczestniczących w badaniu 

                                                 
12 M. Gerwin, Żywność i demokracja. Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej Kraków 2011,  

s. 88-91 
13 M. Krauze, Bezpieczeństwo ekologiczne – zagrożenia, skutki i profilaktyka, „Biuletyn Chemik”. 2008, 

nr 4, http://schwrpwroc.republika.pl/dodatki/biuletyn/biuletyn4/biuletyn42008.html  
(pobrano 11.06.2017 r.) 

14 D. Senczyk, Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój: wzajemne relacje, „Przegląd 
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2013, nr 4, s. 65-74 
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potrafiła wybrać właściwą odpowiedź, tj. przedział 30-40%, co jest zgodne z danymi 
podawanymi w literaturze.15 

Zaprezentowane opinie mocno więc odbiegają od faktycznego stanu rzeczy, 
świadcząc o pewnych brakach wiedzy respondentów, dotyczącej zarówno 
problemów zagrożenia stanu środowiska, jak i znaczenia odpadów organicznych, 
które w poważnej mierze powstają w gospodarstwach domowych. W tej sytuacji 
należy uznać, że zapewne niezbędna jest stała edukacja społeczeństwa  
w dziedzinie związanej z różnymi aspektami ochrony środowiska. 

 

Tabela nr 3: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na ich ocenę udziału 

odpadów organicznych w ogólnej masie odpadów 
 

Wyszczególnienie Udział odpadów organicznych w ogólnej masie odpadów (685) 

do 30 30-40 pow. 40 

Procenty respondentów 11,5 29,9 58,6 

Źródło: opracowanie własne 
 

W każdym gospodarstwie domowym powstają różnego rodzaju odpadki 
nienadające się do powtórnego wykorzystania. Z uwagi na tematykę pracy 
interesująca jest ocena znaczenia odpadów generowanych m.in. przez 
zaspokajanie tak podstawowej potrzeby człowieka, jaką jest odżywianie się, 
związane z nabywaniem produktów żywnościowych wraz z ich opakowaniami. 
Odpowiednie dane obrazujące tę problematykę, jak również odnoszące się do 
innych rodzajów odpadów, zebrano w tabeli 4. 

 

Tabela nr 4: procentowy udział liczby gospodarstw domowych z uwagi na powstające 

w nich ilości poszczególnych rodzajów odpadów 
 
Ilości 

odpadów 
Rodzaje odpadów (683) 

plastik organiczne makulatura szkło metale elektroniczne i AGD farby baterie 

duże 71,3 65,8 52,0 40,3 19,9 19,0 17,4 14,3 

przeciętne 17,3 17,1 23,3 39,8 36,3 15,1 19,3 31,8 

małe 11,4 17,1 24,7 19,9 43,8 65,9 63,3 53,9 

Źródło: opracowanie własne 
 

Za najbardziej powszechną grupę odpadów, pod względem ilości, uznane 
zostały materiały z plastiku (a więc najczęściej opakowania artykułów 
żywnościowych) oraz odpadki organiczne, a następnie makulatura i szkło. 
Zdecydowanie mniejszy udział w odpadach miały materiały niezwiązane  
z gospodarką żywnościową (elektroniczne, farby, baterie).  

Częstość wyrzucania produktów żywnościowych związana jest z rodzajem tych 
produktów. Dane ilustrujące te problematykę zaprezentowano w tabeli 5.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 http://www.bankizywnosci.pl/ pdf (pobrano 10.06.2017 r.) 
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Tabela nr 5: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na najczęściej wyrzucane 

produkty żywnościowe 
 

Częstość 
wyrzucania 
produktów 

Najczęściej wyrzucane produkty żywnościowe (680) 

warzywa owoce pieczywo mięso 
i wędliny 

nabiał przetwory 
domowe 

napoje przetwory 
zbożowe 

duża 62,5 62,5 61,0 41,8 30,1 15,6 13,7 12,8 

przeciętna 26,2 24,1 19,1 37,2 45,3 19,3 18,1 10,7 

mała 11,3 13,4 19,9 21,0 24,6 65,1 68,2 76,5 

Źródło: opracowanie własne 
 

Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że częstość pozbywania 
się żywności ściśle związana jest z jej naturalną podatnością na psucie się. Tak więc 
najczęściej wśród odpadów znajdowały się warzywa i owoce, a następnie pieczywo 
oraz mięso i wędliny. 

Powstająca niekiedy potrzeba wyrzucania produktów żywnościowych,  
o kończącym się terminie przydatności do spożycia może być także związana  
z pewnym niezadowoleniem co do jakości żywności. Sposób postępowania 
respondentów z produktami o kończącym się terminie ważności przedstawiono  
w tabeli 6. 

 

Tabela nr 6: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na sposoby postępowania 

z produktami o kończącym się terminie przydatności do spożycia 
 

Wyszczególnienie Sposób postępowania (622) 

zawsze 
wykorzystuje 

zostawia z zamiarem 
wykorzystania, lecz najczęściej  

się psują 

wyrzuca 

Procenty liczby respondentów 38,7 26,1 35,2 

Źródło: opracowanie własne 
 

Około 39% respondentów deklaruje, że produkty spożywcze wykorzystuje 
zawsze, a u ok. 35% osób zdarza się, że zostają jednak zmuszeni do wyrzucania 
tych artykułów. Ok. 26% pozostałych osób zamierza wykorzystać artykuły  
o kończącym się terminie przydatności do spożycia, aczkolwiek najczęściej kończy 
się to niepowodzeniem. Tak więc tylko niespełna czterem na dziesięciu 
respondentom udaje się w pełni kontrolować swoją gospodarkę żywnością. 

W sytuacji, gdy powstaje potrzeba pozbycia się niewykorzystanej żywności, 
czyni się to w różny sposób, co obrazują dane zawarte w tabeli 7. 

 

Tabela nr 7: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na sposoby pozbywania 

się niewykorzystanej żywności 
 

Znaczenie 
sposobu 

pozbywania się 
niewykorzystanej 

żywności 

Problemy ekologiczne (677) 

skarmianie 
zwierzętami 

komposto- 
wanie 

wykorzystanie 
wtórne 

wyrzucanie 
na 

śmietnik 

przekazywanie 
instytucjom 

wyrzucanie 
gdziekolwiek 

duże 62,9 46,2 37,1 33,7 10,0 10,0 

przeciętne 25,9 42,1 43,3 36,9 34,3 17,6 

małe 11,2 11,7 19,6 29,4 55,7 72,4 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdecydowanie najczęściej żywność taką skarmia się zwierzętami, kompostuje 
lub wykorzystuje ponownie. Dopiero jako czwarty sposób usuwania tej żywności 
podano wyrzucanie na śmietnik, a pozostałe formy pozbywania się jej mają 
marginalne znaczenie. Zapewne w sytuacji, kiedy artykuły nie straciły jeszcze 
przydatności do spożycia, a prawdopodobieństwo ich zużycia we właściwym 
terminie jest nikłe, większą uwagę należałoby zwrócić na możliwość przekazania ich 
właściwym instytucjom, co wymagałoby jednak, m.in. rozpowszechnienia informacji 
dotyczącej takiej możliwości. 

Respondenci w różnym stopniu starają się ograniczać ilość odpadów 
powstających w ich gospodarstwach domowych, co zaprezentowano w tabeli 8. 

 

Tabela nr 8: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na stopień ograniczania 

ilości odpadów w gospodarstwie domowym 
 

Wyszczególnienie Stopień ograniczania odpadów (685) 

duży średni mały 

Procenty liczby respondentów 41,9 17,1 41,0 

Źródło: opracowanie własne 
 

Przedstawione dane mocno korelują z podanymi poprzednio wielkościami 
dotyczącymi postępowania z produktami żywnościowymi o kończącym się terminie 
przydatności do spożycia. Tak więc największe i zbliżone były odsetki osób w dużym 
stopniu ograniczających powstawanie odpadów oraz zawsze wykorzystujących 
produkty żywnościowe. Jednocześnie tylko nieco niższe były odsetki osób nie 
przywiązujących większej wagi do ograniczania odpadów oraz wyrzucających 
żywność o kończącym się terminie przydatności do spożycia.  

Osoby zainteresowane ograniczaniem powstawania odpadów żywnościowych 
stosowały w tym celu różne sposoby. Zestawienie odpowiedzi na to pytanie ankiety 
zawarto w tabeli 9. 

 

Tabela nr 9: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na sposoby zapobiegania 

powstawaniu odpadów żywnościowych 
 

Częstość sposobu 
zapobiegania 
powstawania 

odpadów 

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych (616) 

planowe 
zakupy 

opakowania 
przedłuża-

jące 
trwałość 

produkty 
o 

dłuższej 
trwałości 

przechowy-
wanie  

w niskich 
temp. 

zakup 
konserw 

wtórne 
wykorzyst. 
odpadów 

żywienie 
poza 

domem 

duża 71,9 56,8 56,2 45,6 33,4 20,6 15,4 

przeciętna 7,1 23,4 16,2 19,5 13,3 10,2 10,2 

mała 20,9 19,8 27,6 34,9 53,3 69,2 74,4 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną metodą zmniejszania ilości 
odpadów okazały się planowane zakupy. Nieco mniejsze znaczenie w tym względzie 
przypisywano stosowaniu opakowań przedłużających trwałość produktów  
i zakupowi produktów o dłuższej trwałości. Mniej niż połowa liczby badanych osób 
ograniczanie odpadów upatrywała w przechowywaniu artykułów w niskich 
temperaturach, a następnie poprzez zakup konserw, wtórne wykorzystywanie 
odpadów oraz żywienie poza domem. 
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Powszechność stosowania poszczególnych rodzajów opakowań, jako sposobu 
umożliwiającego dłuższe zachowanie przydatności produktów do spożycia, ilustruje 
tabela 10. 

 

Tabela nr 10: procentowy udział liczby respondentów ze względu na rodzaje 

stosowanych opakowań w celu dłuższego przechowywania produktów żywnościowych 
 

Znaczenie opakowania Rodzaje opakowań (681) 

szkło kartonowe z tworzyw 
sztucznych 

metalowe 

duże 42,3 25,3 21,4 11,0 

przeciętne 43,5 57,7 57,6 41,3 

małe 14,2 17,0 21,0 47,7 

Źródło: opracowanie własne 
 

Największe znaczenie w przechowalnictwie artykułów spożywczych nadano 
opakowaniom szklanym, co z uwagi na ich własności w kontakcie z żywnością jest 
zrozumiałe. Pozostałe alternatywy opakowań były o tyle podobne, że wykonano je  
z tworzyw sztucznych lub tym materiałem powleczono ich powierzchnię.  

Przedstawiona powyżej analiza dotyczyła tylko częstości występowania  
i znaczenia badanych zjawisk.  

Poniżej zjawiska te zaprezentowane będą na tle ich uwarunkowań wraz  
ze statystyczną oceną tych powiązań. Tak jak poprzednio, rozważania rozpoczęte 
zostaną od poglądów respondentów dotyczących hierarchizacji największych 
problemów ekologicznych oddziaływujących na wielkość produkcji i jakość żywności 
(tab. 11).  

 

Tabela nr 11: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na ich oceny znaczenia 

problemów ekologicznych świata wpływających na wielkość produkcji i jakość żywności  
 

Problemy 
ekologiczne 

i ich znaczenie 
(1 – duże;  

2 – średnie;  
3 – małe) 

 

Charakterystyki respondentów (683) 

Wiek Płeć Wykształcenie Wiedza o ochr. 
środowiska 

≤ 25 26-
45 

>45 kobiety mężcz. podst./zaw. średnie wyższe mała średnia duża 

kwaśne 
deszcze 

1      31,6* 20,8 23,1 26,5* 25,2 22,3 

2      39,5 47,3 37,2 49,0 39,4 37,4 

3      28,9 31,9 39,7 24,5 35,4 40,3 

zanie- 
czysz- 
czenie 

powietrza 

1 57,8** 52,9 57,6 59,9** 49,0       

2 27,6 40,4 34,3 31,9 36,6       

3 14,6 6,7 8,1 8,2 11,4       

deficyt 
wody 

słodkiej 

1 25,1* 22,9 37,4         

2 26,7 30,4 17,2         

3 48,2 46,7 45,4         

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
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Jak już stwierdzono, najważniejszym obecnie problemem ekologicznym  
w omawianym kontekście jest deficyt wody słodkiej, a uwagę na to zwróciła tylko 
grupa osób najstarszych. Na drugie co do ważności w tym względzie kwaśne 
deszcze częściej wskazywały osoby posiadające niższe wykształcenie i deklarujące 
niższy poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a więc otrzymane odpowiedzi 
stoją w pewnej sprzeczności z oczekiwaniami. Może to świadczyć o przeszacowaniu 
własnych kompetencji przez osoby przypisujące sobie dużą znajomość problematyki 
związanej z ochroną środowiska. 

Zróżnicowanie ilości poszczególnych odpadów, przy uwzględnieniu 
charakterystyk respondentów przedstawia tabela 12. 

 

Tabela nr 12: procentowy udział liczby gospodarstw domowych z uwagi na powstające 

w nich ilości poszczególnych odpadów 
 

Rodzaje 
odpadków i ich 
ilości (1 – duże;  

2 – średnie;  
3 – małe) 

Charakterystyki respondentów (683) 

Płeć Wykształcenie Wiedza o ochronie 
środowiska 

kobiety mężcz. podst./zaw. Średnie Wyższe mała średnia duża 

baterie 1   24,2** 15,9 8,7 23,4** 8,6 14,4 

2   30,7 29,5 33,7 29,9 33,9 31,0 

3   45,1 54,6 57,6 46,7 57,5 54,6 

farby, oleje 1 13,1** 24,5 29,4** 15,9 12,7 28,6** 15,1 13,4 

2 18,8 20,2 21,6 23,2 15,8 27,9 20,8 13,4 

3 68,1 55,3 49,0 60,9 71,5 43,5 64,1 73,2 

sprzęt 
AGD, 

elektronicz., 
itp. 

1 15,3** 25,3 24,8** 21,8 14,6 32,5** 17,5 13,0 

2 16,4 12,8 12,4 19,3 13,6 14,3 14,3 16,2 

3 68,3 61,9 62,8 58,9 71,8 53,2 68,2 70,8 

organiczne 
(z kuchni 
i ogrodu) 

1 69,9** 58,7 47,7** 67,6 73,1 53,3** 72,3 66,9 

2 16,0 19,1 26,2 17,4 12,7 18,8 15,5 17,6 

3 14,1 22,2 26,1 15,0 14,2 27,9 12,2 15,5 

makulatura 1 54,5* 47,9 49,0* 51,7 53,6 40,3** 58,0 53,2 

2 24,2 21,8 21,6 18,4 27,2 25,3 17,9 26,7 

3 21,4 30,3 29,4 29,9 19,2 34,4 24,1 20,1 

szkło 1   45,1* 36,7 40,2 37,0** 36,7 45,1 

2   33,3 37,2 44,6 33,8 42,5 40,8 

3   21,6 26,1 15,2 29,2 20,8 14,1 

plastik 1 76,5* 62,6 56,2** 69,6 79,6 57,8** 72,7 77,5 

2 13,9 23,0 23,5 20,3 12,4 26,6 15,5 13,7 

3 9,6 14,4 20,3 10,1 8,0 15,6 11,8 8,8 

metale 1      27,3** 19,2 16,5 

2      23,4 39,6 40,5 

3      49,3 41,2 43,0 

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
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Na odpady materiałów z plastiku, które w pierwszej części analizy podano jako 
pojawiające się najczęściej, zwracali uwagę przede wszystkim absolwenci szkół 
wyższych i osoby o dużej wiedzy z zakresu ekologii oraz kobiety. Odpadki 
organiczne i makulatura stanowiły kolejne pod względem ilości powstające odpady, 
a na ich znaczenie wskazywały najczęściej kobiety, osoby z wykształceniem 
wyższym i średnim poziomie wiedzy o ochronie przyrody. Uwarunkowania tych 
wyników są zbliżone do poprzednich, świadcząc tym razem jednak korzystniej  
o respondentach. Z kolei na odpady, których pozbywanie się wymagało większych 
starań, tj. farby, oleje, sprzęt AGD oraz baterie, zwracały uwagę głównie osoby  
z niższym wykształceniem i małych zainteresowaniach ochroną środowiska oraz 
mężczyźni. 

 
Częstość pozbywania się niewykorzystanych produktów spożywczych 

przedstawiono w tabeli 13. 
 

Tabela nr 13: procentowy udział liczby respondentów z uwagi na ilości 

niewykorzystanych i wyrzucanych produktów żywnościowych 
 
Produkty  

żywnościowe  
i ich ilości  
(1 – duże; 

2 – średnie; 
3 – małe) 

Charakterystyki respondentów (680) 

Wiek Wykształcenie Wiedza o ochronie 
środowiska 

≤ 25 26-45 >45 podst./zaw. średnie wyższe mała średnia duża 

owoce 1 52,4** 72,7 67,4 62,5* 53,6 68,2 56,8* 58,4 69,3 

2 29,8 18,4 21,4 22,4 29,0 21,8 27,1 26,5 20,4 

3 17,8 9,0 11,2 15,1 17,4 10,0 16,1 15,1 10,3 

mięso 
i wędliny 

1       54,2** 40,4 36,1 

2       29,7 38,4 40,4 

3       16,1 21,2 23,6 

nabiał 1 37,1** 27,0 16,3       

2 40,0 47,9 55,1       

3 22,9 25,1 28,6       

przetwory 
zbożowe 

1 14,9** 7,1 21,4 17,8** 16,4 8,1    

2 8,3 13,5 11,2 9,2 8,7 12,8    

3 76,8 79,4 67,4 73,0 74,9 79,1    

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
 
 

Spośród produktów żywnościowych, które najczęściej wyrzucano były owoce, 
a na takie praktyki zwracały uwagę głównie osoby w średnim wieku, o dużej wiedzy 
z zakresu ekologii, a także absolwenci szkół wyższych. Z kolei powszechność 
pozbywania się niewykorzystanego mięsa i wędlin była większa u osób o małej 
wiedzy z zakresu ochrony przyrody, a odpadków artykułów nabiałowych – u osób 
młodszych. Na zjawisko powstawania odpadków w grupie przetworów zbożowych 
wskazywały głównie osoby starsze i o niższym wykształceniu. Wymienione tu 
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powiązania, oprócz cech respondentów, są zapewne w dużym stopniu uzależnione 
od preferowanej przez nich diety. 

Sposoby postępowania respondentów z żywnością w przypadku kończącego 
się terminu jej przydatności do spożycia podano w tabeli 14. 

 
Tabela nr 14: procenty liczby respondentów z uwagi na postępowanie z produktami  

o kończącym się terminie ich przydatności do spożycia 
 
Postępowanie z 

produktami 
Charakterystyki respondentów (680) 

Płeć Wykształcenie Wiedza o ochronie 
środowiska 

kobiety mężcz. podst./zaw. średnie wyższe mała średnia duża 

zawsze wykorzystuje 43,1* 30,9 20,8** 37,7 48,9 24,8** 38,1 46,8 

zostawia, po czym 
wyrzuca 

24,8 28,3 31,5 22,0 25,9 27,7 28,4 23,2 

wyrzuca 32,1 40,8 47,7 40,3 25,2 47,5 33,5 30,0 

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
 

Najwyższy stopień wykorzystania artykułów spożywczych, eliminujący potrzebę 
ich wyrzucania, stwierdzono u kobiet, absolwentów szkół wyższych oraz u osób 
deklarujących dużą wiedzę w zakresie ochrony środowiska. Zależności te mogły 
więc wynikać z poziomu wiedzy respondentów oraz większej zapobiegliwości 
dotyczącej prowadzenia gospodarstwa domowego występującej u kobiet. 

 
Respondenci w różny sposób starali się zapobiegać powstawaniu odpadów 

żywności, co obrazuje tabela 15. 
 

Tabela nr 15: procenty liczby respondentów z uwagi na stosowane sposoby 

zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych 
 

Sposoby zapobie- 
gania i ich znaczenie  

(1 – duże; 2 – średnie; 
3 – małe) 

 

Charakterystyki respondentów (683) 

Wiek Płeć Wykształcenie Wiedza o ochr. środow. 

≤ 25 6-45 45 kobiety mężcz 
 

podst./zaw. średnie wyższe mała średnia duża 

planowe zakupy 1 63,9** 78,9 77,8         

2 8,6 5,7 6,7         

3 27,5 15,4 15,5         

zakup konserw 1    27,6** 43,6 45,5** 36,6 27,1 56,2** 30,0 25,1 

2    11,3 16,9 13,4 14,4 12,6 16,9 13,0 11,8 

3    61,1 39,5 41,1 49,0 60,3 26,9 57,0 63,1 

opakowania 
przedłużające 

trwałość 
produktu 

1         47,7* 59,2 59,3 

2         24,6 20,2 25,5 
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3         27,7 20,6 15,2 

Produkty  
o dłuższej 
trwałości 

1    60,6** 48,4       

2    16,9 15,1       

3    22,5 36,4       

przechowy-
wanie w niskich 

temp. 

1      36,6* 44,8 49,3 33,1** 47,1 50,6 

2      21,4 16,0 21,0 10,0 21,5 22,4 

3      42,0 39,2 29,7 56,9 31,4 27,0 

żywienie poza 
domem 

1 21,1** 12,2 6,7 12,3** 20,9    22,3** 17,9 9,9 

2 11,0 9,4 10,0 7,9 14,2    13,8 11,2 7,6 

3 67,9 78,4 83,3 14,2 64,9    63,9 70,9 82,5 

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 

 

Planowanie zakupów, jako najczęściej stosowany środek zaradczy 
powstawania nadwyżek artykułów spożywczych, które mogłyby ulec zepsuciu, 
okazał się być bardziej rozpowszechniony wśród respondentów starszych. 
Stosowany w tym samym celu zakup żywności w opakowaniach przedłużających jej 
trwałość preferowały osoby deklarujące wyższy poziom wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska, a na nabywanie produktów o dłuższej trwałości częściej wskazywały 
kobiety. Z kolei przechowywanie żywności w niskich temperaturach bardziej 
popularne było wśród absolwentów szkół wyższych oraz wśród osób o większej 
wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. Z konserw częściej korzystali mężczyźni 
oraz osoby słabiej wykształcone i mniej orientujące się w problematyce ochrony 
środowiska. Wśród osób z tej ostatniej grupy, a także wśród osób młodszych  
i mężczyzn bardziej rozpowszechnione było żywienie poza domem, co mogło także 
wynikać ze specyfiki ich pracy zawodowej.  

 
Jednym ze sposobów ograniczania powstawania odpadów produktów 

spożywczych jest ich zakup w opakowaniach umożliwiających dłuższe 
przechowywanie. Tabela 16 przedstawia preferencje respondentów w wyborze 
opakowań żywności.  

 

Tabela nr 16: procentowy udział liczby respondentów ze względu na wykazywane 

preferencje w wyborze opakowań w celu jak najdłuższego przechowywania produktów 
żywnościowych 

 
Rodzaj opakowania i jego 

znaczenie  
(1 – duże; 2 – średnie;  

3 – małe) 

Charakterystyki respondentów (683) 

Płeć Wykształcenie Wiedza o ochronie środowiska 

kobiety mężcz. podst./ 
zaw 

średnie wyższe mała średnia duża 

szklane 1 45,8* 36,5 39,6* 38,2 46,2 29,7* 43,3 48,4 

2 41,8 46,3 41,6 50,7 39,7 43,2 44,9 42,4 

3 12,4 17,2 18,8 11,1 14,1 27,1 11,8 9,2 

z tworzyw 
sztucznych 

1      30,3* 21,2 16,7 

2      51,6 57,6 60,9 



171 
 

3      18,1 21,2 22,4 

metalowe 1 8,9* 14,5       

2 40,4 42,7       

3 50,7 42,8       

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
 

Opakowania umożliwiające dłuższe przechowywanie żywności, wykonane  
ze szkła, częściej wybierały kobiety, absolwenci szkół wyższych oraz osoby 
deklarujące dużą wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Z kolei opakowania 
plastikowe powszechniej wybierały osoby słabiej zorientowane w problematyce 
ekologii i mężczyźni. 

Stopień zainteresowania ograniczaniem ilości odpadów wśród ankietowanych 
osób przedstawiono w tabeli 17. 

 

Tabela nr 17: procentowy udział liczby respondentów ze względu na ograniczanie ilości 

odpadów  
 

Stopień 
ograniczania 

odpadów 

Charakterystyki respondentów (680) 

Płeć Wykształcenie Wiedza o ochronie 
środowiska 

kobiety mężcz. podst./zaw. średnie wyższe mała średnie duża 

mały 43,8* 38,8 35,3** 32,4 51,1 19,4** 37,0 58,5 

przeciętny 44,3 35,6 44,4 43,0 38,1 40,0 50,0 33,8 

duży 11,9 25,6 20,3 24,6 10,8 40,6 13,0 7,7 

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
 

Zaprezentowane dane wskazują, że trzy (z uwzględnionych w badaniach) 
cechy respondentów różnicowały je w sposób statystycznie istotny ze względu  
na zachowania mające na celu ograniczanie ilości odpadów powstających w ich 
gospodarstwach domowych. Największą wagę do tego problemu przywiązywały 
kobiety, absolwenci szkół wyższych oraz osoby deklarujące posiadanie dużej wiedzy 
dotyczącej ekologii. 

Ostatnim aspektem uwzględnionym w badaniu, była ocena sposobów 
pozbywania się niewykorzystanej żywności, którą przedstawiono w tabeli 18. 

 

Tabela nr 18: procenty liczby respondentów z uwagi na stosowane sposoby pozbywania 

się niewykorzystanej żywności  
 

Sposoby pozbywania 
się żywności i ich 

znaczenie  
(1 – duże;  

2 – średnie;  
3 – małe) 

Charakterystyki respondentów (683) 

Wiek Płeć Wykształcenie Wiedza o ochr. środowiska 

≤ 25 26-
45 

> 45 kobiety mężcz. 
 

podst./zaw. średnie wyższe mała średnia duża 

wyrzucanie na 
śmietnik 

1         47,8** 33,8 25,8 

2         27,7 40,7 38,7 
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3         24,5 25,5 35,5 

komposto-wanie 1 40,8** 49,0 56,1      49,7* 48,6 42,3 

2 42,3 43,8 36,7      34,2 39,9 48,4 

3 16,9 7,2 7,2      16,1 11,5 9,3 

skarmianie 
zwierzętami 

1         49,0** 65,8 68,1 

2         33,6 23,5 23,7 

3         17,4 10,7 8,2 

wykorzystanie 
wtórne 

1    39,1** 33,7 27,6** 33,5 43,9 29,0* 34,6 43,7 

2    45,7 39,2 46,7 43,7 41,4 47,1 42,8 41,6 

3    15,2 27,1 25,7 22,8 14,7 23,9 22,6 14,7 

przekazywanie 
instytucjom 

dobroczynnym 

1      12,5* 13,6 6,6    

2      33,6 27,7 38,9    

3      53,9 58,7 54,5    

wyrzucanie 
gdziekolwiek 

1 12,7** 9,1 4,1 9,2** 11,4 13,8* 11,2 7,5 13,6** 9,9 8,2 

2 21,3 12,8 18,4 14,0 23,5 17,1 22,3 14,7 23,9 19,7 12,2 

3 65,9 78,1 77,5 76,8 65,1 69,1 66,5 77,8 62,6 70,4 79,6 

* - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,05 /significance at p=0.05 probability 
** - istotność przy prawdopodobieństwie p=0,01 /significance at p=0.01 probability 
Źródło: opracowanie własne 
 

W pierwszej części analizy stwierdzono, że najbardziej rozpowszechnionym 
sposobem pozbywania się odpadów żywności było ich skarmianie zwierzętami. 
Statystycznie istotne zróżnicowanie respondentów pod tym względem wystąpiło 
tylko wśród osób o różnym poziomie wiedzy dotyczącej ochrony przyrody, a częściej 
postępowały tak osoby bardziej obeznane z tą problematyką, które jednocześnie 
rzadziej wyrzucały odpady na śmietnik, aniżeli osoby o mniejszej wiedzy w tym 
zakresie. Z kolei kompostowanie tych odpadów było powszechniej stosowane przez 
osoby starsze oraz deklarujące niższy poziom wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska. Do wtórnego wykorzystania odpadów większą wagę przywiązywały 
kobiety, absolwenci szkół wyższych oraz osoby deklarujące wyższy poziom wiedzy 
z zakresu ekologii. Sporadyczne i nie sprecyzowane, co do miejsca wyrzucanie 
żywności występowało powszechniej wśród mężczyzn, osób młodszych, słabiej 
wykształconych i niższym poziomie wiedzy dotyczącej ochrony przyrody, przy czym 
postępowanie to było najrzadziej występującym sposobem pozbywania się 
niewykorzystanej żywności. 

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność.16 Wśród 
najczęściej wyrzucanych produktów, wskazywano kolejno: wędliny (43%), pieczywo 
(36%), warzywa (32%), owoce (27%), jogurty (23%), ziemniaki (20%), mięso (17%), 
mleko (17%), ser (12%), ryby i dania gotowe (po 8%) oraz jaja (4%). Odnotowano 
istotny spadek w częstości wyrzucania pieczywa i owoców. Wśród najczęściej 
wymienianych przyczyn wyrzucania żywności były: przekroczenie terminu 
przydatności do spożycia (38%), zbyt duże zakupy (15%), zbyt duże porcje posiłków 
(13%), niewłaściwe przechowywanie żywności (11%), zakup złego jakościowo (9%) 
lub niesmacznego produktu (6%), brak pomysłów na wykorzystywania resztek (3%) 

                                                 
16 http://www.bankizywnosci.pl/ pdf (pobrano 10.06.2017 r.) 
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oraz niestosowanie listy zakupów (2%).17 Najczęstszą przyczyną wyrzucania 
żywności jest od kilku lat przeoczanie terminu przydatności do spożycia, a na 
znaczeniu wyraźnie straciły niewłaściwe przechowywanie żywności, zbyt duże 
porcje lub zakup złego jakościowo produktu.  

 
Podsumowanie 
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że najczęściej występującymi 

odpadami w gospodarstwach domowych okazały się wyroby z tworzyw sztucznych, 
a następnie odpadki organiczne i makulatura. Spośród artykułów żywnościowych 
najpowszechniej pozbywano się tych, które wykazywały najmniejszą trwałość 
podczas przechowywania, tj. warzywa, owoce, pieczywo oraz mięso i wędliny.  
Ok. 39% respondentów zawsze wykorzystywało zakupioną żywność i podobny ich 
odsetek był zmuszony do wyrzucania jej nadpsutych resztek. Pozostałe osoby 
zamierzały te resztki wykorzystać, aczkolwiek kończyło się to zazwyczaj również ich 
wyrzucaniem. Do najbardziej rozpowszechnionych sposobów pozbywania się 
odpadów żywności należały skarmianie ich zwierzętami, kompostowanie, wtórne 
wykorzystywanie i wyrzucanie na śmietnik.  

Nieco ponad 40% respondentów deklarowało dużą i prawie tyle samo osób 
słabą, a pozostali – przeciętną intensywność działań mających na celu ograniczanie 
powstawania odpadów. Najbardziej popularnym sposobem zapobiegania 
powstawaniu odpadów żywnościowych były planowane zakupy, a następnie 
nabywanie produktów żywnościowych o przedłużonej trwałości, przechowywanie ich 
w niskich temperaturach oraz zakup konserw. Trwałość żywności starano się także 
zapewnić poprzez jej nabywanie w odpowiednich opakowaniach, spośród których 
największą popularnością cieszyły się te wykonane ze szkła. 

W drugiej części analizy poddano ocenie powiązania opinii i działań 
respondentów z opisującymi ich charakterystykami. Statystycznie udowodnione 
różnice w postępowaniu badanych osób z uwagi na ich wiek polegały na tym,  
że najstarsi respondenci od pozostałych zapobiegali powstawaniu odpadów 
żywnościowych poprzez planowe zakupy, a powstające resztki tych produktów 
kompostowali. Z kolei kobiety w porównaniu z mężczyznami większą wagę 
przypisywały całkowitemu wykorzystywaniu zakupionej żywności i ograniczaniu 
odpadów, nabywaniu produktów spożywczych o większej trwałości oraz 
opakowaniom szklanym. 

Absolwenci szkół wyższych różnili się od osób o niższym wykształceniu tym,  
że częściej występowały w ich gospodarstwach domowych odpady pochodzenia 
organicznego i z tworzyw sztucznych, przy czym osoby te powszechniej 
wykorzystywały w całości zakupioną żywność, przechowywały ją w niskich 
temperaturach, ograniczały powstawanie odpadów oraz nabywały żywność  
w szklanych opakowaniach. Podobne zachowania zaobserwowano wśród osób 
deklarujących wyższy poziom wiedzy dotyczącej ochrony środowiska względem 
mniej zorientowanych w tym zakresie, a ponadto wśród tych ostatnich respondentów 
powszechniej występowało zjawisko powstawania odpadów mięsnych, wyrzucanie 
odpadów na śmietnik lub ich kompostowanie oraz zakupy żywności w opakowaniach 
plastikowych. 

                                                 
17 http://www.bankizywnosci.pl/ pdf (pobrano 10.06.2017 r.) 
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Wyniki badań własnych oraz doniesienia z innych opracowań, obejmujących 
okres ostatnich kilku lat wskazują, że tendencja do marnowania żywności stabilizuje 
się, przy czym dotyczy ona nadal ok. 30% społeczeństwa. Przeprowadzone badania 
świadczą więc o tym, że bardziej przyjazne zachowanie względem środowiska 
występowało wśród osób starszych, posiadających większą wiedzę z zakresu 
ochrony przyrody, kobiet oraz absolwentów szkół wyższych. Nie można jednak 
pominąć faktu, że na zawarte w ankiecie pytania weryfikujące znajomość 
problematyki dotyczącej ekologii, uzyskane odpowiedzi w zdecydowanej większości 
były błędne i często niewykazujące różnic między wyodrębnionymi grupami osób  
o różnym poziomie wykształcenia i wiedzy o ochronie środowiska. Stąd edukację  
w zakresie ochrony środowiska należy uznać za ciągle aktualne i ważne zadanie. 

 
Streszczenie 
Obecnie prowadzona jest skuteczna polityka gospodarowania odpadami,  

ale liczba odpadów komunalnych systematycznie rośnie. Stwierdzono, że ilość 
odpadów komunalnych wytworzonych w 2014 r. w Polsce w porównaniu z 2013 r. 
zmniejszyła się o 9%; niestety odpady te były głownie deponowane  
na składowiskach. Celem artykułu jest wskazanie zachowań gospodarstwach 
domowych odnośnie generowanych różnych rodzajów odpadów. Materiał badawczy 
stanowiło 685 zebranych w 2016 r. kwestionariuszy ankiet. Do statystycznej oceny 
zróżnicowania częstości odpowiedzi wykorzystano nieparametryczny test 
niezależności chi-kwadrat. Najbardziej liczne grupy wśród respondentów stanowiły 
kobiety (62,3%), absolwenci szkół wyższych (47,5%), osoby w wieku do 25 lat 
(46,1%). Najczęściej występującymi odpadami w gospodarstwach domowych 
okazały się wyroby z tworzyw sztucznych. Ok. 39% respondentów zawsze 
wykorzystywało zakupioną żywność. Nieco ponad 40% respondentów deklarowało 
dużą intensywność działań mających na celu ograniczanie powstawania odpadów. 
Bardziej przyjazne zachowanie względem środowiska występowało wśród osób 
starszych, posiadających większą wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kobiet oraz 
absolwentów szkół wyższych. 

Słowa klucze: ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, badania 
ankietowe 

 
Summary  
An effective waste management policy is currently under way, but the number 

of municipal waste is steadily increasing. It was found that the amount of municipal 
waste generated in Poland in 2014 compared to 2013 decreased by 9%; 
unfortunately, these wastes were mainly deposited in landfills. The purpose of this 
article is to indicate the behavior of households with regard to different types of waste 
generated. The research material comprised 685 questionnaires completed in 2016. 
Chi-square test of independence was used to evaluate differentiation of the 
responses. The most numerous groups among the respondents were women 
(62.3%), university graduates (47.5%), persons up to 25 years (46.1%). The most 
common household waste turned out to be plastics. Approx. 39% of the respondents 
always used the purchased food. Slightly more than 40% of respondents declared 
high intensity of activities aimed at limiting waste generation. More environmentally 
friendly behavior was found among older people with more knowledge  
of environmental protection, women and college graduates. 
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PRZEWÓZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH –  

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE LUDZI 
 
 
Wstęp 
Transport jest nieoddzielnie związany z życiem człowieka. W dzisiejszych 

czasach przewożone są m.in. artykuły spożywcze, elementy konstrukcyjne  
i substancje niebezpieczne, z których człowiek korzysta na co dzień. Wraz  
z postępem technicznym odkrywane były kolejne pierwiastki chemiczne. Z czasem 
zaczęto je łączyć w związki o określonych właściwościach. Niejednokrotnie 
właściwości te stanowią zagrożenie dla środowiska i samego człowieka. 
Postępująca industrializacja, zwiększenie zapotrzebowania m.in. na produkty 
rafinacji ropy naftowej wpływa na wzrost ilości transportowanych substancji 
niebezpiecznych, a tym samym stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia  
i życia organizmów żywych. 

 
Oznakowanie pojazdów 
Transport substancji niebezpiecznych jest uregulowany ustawą o przewozie 

towarów niebezpiecznych.1 Akt ten wprowadza umowy europejskie dotyczące 
międzynarodowego przewozu: drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN) i regulamin 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Przez 
transport można rozumieć zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób 
i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków.2 Natomiast za towar 
niebezpieczny uważa się materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN 
nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub 
przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu  
na warunkach określonych w tych przepisach.3 W rozumieniu polskiego 
ustawodawstwa za substancję niebezpieczną uważa się substancję, która  
za względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze 
może, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nią, spowodować zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.4 Pomimo iż definicja substancji (towaru) 
niebezpiecznej jest odmienna w przepisach polskich i europejskich, to elementem 
wspólnym jest możliwe zagrożenie, jakie mogą stanowić przewożone towary  
w odniesieniu do społeczeństwa i środowiska. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016, poz. 1834,  

z późn. zm.) 
2 Transport (w:) http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/transport;3988780.html (pobrano 1.12.2016 r.) 
3 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r., op. cit. 
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672, z późn. zm.) 
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Akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych mają na celu 
ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia wypadku i jego skutków.5 Niezwykle 
ważne jest zaklasyfikowanie danej substancji do jednej z trzynastu klas towarów 
niebezpiecznych (tabela 1).  

 

Tabela 1: Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 
 

Klasa Nazwa 

1 materiały i przedmioty wybuchowe 

2 gazy 

3 materiały ciekłe zapalne 

4.1 
materiały stałe zapalne, substancje samoreaktywne oraz materiały wybuchowe 

stałe odczulone 

4.2 materiały samozapalne 

4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne 

5.1 materiały utleniające 

5.2 nadtlenki organiczne 

6.1 materiały trujące 

6.2 materiały zakaźne 

7 materiały promieniotwórcze 

8 materiały żrące 

9 różne niebezpieczne materiały i przedmioty 

Źródło: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.  
(Dz. U. 1975, nr 35, poz. 189, z późn. zm.) 

 

Towary niebezpieczne mogą być przewożone jako sztuki przesyłki, luzem  
i w cysternach.6 Każdorazowo towar powinien być oznakowany w sposób określony 
w przepisach. Oznakowanie to obejmuje nalepkę infamującą o możliwym zagrożeniu 
i numer rozpoznawczy materiału (UN). Numer UN składa się w czterech cyfr  
i identyfikuje daną substancję (np. benzyna – 1203). Oznakowanie pojazdów nieco 
różni się od oznakowania towarów. Pojazd oprócz nalepek ostrzegawczych 
powinien być oznaczony tablicą ADR o wymiarach 40×30 cm o pomarańczowej 
odblaskowej barwie. Tablica ta zawiera dwa rodzaje numerów. Numer górny 
składający się z dwóch lub trzech cyfr odnosi się do niebezpieczeństwa jakie stanowi 
dana substancja, natomiast dolnym numerem jest numer UN. W przypadku cystern 
oznakowanie to powinno znajdować się z przodu (tablica ADR) i tyłu pojazdu (tablica 
ADR, nalepki ostrzegawcze), a także z boku pojazdu (tablica ADR, nalepki 
ostrzegawcze).7  

 
Postępowanie ratownicze 
Oznakowanie jest niezwykle istotne w przypadku awarii pojazdu, kiedy 

dochodzi do zagrożenia miejscowego. W przypadku zagrożeń miejscowych  
z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne jednostki Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) mają do czynienia nie tylko z wypadkiem 

                                                 
5 J. Urban, K. Szylar, Bezpieczeństwo przy transporcie towarów niebezpiecznych (w:) Włodek i in. (red.): 

TransLogistics 2014. Wrocław 2014, s. 53-66 
6 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

(ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 1975, nr 35, poz. 189, z późn. zm.) 
7 J. Urban, K. Szylar, op. cit.  
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(drogowym, kolejowym, morskim), ale zarazem z zagrożeniem o charakterze 
chemicznym i ekologicznym. Odpowiednie reagowanie i postępowanie z daną 
substancją niebezpieczną przyczynia się do ograniczenia skutków poważnej awarii. 
W rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska za poważną awarię uważa się 
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem.8 Najgroźniejszy jest wypadek cysterny przewożącej substancje 
płynne, gdyż to z niej substancje niebezpieczne mogą się wydostać najłatwiej.  
W przypadku wydostania się produktów ropopochodnych (benzyna, olej opałowy) 
dochodzi do rozlewiska i przedostania się szkodliwych substancji do gruntu, wód 
podziemnych i powierzchniowych, co skutkuje degradacją środowiska. Przybyłe  
na miejsce awarii jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w tym specjalne 
grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego (SGR CHEM-EKO) muszą działać 
nadzwyczaj szybko szczególnie, gdy istnieje możliwość wystąpienia pożaru  
i wybuchu. Aby doszło do pożaru muszą występować trzy czynniki: materiał palny, 
utleniacz i źródło zapłonu. Bardzo często po przybyciu na miejsce wypadku służb 
ratowniczych eliminowany jest jeden z tych czynników, w konsekwencji czego 
zagrożenie ulega zmniejszeniu. Bardzo niebezpieczne jest wystąpienie awarii  
na terenach zurbanizowanych, gdyż jej skutki mogą okazać się katastrofalne. Zwarta 
zabudowa i wysoka gęstość zaludnienia powodują wzrost zagrożenia utraty życia 
lub zdrowia mieszkańców.  

Każdy wypadek w transporcie substancji niebezpiecznych prowadzi  
do możliwości powstania zagrożenia dla ludzi i środowiska (skażenie gleby, wody, 
powietrza). Służby ratownicze w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii na 
środowisko postępują według określonych zasad. Pierwszym ogniwem po 
wystąpieniu zdarzenia jest kierujący pojazdek, którego zadaniem jest  
m.in. uniemożliwienie dostania się osób trzecich na miejsce zdarzenia, 
powiadomienie służb ratunkowych, a w razie zaistnienia zagrożenia dla zdrowia  
i życia bezzwłoczne oddalenie się z miejsca awarii.9 Jeżeli do zdarzenia doszło  
na terenie zabudowanym, mieszkańcy powinni schronić się wewnątrz budynków. 
Ewentualną akcję ewakuacyjną podejmują służby ratownicze po odpowiednim 
rozpoznaniu miejsca wypadku.  

Akcja ratownicza jest determinowana przez czynniki takie jak: materiały 
niebezpieczne, zagrożenie ludności i warunki pogodowe. Niezwykle ważne jest 
określenie zasięgu strefy zagrożenia i rozprzestrzeniania się skażeń. Strefa 
zagrożenia zależy od wielkości wycieku (mały do 200 litrów lub 300 kg ciał stałych, 
a duży powyżej tych wartości) i pory dnia (dzień, noc). Podział z uwagi na wielkość 
uwolnionej substancji w przypadku środków bojowych jest odmienny. Za mały 
wyciek uważa się uwolnienie do 2 kg, a za duży do 25 kg substancji. Do środków 
bojowych objętych niniejszym podziałem zalicza się: 3-chinuklidynobenzylan (BZ), 
oksym fosgenu (CX), tabun (GA), soman (GD), gaz musztardowy (HD), mieszanka 
gazu musztardowego i luizytu (HL), bis(2-chloroetylo)etyloaminy (HN-1),  
bis(2-chloroetylo)metyloamina (HN-2), tris(2-chloroetylo)amina (HN-3), luizyt (L)  

                                                 
8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. op. cit. 
9 J. Urban, K. Szylar, op. cit. 
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i VX. Strefa skażenia (obszar narażenia ludności i środowiska) jest wyznaczona dla 
każdej substancji niebezpiecznej. Obejmuje ona obszar strefy zagrożenia wokół 
miejsca wypadku oraz strefę działań zabezpieczających uzależnioną od kierunku 
wiatru.10 Obszar ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa.  
W przypadku nieprawidłowego wyznaczenia strefy działania ratownicze będą 
nieskuteczne, a poziom zagrożenia dla środowiska i ludności będzie wzrastał.  

 

Rysunek 1: strefa zagrożenia dla chloru w zależności od wielkości wycieku i pory dnia 
 

 

 

 

 
Mały wyciek w dzień Mały wyciek w nocy 

 

 

 

 
Duży wyciek w dzień Duży wyciek w nocy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GIOŚ11  
 

Wpływ transportu i awarii technicznych na środowisko 
Wzrost uprzemysłowienia i związany z nim rozwój transportu w sposób 

znaczący oddziałują na środowisko naturalne w tym na zdrowie i życie ludzi. 
Największy wzrost liczny pojazdów na 1000 mieszkańców (o 62,8%) licząc  
od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE), odnotowano w 2015 roku. 
Według danych Eurostatu – Polska znajduje się w czołówce państw członkowskich 

                                                 
10 GIOŚ, Zasady postępowania ratowniczego 2008. Warszawa 2008, s. 292 
11 GIOŚ op. cit. 
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UE, w których przeważa transport drogowy samochodem ciężarowym. 
Jednocześnie w 2014 roku Polska stanowiła 25,2% transportu międzynarodowego 
w UE.12 Wzrost ten wpływa nie tylko na ilość wypadków, ale również  
na bezpieczeństwo transportowe i jakość powietrza. Od 1990 do 2013 roku na 
terenie UE odnotowano wzrost emisji gazów cieplarnianych o 19,4 %. W samym 
2013 roku 24,4 % całkowitej emisji gazów pochodziło z transportu.13 W wyniku 
spalania paliw powstają tzw. gazy wydechowe w skład, których wchodzą m.in. tlenki 
azotu (NOx), tlenki siarki (SOx), tlenek węgla (CO), niemetanowe lotne związki 
organiczne (NMVOCs), cząstki stałe (PM10) i metan (CH4). Każdy z wymienionych 
gazów wpływa niekorzystnie na środowisko i stan zdrowia społeczeństwa. 
Prowadzone badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego  
na układ oddechowy i krwionośny wykazują wzrost ryzyka zachorowalności  
na poważne choroby. Badania spirometryczne prowadzone w latach 2005-2006  
u osób zamieszkałych w pobliżu ruchliwych ulic wykazały, iż ryzyko zachorowania 
na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) wzrasta czterokrotnie.14  

Tlenek węgla jest bezbarwnym, silnie trującym gazem. Wchłaniany przez drogi 
oddechowe wiąże się z hemoglobiną utrudniając transport tlenu. Powoduje 
uszkodzenie śródbłonka naczyń, a tym samym zwiększa ich przepuszczalność 
prowadząc nawet do obrzęku mózgu. Często dochodzi do uszkodzenia wątroby  
i nerek. Zawartość CO w gazach spalinowych wynosi 1,2-13%.  

Tlenki azotu będące istotnym składnikiem smogu najbardziej toksyczne są  
w postaciach: dwutlenku azotu (NO2), czterotlenku azotu (N2O4) i tlenku azotu (NO). 
Związki te charakteryzują się gryzącą wonią i mogą w przypadku dużych stężeń 
powodować ból w klatce piersiowej, duszności, nudności, złe samopoczucie,  
a nawet obrzęk płuc niejednokrotnie kończący się śmiercią.  

Ozon powstały na skutek reakcji fotochemicznej występuje stosunkowo  
w małych stężeniach, lecz z powodu dużej reaktywności stwarza zagrożenie dla 
zdrowia. Jest najbardziej toksyczny spośród składników powietrza atmosferycznego 
i reaguje zasadniczo z każdym związkiem organizmu żywego. Najczęściej dochodzi 
do reakcji ze związkami zawierającymi nienasycone łańcuchy węglowe  
i aminokwasami wchodzącymi w skład białek (cysteina, metionina, tryptofan). 
Kontakt ten może doprowadzić do uszkodzenia błon komórkowych, a także mutacji 
chromosomowych. Stężenie 0,08 ppm może przyczynić się do zwiększenia 
podatności zachorowania na infekcje bakteryjne i wirusowe.15 

Nieodłącznym elementem transportu jest emisja hałasu z ciągów 
komunikacyjnych. Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z 2014 roku 
informuje, że na hałas drogowy powyżej 55 dB Lden (ogólny poziom hałasu dla pory 
dziennej, wieczornej i nocnej) narażonych było łącznie ok. 125 mln osób.16 Skutki 
narażenia na hałas wśród mieszkańców terenów zurbanizowanych nie są tak 
dotkliwe jak w przypadku narażenia na hałas w środowisku pracy. Zauważyć jednak 
można istotny wpływ hałasu drogowego na zdrowie człowieka. Wpływ ten może 
objawiać się m.in. problemami ze snem (w konsekwencji brak wypoczynku, senność, 

                                                 
12 Eurostat, Energy, transport and environment indicators 2016 edition. Luxemburg 2016, s. 91-128 
13 European Environment Agency, Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. 

Luxemburg 2015, s. 27-45 
14 A.J. Badyda, Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu (w:) „Nauka”. 2010, 4 
15 K. Marek, Choroby zawodowe. Warszawa 2001, s. 296-320 
16 European Environment Agency, Noise in Europe 2014. Luxemburg 2014, s. 68 
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spadek sprawności, depresja), zmianami hormonalnymi, chorobami układu 
sercowo-naczyniowego. Badania wykazały, iż ryzyko zachorowania na choroby 
serca, w tym wystąpienie zawału serca jest trzykrotnie większe u osób 
zamieszkałych w silnie zanieczyszczonym akustycznie obszarze w porównaniu do 
mieszkańców obszarów niezurbanizowanych. Z kolei ekspozycja na hałas Lden>60 
dB może przyczynić się do wzrostu zachorowalności o 22% na cukrzycę typu 2.17  

Wypadek pojazdu przewożącego substancję niebezpieczną może doprowadzić 
do wydostania się substancji na zewnątrz, a tym samym rozprzestrzenienia się 
chmur toksycznych i par palnych. Wypadek taboru kolejowego przewożącego 
materiały ciekłe zapalne przez tereny zurbanizowane może skutkować wybuchem  
o dużej skali rażenia, a tym samym zniszczeniem budynków, występowaniem 
licznych pożarów i śmiercią wielu organizmów żywych. W zależności od rodzaju 
materiału uwolnionego do otoczenia, chmura gazowa może stać się przyczyną 
zatruć i skażenia środowiska. W przypadku transportu kolejowego przewozi się 
70,58% materiałów ciekłych zapalnych, 12,19% gazów i 7,59% substancji żrących.18 
Przykładem szczególnie niebezpiecznej substancji jest benzyna. Stosowana jako 
paliwo płynne i rozpuszczalnik. Wchłaniana drogą oddechową może powodować 
nadmierną wesołość, zaczerwienienie skóry i przyśpieszenie pracy serca.  
W późniejszym czasie dochodzi do nudności, śpiączki i senności. Stężenie powyżej 
20000 mg/m3 może spowodować śmierć.19 Ponadto pary benzyny w odpowiednim 
stężeniu mogą ulec zapaleniu, czego konsekwencją jest wybuch zbiornika 
przewożącego substancję i ewentualne zapalenie pobliskiego obszaru. 

 

Dane statystyczne GUS 
W Polsce najwięcej towarów przewozi się za pomocą transportu 

samochodowego (ok. 83% w 2015 r.) i kolejowego (ok. 12% w 2015 r.). Wynika to  
z faktu, iż przewóz ten jest najszybszy, a sieć drogowa i kolejowa najbardziej 
rozwinięta. W przeciągu ostatnich dwóch lat (2014 i 2015) z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że wzrasta udział transportu śródlądowego. 
W 2014 roku wynosił on ok. 0,42%, a w 2015 – 0,66% (tabela 2, rysunek 2).  

 

Tabela 2: przewóz ładunków w Polsce w latach 2010-2015 
 

Rok 

Transport 
ogółem 

Transport 
samochodowy 

Transport 
kolejowy 

Transport 
śródlądowy 

tys. ton tys. ton % tys. ton % tys. ton % 

2010 1795573 1491253 83,05 234568 13,06 5141 0,29 

2011 1912172 1596209 88,90 248606 13,85 5093 0,28 

2012 1844070 1596209 86,22 230878 12,86 4579 0,26 

2013 1848348 1553050 86,49 232596 12,95 5044 0,28 

2014 1839961 1547883 86,21 227820 12,69 7629 0,42 

2015 1803818 1547883 83,86 224320 12,49 11928 0,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS20,21,22 

                                                 
17 K. Pawlas, Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko – aspekty medyczne (w:) „Medycyna 

Środowiskowa – Environmental Medicine”. 2015, nr 4 
18 L. Grzyb, Transport materiałów niebezpiecznych – wybrane problemy (w:) „Safety and security”. 2013, 

nr 3 
19 K. Marek, op. cit., s. 224-225 
20 GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa 2013, s. 537-539 
21 GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa 2015, s. 536-538 
22 GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa 2016, s. 538-540 



183 
 

Rysunek 2: ilość przewożonego ładunku w zależności od rodzaju transportu 
 

 
Źródło: opracowane własne  
 

Największy udział w transporcie substancji niebezpiecznych ma grupa do której 
zalicza się węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Wynika to z faktu 
korzystania w dużej mierze z kopalin stałych wykorzystywanych głównie  
w elektrowniach i prywatnych domach. Do kolejnych grup zalicza się: koks i produkty 
rafinacji ropy naftowej oraz chemikalia, produkty chemiczne, włókna szklane, wybory 
z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe. Ilość transportowanych substancji 
niebezpiecznych systematyczne wzrasta (rysunek 3). Wzrost ten łącznie  
ze zwiększającą się liczbą ciężarówek na polskich drogach może przyczynić się  
do zwiększenia zagrożenia powodowanego przez substancje niebezpieczne.  
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Rysunek 3: ilość przewożonej substancji w zależności od grupy ładunku 
 

 
Źródło: opracowane własne 
 

Awarie przemysłowe w transporcie substancji niebezpiecznych 
Jedną z największych katastrof w transporcie substancji niebezpiecznych był 

wypadek cysterny w Los Alfaques (Hiszpania) w lipcu 1978 roku. Cysterna firmy 
Cisternas Reundas S.A. przewożąca 23 tony płynnego propylenu z Tarragony  
do Puertollano uległa wypadkowi. Wypadek ten miał miejsce w pobliżu kempingu, 
na którym przebywało ponad 1000 turystów. Cysterna zatrzymała się ok. godziny 
14:35 przed bramą wjazdową na teren kempingu. Biały dym, wydobywający się  
z pojazdu przyciągnął uwagę osób przebywających na plaży i osób przebywających 
w pobliskiej dyskotece Las Cancelas. W niedługim czasie doszło do wybuchu typu 
BLEVE (wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy). W miejscu, gdzie 
znajdowała się ciężarówka powstał kilkumetrowej głębokości krater, którego 

średnica wyniosła dwadzieścia metrów. Temperatura wynosząca ponad 537,78C 
zniszczyła najbliższą okolice w promieniu 300 metrów od miejsca zdarzenia.  
W wyniku katastrofy śmierć poniosło 217 osób, a ponad 300 osób zostało rannych. 
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Za jedną z głównych przyczyn awarii było przeładowanie o 4 tony cysterny i brak 
wyposażenia w urządzenie upustu ciśnienia.23,24,25 

Awaria mająca miejsce w lipcu 2010 roku w Sange (Demokratyczna Republika 
Konga) w czasie trwania mistrzostw świata w piłce nożnej była równie katastrofalna 
co wydarzenie sprzed ponad 30 lat w Hiszpanii. Cysterna jadąca z Tanzanii, 
transportująca ok. 50000 litrów benzyny, wywróciła się na nierównej drodze.  
W wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie zbiornika i wyciek paliwa. Mieszkańcy 
Sange, którzy próbowali wrócić do normalnego życia po trwającej wiele lat wojnie 
domowej, oglądali w momencie wypadku transmisję rozgrywek piłkarskich. Ludność 
żyjąca na granicy ubóstwa zamiast ratować swoje życie i uciekać skierowała się  
w kierunku cysterny i zaczęła zbierać paliwo. Wybuch cysterny nastąpił kilka minut 
później, a na ucieczkę było już za późno. Na miejscu śmierć poniosło 230 osób,  
a kolejnych 196 zostało rannych. W Afryce w przeciwieństwie do innych regionów 
świata odnotowuje się najwięcej zdarzeń drogowych z udziałem cystern. Podobne 
zdarzenia miały miejsce m.in. w Nigerii, Ghanie i Kamerunie. W przypadku 
wszystkich tych wypadków cechą wspólną są mieszkańcy, którzy próbowali zebrać 
wyciekające paliwo, jak również nieodpowiednia jakość cystern i temperatura 
otoczenia.26,27,28 

Jeden z większych wypadków w transporcie kolejowym miał miejsce z 29 na  
30 czerwca 2009 roku w Viareggio (Włochy). Przez nadmorską miejscowość 
przejeżdżał składający się z czternastu wagonów pociąg towarowy, transportujący 
631,850 kg propanu-butanu (LPG). O godzinie 23:48 czasu lokalnego doszło do 
wykolejenia składu z powodu pęknięcia osi w jednym z wagonów. Skład uderzył  
w znajdujące się przy stacji kolejowej budynki. Uderzenie wywołało eksplozję dwóch 
cystern. Powstały pożar szybko się rozprzestrzenił na resztę taboru i okoliczne 
budynki. Na miejscu awarii doszło do tzw. efektu domina, który przyczynił się  
do wielkości strat. Przez pożar doszczętnie zniszczonych zostało dziesięć 
budynków. Zasięg katastrofy wynosił 300 metrów. W pożarach zginęły 32 osoby,  
34 zostało rannych, a 1100 ewakuowano. Wartość zniszczeń oszacowano na 32 
miliony euro, z czego 10 milionów przeznaczono dla rodzin ofiar i poważnie 
rannych.29,30,31 

                                                 
23 Los Alfaques Disaster – 1978 (w:) http://devastatingdisasters.com/los-alfaques-disaster-1978/ 

(pobrano 1.12.2016 r.)  
24 Alrededor de 150 de muertos y centenares de heridos al explosionar un camión de gas en un "camping" 

(w:) http://elpais.com/diario/1978/07/12/espana/269042404_850215.html (pobrano 1.12.2016 r.) 
25 Study reviews Spain's most serious chemical accidents (w:) https://www.sciencedaily.com/releases/ 

2014/05/140520093438.htm (pobrano 1.12.2016 r.) 
26 CNN Wire Staff, Hundreds killed in Congo after oil tanker truck explodes (w:) http://edition.cnn.com/ 

2010/WORLD/africa/07/03/dr.congo.explosion/ (pobrano 1.12.2016 r.) 
27 Death Toll Reaches 230 in Congo Tanker Truck Explosion (w:) http://www.foxnews.com/ 

world/2010/07/03/congo-radio-says-dead-oil-truck-explosion.html (pobrano 1.12.2016 r.) 
28 K. Manson, Fuel tanker explosion kills over 230 in Congo (w:) http://www.reuters.com/article/us-congo-

democratic-explosion-idUSTRE6620H220100703 (pobrano 1.12.2016 r.) 
29 D. Manca, New insights into the Viareggio Raliwany Accident (w:) “Chemical engineering transaction”. 

2014, nr 36 
30 Train carrying liquid gas explodes in Italy killing 12 (w:) https://www.theguardian.com/ 

world/2009/jun/30/train-crash-viareggio-lucca (pobrano 1.12.2016 r.) 
31 Italians killed as train explodes (w:) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8125644.stm  

(pobrano 1.12.2016 r.) 
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Jedna z największych awarii przemysłowych w transporcie morskim miała 
miejsce 11 marca 2009 roku u wybrzeży Queensland w Australii. Kontenerowiec  
MV Pacific Adventurer o godzinie 3:15, podczas trwania cyklonu Hamish, stracił 31 
kontenerów zawierających azotan amonowy. Jeden z kontenerów uszkodził statek, 
czego skutkiem był wyciek 270 ton ciężkiego oleju opałowego. Zanieczyszczone 
zostało blisko 60 km wybrzeża (Sunshine Cost, Wyapy Bribie i Moreton, Zatoka 
Moreton) i niewielki obszar rzeki Brisbane. Straż pożarna i ratownicza Queensland 
(QFRS) ustaliła, że znajdujący się w morzu azotan amonu nie stanowi zagrożenia 
dla ludzi. Wyciek spowodował największą katastrofę ekologiczną w Queensland. 
Olejem zostało pokrytych kilkanaście zwierząt (pelikany, kraby, węże morskie, 
żółwie). Całkowita liczba poszkodowanych zwierząt nie jest znana, gdyż część 
ptactwa żywiła się ostrygami, które pokryte były olejem. Ptaki te miały swoje gniazda 
na wydmach, które zdaniem zespołu analizowania wypadku (IAT) nie zostały 
przebadane przez zespoły przyrody. Oczyszczono 21,220 roślin, ustawiono 2,6 km 
ogrodzenia zapobiegającemu skażeniu wegetującej roślinności i odbudowano 
roślinność przybrzeżną na obszarze 155 ha. Ważnym problemem było 
bezpieczeństwo ludzi, którzy usuwali olej z plaż. Nieznana była toksyczność 
substancji i jej wpływ na organizm w kontakcie z naskórkiem. Zebrane odpady 
poddano recyklingowi. Kontenery z azotanem amonu zostały odnalezione, 
natomiast sama substancja rozpuściła się w wodzie. Badania naukowców wykazały, 
iż stężenie saletry amonowej w wodzie morskiej nie jest przekroczone. 
Oczyszczanie terenu zakończyło się w lipcu 2010 roku, kosztem 22 milionów 
euro.32,33,34,35 

 
Podsumowanie i wnioski 
Bezpieczeństwo na drogach publicznych jest niezwykle ważne dla kierujących 

pojazdami i pieszych. Wzrost ilości przewożonych substancji niebezpiecznych przy 
jednoczesnym wzroście liczby pojazdów przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
wystąpienia wypadku drogowego. Prawidłowy transport substancji niebezpiecznych 
i odpowiednia kultura na drodze może ograniczyć ryzyko powstania awarii.  
W przypadku jej powstania fundamentalnym zadaniem jest powiadomienie służb 
ratowniczych i ograniczenie dostępu do miejsca zdarzenia osób trzecich, gdyż jak 
pokazuje historia skutki awarii mogą okazać się katastrofalne. Istotny jest również 
wpływ samego transportu na zdrowie ludzi mieszkających przy ruchliwych ciągach 
komunikacyjnych Osoby te mogą zachorować na poważne choroby układu 
oddechowego np. POChP, czy astma.  

 
 
 
 

                                                 
32 Department of Environment and Resource Management, Effect of the March 2009 oil spill on the 

Moreton Bay Ramsar site. Queensland 2009, s. 14 
33 Australian Maritime Safety Authority, Response to the Pacific Adventurer Incident. Report of the Incident 

Analysis Team – February 2010 Operational and Technical Issues Report. Canberra 2010, s. 28 
34 S. Gray, J. Marszalek, Qld unlikeky to recover oil spill cost (w:) http://www.theage.com.au//breaking-

news-national/qld-unlikely-to-recover-oil-spill-costs-20090705-d8oy.html (pobrano 1.12.2016 r.) 
35 Oil spill captain to face court in Nov (w:) http://www.theage.com.au//breaking-news-national/oil-spill-

captain-to-face-court-in-nov-20090914-fnet.html (pobrano 1.12.2016 r.) 
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia kwestie transportu substancji niebezpiecznych oraz ich 

wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Omówiono zasady oznakowania 
pojazdów wynikająca z umów międzynarodowych (ADR, ADN i RID). Z transportem 
nierozłącznie związane jest postępowanie ratownicze, które w przypadku substancji 
niebezpiecznych jest priorytetowe. W zależności od rodzaju przewożonej substancji, 
strefa zagrożenia i postępowanie ratownicze znacząco się różnią. Wypadek pojazdu 
i związana z tym awaria może wpłynąć negatywnie na społeczeństwo i środowisko. 
Przykładem poważnej awarii może być wypadek w Los Alfaques (Hiszpania), 
Viareggio (Włochy), Sange (Demokratyczna Republika Konga) i wyciek u wybrzeży 
Queensland (Australia), które zostały przytoczone. Nadmieniona została również 
kwestia negatywnego wpływu spalin na zdrowie organizmów żywych. 

Słowa klucze: transport, bezpieczeństwo, katastrofy, zdrowie 
 
Summary 
The article presents issues related to the transport of hazardous substances 

and their impact on the safety and health of people. Discussed the rules of vehicle 
labeling resulting from international agreements (ADR, RID and ADN). With the 
transport inherent in the proceedings rescue, which in the case of hazardous 
substances is a priority. Depending on the type of transported material, hazardous 
area and rescue procedures vary considerably. Vehicle accident and the related 
failure could negatively affect society and the environment. An example of a major 
accident may be the case in Los Alfaques (Spain), Viareggio (Italy), Sange (DRC) 
and spill off the coast of Queensland (Australia) are reported. Hinted was also the 
issue of the negative impact of exhaust gases on the health of living organisms. 

Key words: transport, security, emergencies, health 
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ANALIZA ZDARZEŃ MEDYCZNYCH NA PODSTAWIE INTERWENCJI 

ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 
 
 
Wprowadzenie 
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest jednym z najistotniejszych 

elementów bezpieczeństwa narodowego,1 gdyż zdrowie jest podstawową wartością 
w życiu człowieka.2 Słuszny pogląd wyraża Mirosław Skarżyński twierdząc,  
że: Niewłaściwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego odpowiada subiektywnemu 
poczuciu zagrożenia, jakie spotyka ludzi i ich najbliższe otoczenie w przypadku 
podejrzenia, zaistnienia lub trwania określonego zespołu chorobowego. Redukcję 
lub eliminację tego niekorzystnego wrażenia można traktować za dojście  
do pewnego rodzaju dobrostanu, czyli poczucia braku zagrożenia, a więc pełnego 
bezpieczeństwa zdrowotnego.3 Dlatego istotnym problemem polityki zdrowotnej 
każdego państwa staje się kwestia dostępności, która ściśle związana jest  
z przeświadczeniem społeczeństwa o możliwości dotarcia do świadczeniodawcy  
i uzyskania odpowiedniej opieki medycznej. Dlatego zasadnym wydaje się,  
że przyjęcie zasady dostępności w konstrukcji systemu ochrony zdrowia może 
znacząco wpłynąć na wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego wśród 
obywateli.4 Podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego zostały określone w Art. 68 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,5 gdzie zgodnie z treścią ust. 1 Każdy ma 
prawo do ochrony zdrowia. Ponadto Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 
materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 
świadczeń określa ustawa (ust. 2). Wynika więc z treści cytowanego ustępu, że nie 
chodzi o dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ogóle, ale tylko do takich, które 
finansowane są ze środków publicznych. Jednocześnie można stwierdzić,  
że świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych mają być 
dostępne dla obywateli, przy czym nie chodzi o dostępność jedynie formalną ale  

                                                 
1 BBN a ochrona zdrowia – Bezpieczeństwo zdrowotne, www.bbn.gov.pl (pobrano 6.06.2017 r.) 
2 Pojęcie życia i zdrowia trudno jednoznacznie i obiektywnie zdefiniować. zob. wyjaśnienia definicyjne 

życia-M.A. Warren, Maral Status Obligations to Persons and Other Living Things. Oxford 1997, s. 25  
i n. oraz pojęcia zdrowia – R. Tabaszewski, Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, 
Lublin 2016, s. 21-23; B.C.A. Toebes, The Right to Health as a Human Right in International Law, 
Antwerpen-Groningen-Oxford 1999, s. 20 i n. 

3 M. Skarżyński, Możliwości zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce (w:) „Nowiny 
Lekarskie”. 2012, 81, 5, s. 516 

4 D. E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Warszawa 2011, s. 19-47 
5 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. 
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o dostępność rzeczywistą, stanowiącą realizację prawa do ochrony zdrowia.6 
Dlatego wydaje się, że zasada równego dostępu do świadczeń finansowanych  
ze środków publicznych traktowana jest nadrzędnie niż przedmiotowe prawo do 
równego dostępu. Taki pogląd wyraża m.in. Bogusław Banaszak twierdząc,  
że: Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest związana  
z finansowaniem świadczeń ze środków publicznych opierającym się na 
gromadzeniu tych środków od wszystkich ubezpieczonych na zasadzie 
powszechności i równości. Zebrane środki rozdysponowywane są pomiędzy osoby, 
które zostały dotknięte przez ryzyko ubezpieczeniowe i dostęp tych osób do 
świadczeń powinien być równy.7 Zasada równości i solidaryzmu społecznego 
przyjęta w polskim systemie ubezpieczenia społecznego, nie dopuszcza 
różnicowania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze względu na wysokość 
odprowadzanej składki ani na okres podlegania ubezpieczeniu.8 Ponadto warto 
w tym miejscu zauważyć, że Konstytucja RP nie określa ani warunków, ani zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, odsyła w tym 
zakresie do ustawy, w tym przypadku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.9 Jednak 
możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w znacznej mierze są 
zależne od poziomu finasowania, a także od potencjału diagnostyczno-
terapeutycznego. Powyższy problem ma charakter wielopłaszczyznowy: z jednej 
strony rosnące oczekiwania społeczeństwa i zapotrzebowanie na usługi medyczne 
z drugiej strony zaś ograniczenie środków finansowych na ich zaspokojenie, 
trudności z dystrybucją i racjonalnym wydatkowaniem, a także problemy 
z ustanawianiem ilościowych lub kwotowych limitów świadczeń zdrowotnych,  
co w konsekwencji powoduje wydłużanie z każdym rokiem listy oczekujących. 
Ponadto rosnące aspiracje finansowe personelu medycznego oraz przyczyny 
demograficzne (starzenie się społeczeństwa) powodują, że powstaje konflikt 
społeczny, którego rozwiązaniem mogą być kolejne reformy systemu ochrony 
zdrowia zmierzające do zapewnienia jego stabilności finansowej.  

Zupełnie odmienna prawnie powstaje sytuacja, kiedy trzeba zapewnić pomoc 
osobie, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Działania 
ratownicze powinny wtedy być podjęte wobec każdej osoby, której życie lub zdrowie 
jest zagrożone na skutek wystąpienia takiego zdarzenia. Obiektywnie patrząc na tą 
zasadę, to chodzi w niej o wszystkie nadzwyczajne i ekstremalne sytuacje, które  
z reguły mogą skutkować utratą życia lub zdrowia przez człowieka. Właśnie do 
realizacji takich zadań został utworzony system Państwowe Ratownictwo Medyczne 
(dalej PRM). Podstawą prawną organizacji i funkcjonowania systemu PRM jest 
ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej 
ustawa o PRM),10 która określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania 
systemu. Ustawa o PRM jest aktem prawnym, który reguluje najważniejszą materię 

                                                 
6 A. Mokrzycka, Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie 

zdrowia? Kraków 2014, s. 32 
7 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012, s. 409 
8 M. Paszkowska, System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Warszawa 2015, s. 52-65 
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.  
10 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U., 2006, Nr 191,  

poz. 1410 ze zm. 
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w życiu społecznym, jaką jest ratowanie życia i zdrowia. PRM rozumiane jako 
system organizacyjny powołany w celu realizacji zadań państwa (ochrona życia  
i zdrowia), stanowi jeden z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli. Art. 1 ustawy o PRM konkretyzuje sformułowania zawarte 
w pierwszym zdaniu Art. 68 Konstytucji RP, zgodnie, z którym Każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia. Wydaje się, że zapis zawarty w Art. 1 ustawy o PRM jest wyrazem 
pozytywnej konkretyzacji podmiotowego prawa do ochrony zdrowia zawartego  
w przywołanym sformułowaniu Konstytucji RP. Określenie „każdy” oznacza 
najszerzej pojęty i nieograniczony krąg podmiotów. Nikt nie może być wykluczony 
jeśli chodzi o udzielenie mu pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Do uzyskania pomocy jest uprawniony każdy obywatel niezależnie od tego, czy 
posiada tytuł do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego, czy też nie. 
Co więcej, pomoc taka powinna być udzielona każdej osobie przebywającej  
na terytorium Państwa Polskiego, legalnie lub nawet nielegalnie. Gwarantem 
zgodnie z zapisami ustawy, uzyskania pomocy jest Państwo Polskie, które powołało 
system w celu realizacji jednego ze swoich podstawowych zadań. System PRM jest 
rozumiany jako zorganizowana struktura zdolna udzielić efektywnej i skutecznej 
pomocy medycznej.  

 
Cel pracy 
Głównym celem pracy była analiza zdarzeń medycznych w powiecie otwockim 

w latach 2012-2014, na podstawie interwencji zespołów ratownictwa medycznego 
(dalej ZRM) należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie (dalej WSPRiTS). Ponadto 
w niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 

1. Jakie są najczęstsze rozpoznania zgodne z klasyfikacją ICD-10, w podziale 
miasto/poza miastem? 

2. Czy istnieje zjawisko sezonowości zdarzeń medycznych o charakterze 
urazowym?  

 
Materiał i metody 
W niniejszej pracy, jako metoda badawcza została wykorzystana analiza 

retrospektywna dotycząca grupy pacjentów przewiezionych do szpitala. Materiał 
poddany analizie stanowiła dokumentacja medyczna,11 w postaci 18 559 kart zleceń 
wyjazdu ZRM i kart medycznych czynności ratunkowych, wytworzonych w latach 
2012-2014 w dwóch oddziałach WSPRiTS tj. w oddziale Otwock i oddziale Kołbiel. 
Uzyskane dane przetworzono za pomocą programu komputerowego MS Excel.  
Do analizy zostały wykorzystane następujące dane: data przyjęcia wezwania, 
miejscowość, płeć pacjenta oraz rozpoznanie zgodnie z ICD-10.12 Rozpoznania 
zapisane karcie medycznych czynności ratunkowych dotyczące tylko pacjentów 
przewiezionych do szpitala, zostały pogrupowane do celów statystycznych według 
klasyfikacji ICD-10 z podziałem na poszczególne lata, z podziałem na miejsce 
zdarzenia miasto/poza miastem oraz z podziałem na płeć pacjenta, badanie 
przeprowadzono w 2016 roku. 

                                                 
11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej wytwarzania, Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697, ze zm. 
12 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10 Kategorie  

3-znakowe. Kraków 2000 
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Charakterystyka obszaru badań 
Powiat otwocki położony jest w środkowej części województwa mazowieckiego 

w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Od północy i wschodu graniczy  
z powiatami warszawskim i mińskim, a od południa z powiatem garwolińskim.  
Na zachodzie wzdłuż linii Wisły graniczy z powiatem piaseczyńskim. Przez powiat 
przebiegają dwie znacznie obciążone ruchem pojazdów mechanicznych drogi 
krajowe nr 17 i nr 50.  

Na terenie powiatu znajdują się następujące placówki opieki długoterminowej: 

 Szpital Powiatowy w Otwocku z izbą przyjęć i oddziałami chirurgii, chorób 
wewnętrznych, ginekologii-położnictwa, intensywnej terapii, neonatologii, 
pediatrii i rehabilitacji; 

 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z izbą 
przyjęć i oddziałami chorób płuc i gruźlicy dla dzieci oraz oddziałami chorób 
płuc i onkologii i intensywnej terapii; 

 Szpital Specjalistyczny MSW z oddziałami leczenia zaburzeń i uzależnień 
oraz odziałem rehabilitacji. 

Pod względem administracyjnym, na obszarze powiatu o powierzchni prawie 
616 km2, znajduje się osiem gmin, w tym dwie gminy miejskie: Otwock i Józefów, 
jedna gmina miejsko-wiejska: Karczew oraz pięć gmin wiejskich: Celestynów, 
Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna.13 Powiat zamieszkuje 123 120 
mieszkańców, w tym 58 973 mężczyzn i 64 147 kobiet, w miastach 75 259,  
a na terenach wiejskich 47 861, gdzie zarejestrowanych jest 5 363 producentów 
rolnych.14  

 
Wyniki 
W latach objętych analizą ZRM zrealizowały 25 938 wyjazdów (tab. 1.), analiza 

retrospektywna objęta 18 559 pacjentów przewiezionych do szpitala. Szczegółowa 
statystyka wyjazdów ZRM przedstawiała się następująco: 

 2012 rok 7976 wyjazdów, w tym 5776 pacjentów przewiezionych do szpitala, 
co stanowi 72 %; 

 2013 rok 8552 wyjazdów, w tym 5999 pacjentów przewiezionych do szpitala, 
co stanowi 70 %; 

 2014 rok 9410, w tym 6784 pacjentów przewiezionych do szpitala,  
co stanowi 72 %. 

Ogólna liczba wyjazdów do miasta wyniosła w 2012 roku 5387 (67,54 %) 
wszystkich wyjazdów i w ciągu następnego roku 2013 wzrosła do 5715 (66,83 %),  
a w 2014 roku wzrosła do 6127 (65,11 %). Natomiast ogólna liczba wyjazdów poza 
miasto w 2012 roku wyniosła 2589 (32,46 %), w 2013 roku 2837 (33,17 %), a w 2014 
roku 3283 (34,89 %) wszystkich wyjazdów. Jednocześnie w ogólnej liczbie 
wyjazdów na terenie powiatu, zauważa się tendencję spadkową udziału 
procentowego wyjazdów do miasta, na rzecz wzrostu procentowego wyjazdów poza 
miasto.  

 

                                                 
13 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 roku, s. 21, oprac. GUS. Warszawa 2016, 

www.stat.gov.pl/obszary/tematyczne (pobrano 12.07.2017 r.) 
14 Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, s. 41. oprac. GUS. Warszawa 

2016, www.stat.gov.pl/obszary/tematyczne (pobrano 12.07.2017 r.) 
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Tabela nr 1: struktura wyjazdów ZRM zgodnie z miejscem zdarzenia w latach  

2012-2014. 
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Osieck 149 222 231 

Sobienie 
Jeziory 

280 413 437 

Wiązowna 770 788 1026 

 Razem 7976 7976 8552 8552 9410 9410 

Źródło: opracowanie własne 
 

Klasyfikacja ICD-10 
Rozpoznania zapisane przez członków ZRM w karcie medycznych czynności 

ratunkowych, dotyczące pacjentów przewiezionych do szpitala, zostały 
pogrupowane do celów statystycznych według klasyfikacji ICD-10 z podziałem  
na poszczególne lata, na miejsce zdarzenia miasto/poza miastem wraz 
z uwzględnieniem płci pacjenta. W niniejszej pracy wygenerowano kilkanaście 
najczęściej występujących jednostek chorobowych oraz grupę określoną jako „inne”, 
która zawiera: niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze; nowotwory; choroby krwi  
i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem 
mechanizmów autoimmunologicznych; choroby oka i przydatków oka; choroby ucha 
i wyrostka sutkowatego; choroby skóry i tkanki podskórnej; choroby układu kostno-
stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej; ciąża, poród i połóg; niektóre stany 
rozpoczynające się w okresie około płodowym; wady rozwojowe wrodzone, 
zniekształcenia i aberracje chromosomowe. 

Analiza zdarzeń medycznych realizowanych przez ZRM wykazała,  
że w ocenianych latach 2012-2014 zarówno w mieście jak i poza miastem, głównymi 
powodami wezwań kierowanych do pogotowia ratunkowego były ogólne objawy, 
które nie można było jednoznacznie przydzielić do grupy chorób wg klasyfikacji ICD-
10. Wezwania te zgodnie z ww. klasyfikacją zaszeregowano wg kodów R00-R99 
(tab. 2. i tab. 6.). Do grupy tych objawów należą m.in. bóle brzucha i głowy, bóle  
w klatce piersiowej, zaburzenia oddechowe, zmęczenie, omdlenia i zasłabnięcia 
(tab. 4. i tab. 8.). Podkreślenia wymaga fakt, że w ocenianych latach liczba wyjazdów 
ZRM z powodów objawów ogólnych zgłaszanych przez osoby wzywające, miała 
tendencję wzrostową zarówno w mieście jak i poza miastem. Zaznaczenia wymaga 
także fakt, że w tych przypadkach interwencje realizowane były dwukrotnie częściej 
w mieście niż poza miastem. W latach 2012, 2013, 2014 wynosiły one odpowiednio: 
1262, 1416, 1589 wezwań w miastach oraz 606, 716, 823 poza miastem  
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(tab. 4. i tab. 8.). Przyczyn tych różnic należy upatrywać m.in. w większej liczebności 
osób przebywających w mieście, bardziej rozbudowanych węzłów komunikacyjnych 
(międzymiastowych i międzynarodowych), migracji ludności z powodów 
zawodowych, biznesowych, a także większy ruch turystyczny. Zatem większa 
populacja ludności miejskiej stwarza większe prawdopodobieństwo konieczności 
wezwania pogotowia ratunkowego do pomocy. W związku z powyższym w tym 
miejscu należy również zastanowić się co przyczynia się do tendencji wzrostu liczby 
wezwań dla ZRM do pacjentów z niesprecyzowanymi objawami zarówno poza 
miastem jak i w mieście? Najbardziej prawdopodobnym powodem jest 
niedostateczna liczba świadczeń medycznych realizowanych w placówkach 
podstawowej opieki zdrowotnej w stosunku do potrzeb ludności. Prawdopodobnie 
osoba, która jest lub czuje, że jej stan zdrowia się pogarsza, szuka pomocy  
w wzywając karetkę pogotowia ratunkowego.  

W Polsce choroby układu krążenia stanowią najczęstsza przyczynę zgonów, 
43% przypadków. Prawie milion pacjentów hospitalizowanych jest rocznie z powodu 
schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym 45% z powodu choroby niedokrwiennej 
serca. To znaczące rozpowszechnienie chorób układu krążenia zwiększa 
prawdopodobieństwo wezwania ZRM do pacjenta z problemem kardiologicznym. 
Nie dziwi zatem, iż w analizowanym materiale, te schorzenia stanowiły drugą co do 
częstości przyczynę wyjazdu ZRM. Podobnie jak w przypadkach objawów ogólnych, 
tak i tu liczba świadczeń realizowanych w mieście była prawie dwukrotnie większa, 
niż poza miastem (tab. 2. i tab. 6.). Na terenie całego powiatu otwockiego wśród 
chorób będących najczęstszymi powodem wezwania pogotowia ratunkowego były: 
choroba nadciśnieniowa, zaburzenia rytmu serca, udar mózgu. Przyglądając się 
liczbie tych schorzeń należy zwrócić uwagę, że poza miastem stwierdzono 
zmniejszenie ilości rozpoznań udarów mózgu w roku 2013, 49 przypadków,  
w porównaniu do roku 2012 i 2014, w których wynosiły odpowiednio 73 i 91 (tab. 7.). 
Wiadomym jest, że nadciśnienie tętnicze odpowiedzialne jest za większość 
przypadków udarów krwotocznych, natomiast zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza 
migotanie przedsionków, za udar niedokrwienny. Zmniejszenie liczby udarów jest 
tym bardziej zastanawiające, że w analizowanych okresach stwierdzano wzrost 
interwencji zarówno z powodu choroby nadciśnieniowej jak i zaburzeń rytmu serca 
(tab. 3. i tab. 7.). Możliwym wdaje się, iż podczas przyjęcia wezwania przez 
dyspozytora pogotowia ratunkowego stawiano podejrzenie problemu 
neurologicznego, który nie został potwierdzony po zbadaniu pacjenta przez 
członków ZRM. Ostatecznie doprowadziło to do zmniejszenia ilości interwencji  
z powodu udaru mózgu w roku 2013 poza miastem. Podobnych obserwacji nie 
potwierdzono w ocenianych latach w mieście, gdzie liczba wezwań realizowanych  
z powodu udarów mózgu była podobna wynosiła odpowiednio w 2012 roku 129,  
w 2013 roku 124 oraz 2014 roku 131 (tab. 3.). 

Osobnego omówienia wymagają ostre zespoły wieńcowe (dalej OZW), bowiem 
z jednej strony są postacią najczęstszej przyczyny schorzeń układu krążenia czyli 
choroby niedokrwiennej serca, 569,24 przypadków na 100 tys. ludności. Z drugiej 
strony są bezpośrednim stanem zagrożenia życia wymagającym szybkiej pomocy 
tzn. ustalenia odpowiedniego rozpoznania i przetransportowania pacjenta  
do ośrodka kardiologicznego, w którym można przeprowadzić udrożnienie 
zamkniętej tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za ostre niedokrwienie serca, czyli 
tzw. pierwotną interwencję wieńcową (PCI – primary coronary intervention). 
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Leczenie interwencyjne, czyli mechaniczne udrożnienie istotnie zwężonej tętnicy 
wieńcowej jest najefektywniejsze, gdy przeprowadzone jest w pierwszych  
3 godzinach od wystąpienia objawów. W tym procesie diagnostyczno-
terapeutycznym istotną rolę odgrywają ZRM. Od szybkiego dotarcia do chorego, 
wykonania standardowego zapisu EKG, ustalenia diagnozy i transportu chorego do 
odpowiedniego ośrodka kardiologicznego, zależy w dużej mierze skuteczność 
wykonanego zabiegu. Podkreślenia wymaga fakt, że od 2009 roku wszystkie ZRM 
w WSPRiTS wyposażone są w aparaty pozwalające na wykonanie standardowego 
12-odprowadzeniowego zapisu elektrokardiogra-ficznego. Właśnie w oparciu  
o zapis EKG, możliwe jest postawienie rozpoznania OZW. Prezentowane wyniki 
wykazują, że w omawianym okresie ZRM miały istotny udział w diagnozie 
przedszpitalnej OZW, zarówno w mieście jak i poza miastem. Dokładna analiza 
wyjazdów w grupie schorzeń kwalifikowanych jako choroby układu krążenia 
wykazała, że OZW stanowiły 19,2%, 16,2% i 17,8% przypadków wezwań poza 
miasto i 17,4%, 22,0% i 19,8% w mieście odpowiednio w latach 2012, 2013 i 2014.  

Starzenie się społeczeństwa, spowodowane postępami medycyny w leczeniu 
wielu schorzeń oraz rozpowszechnienie chorób układu krążenia, to główne 
przyczyny zwiększającej się liczby przypadków niewydolności serca, która  
wg danych Ministerstwa Zdrowia występuje z częstością 310,41 przypadków  
na 100 tys. ludności. Niewydolność serca jest częstą przyczyną wezwań pogotowia 
ratunkowego i powodem powtarzających się hospitalizacji. Śmiertelność 5-letnia 
w tej grupie chorych wynosi ok. 50%. Oczywiście ryzyko zwiększa się wraz  
ze stopniem zaawansowania niewydolności. Jednocześnie zaznaczenia wymaga 
fakt, że wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, nie każdy przypadek 
wymaga skierowania i transportu do szpitala. To od wiedzy i doświadczenia 
personelu medycznego, który ma pierwszy kontakt z pacjentem zależy odpowiednia 
ocena stanu wydolności krążenia i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu tzn. czy 
chory może pozostać w domu i kontynuować dotychczasowe leczenie, czy też 
należy transportować go do szpitala. W analizowanym materiale stwierdzono,  
iż ZRM realizowały świadczenia w grupie pacjentów z niewydolnością serca,  
na terenie wiejskim odsetek wyjazdów do tych przypadków wynosił odpowiednio: 
14,3% w roku 2012, 12,0% w 2013 roku i 11,7% w 2014 roku wśród wszystkich 
zdarzeń kwalifikowanych jako choroby układu krążenia. Natomiast wyniki wyjazdów 
w mieście przedstawiały się następująco: 12,5% w 2012 roku, 14,7% w 2013  
i 16,7% w roku 2014. Zatem w obu obszarach udział ZRM w świadczeniach 
medycznych wśród chorych z niewydolnością serca był znaczący. Podsumowując 
analizę zdarzeń medycznych należy podkreślić, że w przeważającej liczbie 
przypadków ZRM realizują wezwania do objawów ogólnych, które najczęściej 
okazują się przypadkami nieuzasadnionymi dla udzielania świadczeń przez 
ratownictwo medyczne.  
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Tabela nr 2: liczba wyjazdów – miejsce zdarzenia – Miasto, z podziałem na kody ICD-10 

(K – Kobiety, M – Mężczyźni) 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

E00-E99 52 41 93 63 45 108 58 65 123 

F00-F99 75 103 178 83 120 203 90 120 210 

G00-G99 62 103 165 40 90 130 45 97 142 

I00-I99 388 249 637 356 291 647 421 290 711 

J00-J99 100 110 210 129 112 241 145 122 267 

K00-K99 34 32 66 32 40 72 37 39 76 

N00-N99 17 29 46 16 22 38 32 23 55 

R00-R99 716 546 1262 823 593 1416 902 687 1589 

S00-T98 383 588 971 396 543 939 426 559 985 

V01-Y98 50 97 147 32 78 110 41 84 125 

Z00-Z99 12 8 20 12 15 27 11 6 17 

inne 
niewymienione 

powyżej 
60 45 105 73 36 109 85 43 128 

Razem 1949 1951 3900 2055 1985 4040 2293 2135 4428 

 
*E00-E99 Zaburzenia wydzielania 

wewnętrznego, stanu 
odżywiana i przemiany 

metabolicznej 
 

N00-N99 Choroby układu 
moczowo-płciowego 

F00-F99 Zaburzenia psychiczne 
i zaburzenia zachowania 

R00-R99 Objawy, cechy 
chorobowe oraz 

nieprawidłowe wyniki 
badań klinicznych  
i laboratoryjnych 

jednostek chorobowych 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowane 

 
G00-G99 Choroby układu 

nerwowego 
S00-T98 Urazy, zatrucia i inne 

określone skutki działania 
czynników zewnętrznych 

 
I00-I99 Choroby układu krążenia V01-Y98 Zewnętrzne przyczyny 

zachorowania i zgonu 
 

J00-J99 Choroby układu 
oddechowego 

Z00-Z99 Czynniki wpływające  
na stan zdrowia i kontakt 

ze służbą zdrowia 
K00-K99 Choroby układu trawienia   

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 3: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy I – Choroby układu krążenia - 

Miasto 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

I10-I15 102 36 138 71 27 98 112 33 145 

I64 68 61 129 65 59 124 69 62 131 

I48-I49 79 42 121 65 50 115 87 43 130 

I50 47 33 80 56 39 95 64 55 119 

I20-I23 26 32 58 21 50 71 20 25 45 

inne z grupy I 
niewymienione 

powyżej 
66 45 111 78 66 143 69 72 141 

Razem 388 249 637 356 291 646 421 290 711 

 
*I10-I15 Choroba nadciśnieniowa I50 Niewydolność serca 

I64 Udar mózgu I20-I23 OZW (dusznica bolesna, 
zawał serca) 

I48-I49 Zaburzenia rytmu serca  
w tym migotanie  

i trzepotanie przedsionków 

  

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 4: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy R – Objawy, cechy chorobowe 

oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie 
indziej niesklasyfikowane – Miasto 

 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

R10-R11 169 112 281 188 148 336 222 154 376 

R07 134 98 232 143 92 235 126 93 219 

R06 31 18 49 21 16 37 35 27 62 

R50 20 19 39 37 34 71 41 33 74 

R53 24 15 39 38 22 60 46 39 85 

R51 16 7 23 14 7 21 22 8 30 

inne z grupy R 
niewymienione 

powyżej 
110 108 218 128 133 261 159 161 320 

Razem 716 546 1262 823 593 1416 902 687 1589 

 
*R10-R11 Ból w okolicy brzucha 

i miednicy, nudności 
i wymioty 

R50 
Gorączka o nieznanej 

przyczynie 

R07 Ból w klatce piersiowej 
i gardła 

R53 Złe samopoczucie, 
zmęczenie 

R06 Zaburzenia oddychania R51 Ból głowy 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 5: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy S – T Urazy, zatrucia i inne 

określone skutki działania czynników zewnętrznych – Miasto 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

S00-S19 151 298 449 166 274 440 148 285 433 

S70-S99 128 107 235 113 95 208 148 113 261 

S40-S69 38 59 97 49 44 93 47 43 90 

S20-S39 34 41 75 31 49 80 39 47 86 

T00-T07 9 27 36 17 27 44 20 14 34 

T36-T65 18 38 56 16 38 54 15 43 58 

inne z grupy 
S+T 

niewymienione 
powyżej 

5 18 23 4 16 20 9 14 23 

Razem 383 588 971 396 543 939 426 559 985 

 
* S00-S19 Urazy głowy i szyi S20-S39 Urazy klatki piersiowej 

brzucha, dolnej części 
grzbietu, odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa 
i miednicy 

S70-S99 Urazy biodra, uda, kolana, 
podudzia, stawu 

skokowego i stopy 

T00-T07 Urazy obejmujące liczne 
okolice ciała 

S40-S69 Urazy barku i ramienia, 
łokcia, przedramienia, 

nadgarstka i ręki 

T36-T65 Zatrucia lekami, preparatami 
farmakologicznymi 

i substancjami biologicznymi 
oraz skutki toksyczne 

substancji 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 6: liczba wyjazdów – miejsce zdarzenia – poza Miastem, z podziałem na kody 

ICD-10 (K – Kobiety, M – Mężczyźni) 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

E00-E99 30 19 49 44 37 81 50 39 89 

F00-F99 22 48 70 21 33 54 24 56 80 

G00-G99 19 46 65 30 59 89 30 64 94 

I00-I99 198 150 348 176 132 308 255 153 408 

J00-J99 41 47 88 29 48 77 45 47 92 

K00-K99 14 15 29 9 17 26 23 18 41 

N00-N99 7 17 24 9 10 19 22 11 33 

R00-R99 317 289 606 359 357 716 423 400 823 

S00-T98 188 282 470 206 291 497 261 312 573 

V01-Y98 30 45 75 22 28 50 21 43 64 

Z00-Z99 6 3 9 0 3 3 6 6 12 

inne 
niewymienione 

powyżej 
23 20 43 22 17 39 29 18 47 

Razem 895 981 1876 927 1032 1959 1189 1167 2356 
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* E00-E99 Zaburzenia wydzielania 

wewnętrznego, stanu 
odżywiana i przemiany 

metabolicznej 
 

N00-N99 Choroby układu 
moczowo-płciowego 

F00-F99 Zaburzenia psychiczne 
i zaburzenia zachowania 

R00-R99 Objawy, cechy 
chorobowe oraz 

nieprawidłowe wyniki 
badań klinicznych  
i laboratoryjnych 

jednostek chorobowych 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowane 

 
G00-G99 Choroby układu 

nerwowego 
S00-T98 Urazy, zatrucia i inne 

określone skutki działania 
czynników zewnętrznych 

 
I00-I99 Choroby układu krążenia V01-Y98 Zewnętrzne przyczyny 

zachorowania i zgonu 
 

J00-J99 Choroby układu 
oddechowego 

Z00-Z99 Czynniki wpływające  
na stan zdrowia i kontakt 

ze służbą zdrowia 
K00-K99 Choroby układu trawienia   

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 7: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy I – Choroby układu krążenia – 

poza Miastem 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

I10-I15 35 30 65 57 26 83 70 19 89 

I64 49 24 73 28 21 49 47 44 91 

I48-I49 38 30 68 42 31 73 58 24 82 

I50 31 19 50 21 16 37 26 22 48 

I20-I23 14 11 25 7 9 16 7 18 25 

inne z grupy I 
niewymienione 

powyżej 
31 36 67 21 29 50 47 26 73 

Razem 198 150 348 176 132 308 255 153 408 

 
*I10-I15 Choroba nadciśnieniowa I50 Niewydolność serca 

I64 Udar mózgu I20-I23 OZW (dusznica bolesna, 
zawał serca) 

I48-I49 Zaburzenia rytmu serca w 
tym migotanie i trzepotanie 

przedsionków 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 8: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy R – Objawy, cechy chorobowe 

oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie 
indziej niesklasyfikowane – poza Miastem 

 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

R10-R11 85 63 148 91 85 176 106 81 187 

R07 49 45 94 66 48 114 69 59 128 

R06 7 11 18 17 15 32 22 17 39 

R50 14 14 28 16 29 45 24 23 47 

R53 16 10 26 11 10 21 17 14 31 

R51 3 5 8 4 6 10 9 6 15 

inne z grupy R 
niewymienione 

powyżej 
51 74 125 53 96 149 68 107 175 

Razem 317 289 606 359 357 716 423 400 823 

 
* R10-R11 Ból w okolicy brzucha 

i miednicy, nudności 
i wymioty 

R50 
Gorączka o nieznanej 

przyczynie 

R07 Ból w klatce piersiowej 
i gardła 

R53 Złe samopoczucie, 
zmęczenie 

R06 Zaburzenia oddychania R51 Ból głowy 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 9: szczegółowy podział kodów ICD-10 z grupy S - T Urazy, zatrucia i inne 

określone skutki działania czynników zewnętrznych – poza Miastem 
 

 2012 2013 2014 
*Kody K M SUMA K M SUMA K M SUMA 

S00-S19 70 140 210 73 126 199 78 135 213 

S70-S99 52 47 99 77 53 130 89 68 157 

S40-S69 17 33 50 19 31 50 23 38 61 

S20-S39 18 19 37 22 36 58 31 34 65 

T00-T07 13 24 37 9 21 30 17 23 40 

T36-T65 11 11 22 4 13 17 13 6 19 

inne z grupy 
S+T 

niewymienione 
powyżej 

7 8 15 2 11 13 10 8 18 

Razem 188 282 470 206 291 497 261 312 573 

 
* S00-S19 Urazy głowy i szyi S20-S39 Urazy klatki piersiowej 

brzucha, dolnej części 
grzbietu, odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa 
i miednicy 

S70-S99 Urazy biodra, uda, kolana, 
podudzia, stawu 

skokowego i stopy 

T00-T07 Urazy obejmujące liczne 
okolice ciała 
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S40-S69 Urazy barku i ramienia, 
łokcia, przedramienia, 

nadgarstka i ręki 

T36-T65 Zatrucia lekami, preparatami 
farmakologicznymi 

i substancjami biologicznymi 
oraz skutki toksyczne 

substancji 

Źródło: opracowanie własne 
 

Sezonowość zdarzeń 
W omawianym okresie po szczegółowej analizie dokumentacji medycznej nie 

stwierdzono zjawiska sezonowości zdarzeń medycznych podczas wyjazdów ZRM 
do miasta (wyk. 1.). Natomiast zaobserwowano takie zjawisko w okresie od miesiąca 
kwietnia do września w miejscowościach wiejskich (wyk. 2.). W związku 
z powyższym potwierdza się reguła, ze wzrost wyjazdów w grupie urazowej jest 
ściśle związany jest ze specyfiką wykonywanych prac w gospodarstwach rolnych 
oraz z wykorzystywaniem urządzeń i maszyn specjalistycznych. Główna przyczyna 
wypadków na terenach wiejskich to upadki z wysokości, urwanie kończyny górnej 
i dolnej oraz przygniecenie bądź przejechanie przez środek transportu.  

 
Wykres nr 1: sezonowość zdarzeń medycznych (miejsce zdarzenia miasto) w latach 

2012-2014 w klasyfikacji ICD-10. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników 
zewnętrznych (tab. 5.) 

 

 
 

Wykres nr 2: sezonowość zdarzeń medycznych (miejsce zdarzenia poza miastem)  

w latach 2012-2014 w klasyfikacji ICD-10. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania 
czynników zewnętrznych (tab. 9.) 
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Wnioski 
1. W omawianym okresie ZRM interweniowały 25 938, z czego 18 559 

pacjentów przewieziono do szpitala (72%). Wyjazdy do miasta stanowiły 
w 2012 roku 5387 (67,54 %), w 2013 roku 5715 (66,83%), w 2014 roku 6127 
(65,11 %) oraz odpowiednio poza miastem 2589 (32,46 %), 2837 (33,17 %) 
i 3283 (34,89 %). 

2. Uwzględniając rozpoznania stawiane przez zespoły ratownictwa 
medycznego oparte o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób 
i Problemów zdrowotnych ICD-10 wynika, że ZRM najczęściej 
interweniowały (zarówno w mieście jak i poza miastem) u pacjentów chorych 
na: z grupy R – bóle, zaburzenia oddychania oraz z grupy S – T urazy, 
zatrucia, a następnie choroby z grupy I – choroby układu krążenia. 

3. W omawianym okresie stwierdzono zjawisko sezonowości zdarzeń 
o charakterze urazowym głównie poza miastem, w okresie od kwietnia do 
września każdego roku. Główna przyczyna urazów to: upadki z wysokości, 
urwanie kończyny górnej i dolnej oraz przygniecenie bądź przejechanie 
przez środek transportu. 

 
Streszczenie 
System Państwowego Ratownictwa Medycznego został powołany w celu 

realizacji zadań państwa (ochrona życia i zdrowia) i stanowi jeden z najistotniejszych 
elementów bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Celem opracowania była 
analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w powiecie otwockim 
w latach 2012-2014. Analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną 
dotyczącą 18 559 pacjentów przewiezionych do szpitala. Uwzględniając 
rozpoznania stawiane przez zespoły ratownictwa medycznego oparte 
o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów zdrowotnych 
ICD-10 wynika, że ZRM najczęściej interweniowały (zarówno w mieście jak i poza 
miastem) u pacjentów chorych na: z grupy R – bóle, zaburzenia oddychania oraz 
z grupy S – T urazy, zatrucia, a następnie choroby z grupy I - choroby układu 
krążenia. W omawianym okresie stwierdzono zjawisko sezonowości zdarzeń 
o charakterze urazowym głównie poza miastem, w okresie od kwietnia do września. 
Główna przyczyna urazów to: upadki z wysokości, urwanie kończyny górnej i dolnej 
oraz przygniecenie bądź przejechanie przez środek transportu. 

Słowa klucze: Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM), dokumentacja 
medyczna 

 
Summary 
The Emergency Medical Services (EMS) has been established in order to 

realize the tasks of the State (protection of human life and health) and is one of the 
most important elements of citizen’s security. The aim of the study was to analyze 
the interventions of Medical Emergency Team (MET) in the Otwock department in 
the period of 2012-2014. The retrospective analysis was based on medical 
documentation of 18 559 patients transported to the hospital. Taking into 
consideration the diagnoses made up by Medical Emergency Teams based on the 
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, it appears that MET most often intervened (both in and out of the city)  
in the cases of patients with: the group R – pain, breathing disorders and the group 
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ST injuries, poisoning, and then the group I – cardiovascular disease. In the 
discussed period, the phenomenon of seasonality of events with injuries character 
mainly outside the city was observed, from April to September. The main causes  
of injuries are: falls from the height, other injuries of the upper and lower limbs  
and crushing or crossing by means of transport. 

Key words: Medical Emergency Teams (MET), medical documentation  
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WYJAZDY NIEUZASADNIONE W SYSTEMIE PAŃSTWOWEGO 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – KONIECZNOŚĆ CZY ZAGROŻENIE? 
 
 
Wstęp  
Problematyka wezwań nieuzasadnionych w systemie Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (dalej PRM) jest niezmiernie trudna i w kontekście 
różnych interesów społecznych i instytucjonalnych, budzi dużo kontrowersji, 
zarówno wśród członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów 
medycznych jak i w znacznej części społeczeństwa. W ostatnich latach dość 
powszechnym zjawiskiem wśród licznej grupy pacjentów, staje się traktowanie 
karetek pogotowia jak przychodni na kółkach,1 ponadto coraz częściej wezwanie 
karetki pogotowia traktowane jest jako szybki sposób na wizytę lekarską lub stanowi 
próbę sprawnego i komfortowego dostania się do szpitala. Piśmiennictwo dotyczące 
wezwań nieuzasadnionych nie jest bardzo obszerne i rozległe, nie podaje także 
jednoznacznych, precyzyjnych i zrozumiałych kryteriów wezwania 
nieuzasadnionego,2 ani też jednolitej definicji. Wydaje się, że w tej kwestii pomocny 
będzie zapis Art. 3 pkt. 8, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym3 (dalej 
ustawa o PRM), który podaje definicję stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego jako 
– stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się 
objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być 
poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, do 
którego wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (dalej ZRM) jest jak najbardziej 
konieczne i zasadne. Jednocześnie należy rozważyć czy taki, zapis ustawy jest 
zrozumiały dla większości społeczeństwa, które wybiórczo zauważa problem 
wezwań nieuzasadnionych, głównie sugerując się tym, że w przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia zdrowotnego, każdy obywatel ma prawo żądać przyjazdu 
karetki pogotowia.4 W zdecydowanej większości przypadków osobie wzywającej 
pomoc medyczną wydaje się, że płacąc podatki i składkę na ubezpieczenie 
społeczne, przyjazd karetki pogotowia należy się za każdym razem kiedy uzna  
za stosowne, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Takie rozumienie prawa do 
uzyskania pomocy medycznej jest bardzo powszechne wśród społeczeństwa. Warto 
w tym miejscu zaakcentować fakt, że dyspozytor medyczny, który przeprowadza 

                                                 
1 A. Aftyka, E. Rudnicka-Drożek, Nieuzasadnione wezwania Zespołów Ratownictwa Medycznego 

w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie (w:) „Anestezjologia 
i Ratownictwo”, 2014,8: 152-159 

2 K. Leki, Państwowe Ratownictwo Medyczne – plusy i minusy nowych regulacji systemu  
(w:) „Na Ratunek”. 2007,1, s. 10-12; A. Kamecki, Wezwanie przyjęte – przyjedziemy (w:) „Kronika 
Mazowiecka”. 2015, nr 5 (147), s. 2-3 

3 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, Dz. U., 2006, Nr 191, 
poz. 1410 z późn. zm. 

4 B. Lisowska, Kiedy można wezwać karetkę i skorzystać z pomocy doraźne (w:) „Gazeta Prawna”. 2013, 
nr 94 
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wywiad medyczny z osobą dzwoniącą na podstawie ramowych procedur,5 
dysponuje ograniczonymi możliwościami aby stwierdzić, czy osoba wzywająca 
pomoc jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czy też nie. Jakakolwiek 
sugestia lub bardzo często podpowiedź ze strony dyspozytora medycznego,  
o możliwości uzyskania innej formy pomocy medycznej w przychodni podstawowej 
opieki zdrowotnej (dalej POZ) w tym również w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (dalej NŚOZ), szpitalnym oddziale ratunkowym (dalej SOR) czy izbie 
przyjęć szpitala, kończy się niezrozumieniem, zdenerwowaniem lub też bardzo 
często agresją i wyzwiskami ze strony osoby wzywającej pomoc.  

W niniejszej pracy analizą objęto wszystkie wyjazdy ZRM (100%), zrealizowane 
w latach 2012-2014 na terenie powiatu otwockiego, które wstępnie podzielono  
na dwie grupy wyjazdów, według kryterium podziału: pacjentów przewiezionych do 
szpitala i pacjentów nie przewiezionych do szpitala. Przyjęto także założenie,  
że wszystkie interwencje ZRM, które zakończyły się przewiezieniem pacjenta do 
szpitala były wezwaniami zasadnymi, a pozostałe interwencje uznano za wezwania 
nieuzasadnione. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w świetle obowiązujących 
przepisów, jednoznaczne określenie czy wyjazd był zasadny czy nie, możliwe jest 
dopiero po dotarciu na miejsce zdarzenia ZRM. W związku z powyższym aby 
wskazać główne przyczyny powstawania wezwań nieuzasadnionych w analizowanej 
grupie wyjazdów do pacjentów nie przewiezionych do szpitala, przyjęto dość 
restrykcyjną zasadę (definicję), która kwalifikuje do tego rodzaju wezwań 
następujące przypadki, dzieląc je na 2 grupy. Pierwszą grupę stanowią wyjazdy 
ZRM do pacjentów, których pozostawiono w miejscu zdarzenia bez zagrożenia 
zdrowotnego. Natomiast drugą grupę stanowią wyjazdy podczas, których 
stwierdzono: brak pacjentów w miejscu zdarzenia (wezwania fałszywe), pacjentów 
przekazano służbom porządkowym (głównie pod wpływem alkoholu bądź innych 
środków odurzających), pacjentów odmawiających udzielenia pomocy, wezwania 
odwołane w trakcie wyjazdu ZRM oraz wyjazdy do stwierdzenia zgonów. Przyjęcie 
takiego podziału jest kwestią umowną, która zdaniem autora może być obarczona 
dużym ryzykiem błędu, jednak stanowi próbę określenia liczby i przyczyn wyjazdów 
nieuzasadnionych. 

 

Cel pracy 
Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytania: Jakie są główne 

przyczyny wyjazdów nieuzasadnionych w systemie PRM? Czy realizacja tych 
wyjazdów, to konieczność wynikająca z organizacji systemu PRM, czy z organizacji 
systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w Polsce? Ponadto za cel pośredni 
przyjęto ustalenie: czy realizacja wezwań nieuzasadnionych ma potencjalny wpływ 
na limity czasowe zawarte w ustawie o PRM? 

 

Materiał i metoda badawcza 
W niniejszej pracy za pomocą programu komputerowego MS Excel wykonano 

analizę jakościową i ilościową,6 a także analizę porównawczą kompletnej 
dokumentacji medycznej w postaci 25 938 kart zleceń wyjazdu ZRM. Dokumentacja 

                                                 
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia w 2014 roku w sprawie ramowych procedur 

przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa 
medycznego, Dz. U. z 2014, Nr 66  

6 S. Juszczyk, Badania jakościowe w badaniach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013,  
s. 93-109 
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medyczna została wytworzona w latach 2012-2014 w dwóch oddziałach 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 
w Warszawie (dalej WSPRiTS), tj. w oddziale Otwock i oddziale Kołbiel. Badanie 
przeprowadzono w 2016 roku. Do obliczeń statystycznych zostały wykorzystane 
wybrane dane dotyczące interwencji ZRM według następującego kryterium wyboru: 
data przyjęcia wezwania, czas przyjęcia wezwania, miejscowość, czas wyjazdu 
ZRM, czas przybycia do miejsce zdarzenia, realizacja zlecenia (pacjent pozostał  
w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy medycznej i pacjent nie 
wyraża zgody na przewiezienie do szpitala) oraz informacje dotyczące zgonu 
pacjenta.7 W związku z potencjalnym wpływem wyjazdów nieuzasadnionych  
na czas dojazdu na miejsce zdarzenia jednostek systemu, w przeprowadzonej 
analizie dokonano podziału wyjazdów nieuzasadnionych ZRM na: wyjazdy do 
miasta i wyjazdy poza miasto. 

 
Omówienie wyników 
W latach objętych analizą ogólna liczba wyjazdów ZRM na terenie powiatu 

otwockiego przedstawia się następująco: w roku 2012 wykonano 7976 interwencji, 
w następnym roku liczba wyjazdów wzrosła o 7% osiągając poziom 8552, a w roku 
2014 wzrosła o kolejne 10% i wyniosła 9410 wyjazdów (wyk. 1.). Wzrost liczby 
wyjazdów ZRM w okresie objętym analizą porównawczą aż o 17 %, znajduje swoje 
uzasadnienie w ogólnym wzroście liczby wyjazdów w rejonie operacyjnym 14/01 
województwa mazowieckiego, obsługiwanym przez WSPRiTS, gdzie w tym samym 
okresie odnotowano wzrost ogólnej liczby wyjazdów o ponad 20%.8 

 

Wykres nr 1: liczba wyjazdów ZRM w latach 2012-2014 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

                                                 
7 Ibidem, s. 172-174 
8 R. Dmowski, A. Kamecki, Na sygnale i nie tylko. Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w latach  

1897-2015. Siedlce 2016, s. 116 
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Natomiast liczba pacjentów przewiezionych do szpitala w roku 2012 wyniosła 
5776, w roku 2013 wzrosła o 3%, uzyskując 5999 wyjazdów, a o kolejne 15% 
wzrosła w roku 2014 osiągając poziom 6784 (wyk. 2.). Wzrost liczby pacjentów 
przewiezionych do szpitala o 18% w analizowanym okresie, pokrywa się z ogólnym 
wzrostem liczby wyjazdów w rejonie operacyjnym 14/01, który swym zasięgiem 
obejmuje także powiat otwocki. 

 

Wykres nr 2: liczba pacjentów przewiezionych do szpitala w latach 2012-2014 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zgodnie z wcześniej przyjętym podziałem wyjazdów nieuzasadnionych  
na 2 zasadnicze grupy uzyskane wyniki pokazują, że: w roku 2012 w grupie 
pierwszej liczba pacjentów wyniosła 1608, w następnym roku wzrosła o 10% do 
poziomu 1668, a w kolejnym roku spadła o 1% i wyniosła 1648. Ponadto w drugiej 
grupie zauważamy, że: w roku 2012 liczba pacjentów wyniosła 592, ale już 
w następnym roku odnotowano znaczny wzrost, bo aż o 49% do poziomu  
885 pacjentów, a także w roku 2014 wzrost o kolejne 10%, do poziomu  
978 pacjentów (wyk. 3.).  

 

Wykres nr 3: liczba pacjentów nie przewiezionych do szpitali w latach 2012-2014 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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W związku z potencjalnym wpływem czasu pracy i dostępności do świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej na liczbę wyjazdów nieuzasadnionych, 
przeprowadzono także analizę wyjazdów w powszednie dni tygodnia oraz soboty, 
niedziele i święta (dni ustawowo wolne). Zestawienia sporządzono według godzin 
pracy POZ i NŚOZ w dni powszednie, dzieląc je na przedziały czasowe 8-18 i 18-8, 
a w pozostałe świąteczne dni całodobowo, oczywiście w rozbiciu na wyjazdy do 
miasta i wyjazdy poza miastem. W związku z dużą ilością danych sporządzono 
oddzielne zestawienia w formie tabel do każdego omawianego roku. 

W roku 2012 ZRM zrealizowały 7976 interwencji (wyk. 1.), wyjazdy 
nieuzasadnione wyniosły 2200 (wyk. 3.). Największą grupę wyjazdów 
nieuzasadnionych, stanowiły wyjazdy podczas, których pozostawiono pacjenta 
w miejscu zdarzenia, 1608 wyjazdów (tab. 1. i tab. 2.). W tej grupie interwencje  
na terenie miasta osiągnęły poziom 1157, a poza miastem 568. W grupie 2 najwięcej 
wyjazdów dotyczyło: pacjentów przekazanych służbom porządkowym 187 wyjazdów 
(miasto 125, poza miastem 62), brak pacjentów na miejscu zdarzenia (wezwania 
fałszywe) 119 (miasto 92, poza miastem 27), wyjazdy do stwierdzenia zgonów 114 
(miasto 72, poza miastem 41), wyjazdy odwołane 48 (miasto 35, poza miastem 13) 
oraz do pacjentów, którzy odmówili udzielenia pomocy 8 (miasto 5, poza miastem 
3). Dokonując analizy wyjazdów nieuzasadnionych według godzin pracy POZ  
i NŚOZ stwierdzamy, że: w 2012 roku liczba wyjazdów nieuzasadnionych w dni 
powszednie, w ciągu dnia i w ciągu nocy, nie odbiegała znacząco od siebie  
i wyniosła: w mieście 492 w godzinach 08.00-18.00 oraz 512 w godzinach  
18.00-08.00, poza miastem wyniosła odpowiednio 238 w godzinach 08.00-18.00  
i 232 w godzinach 18.00-08.00. Natomiast w dni świąteczne tzn. soboty, niedziele  
i święta, w mieście wyniosła 476, a poza miastem 243 (tab. 1. i tab. 2.). 

 

Tabela nr 1: wyjazdy nieuzasadnione – miasto w roku 2012 
 

Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

1157 378 779 371 408 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

125 31 94 46 48 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

92 29 63 34 29 

Stwierdzenia zgonów 73 24 49 25 24 

Wezwania odwołane 35 14 21 13 8 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

5 0 5 3 2 

RAZEM 1487 476 1011 492 512 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 2: wyjazdy nieuzasadnione – poza miastem w roku 2012 
 

Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

568 187 381 185 196 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

62 21 41 28 13 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

27 11 16 8 8 

Stwierdzenia zgonów 41 18 23 11 12 

Wezwania odwołane 13 5 8 5 3 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

2 1 1 1 0 

RAZEM 713 243 470 238 232 

Źródło: opracowanie własne 
 

W kolejnym roku 2013 wraz ze wzrostem ogólnej liczby wyjazdów 8552 
(wyk. 1.), zauważamy także wzrost wyjazdów nieuzasadnionych, których 
zrealizowano 2553 (wyk. 3.). Podobnie jak w roku 2012 największą ilość stanowiły 
wyjazdy podczas, których pozostawiono pacjenta w miejscu zdarzenia 1668 
wyjazdów, które pod względem na miejsce zdarzenia wyniosły: miasto 1675 i poza 
miastem 878 (tab. 3. i tab. 4.). Analizując jednak statystykę wyjazdów w grupie 2, 
zauważamy znaczny wzrost o 293 liczby interwencji, do poziomu 885. Jednocześnie 
zupełnie odmiennie jak w roku 2012 przedstawia się jednak statystyka wyjazdów  
w grupie 2: wezwania odwołane wyniosły 271 – wzrost o 223 (w mieście 181, poza 
miastem 90), wyjazdy do stwierdzenia zgonu 268 – wzrost o 154 (w mieście 160, 
poza miastem 108), pacjentów przekazanych służbom porządkowym 228 – wzrost 
o 41 (w mieście 144, poza miastem 84), brak pacjentów w miejscu zdarzenia 
(wezwania fałszywe) 101 – spadek o 18 (w mieście 76, a poza miastem 25) oraz 
pacjentów, którzy odmówili udzielenia pomocy 17 – wzrost o 9 (miasto 16, poza 
miastem 1). W 2013 roku w wyniku przeprowadzonej analizy wyjazdów 
nieuzasadnionych w zestawieniu z godzinami pracy POZ i NŚOZ uzyskano 
następujące wyniki: w dni powszednie w mieście 584 w godzinach 08.00-18.00,  
w godzinach 18.00-08.00 wyjazdów 522, odpowiednio poza miastem w godzinach 
08.00-18.00 interwencji 274 oraz w godzinach 18.00-08.00, 271. Natomiast w dni 
świąteczne w mieście liczba wyjazdów wyniosła 569, a poza miastem 333 (tab. 3. 
i tab. 4.). 
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Tabela nr 3: wyjazdy nieuzasadnione – miasto w roku 2013 
 

Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

1098 359 739 368 371 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

144 48 96 49 47 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

76 31 45 29 16 

Stwierdzenia zgonów 160 49 111 68 43 

Wezwania odwołane 181 75 106 66 40 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

16 7 9 4 5 

RAZEM 1675 569 1106 584 522 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 4: wyjazdy nieuzasadnione – poza miastem w roku 2013 
 

Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

570 207 363 169 194 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

84 36 48 32 16 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

25 10 15 8 7 

Stwierdzenia zgonów 108 38 70 42 28 

Wezwania odwołane 90 41 49 23 26 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

1 1 0 0 0 

RAZEM 878 333 545 274 271 

Źródło: opracowanie własne 

 
Analogicznie jak w roku poprzednim, także w 2014 roku obserwujemy ogólny 

wzrost wyjazdów do poziomu 9410 (wyk. 1.), a także wzrost wyjazdów 
nieuzasadnionych, których zrealizowano 2626 (wyk. 3.). Podobnie jak  
w poprzednich latach, w roku 2014 największą liczbę wyjazdów nieuzasadnionych 
stanowiły, interwencje do pacjentów bez zagrożenia zdrowotnego pozostawionych 
w miejscu zdarzenia, których odnotowano 1648, w mieście 1082 i poza miastem 566 
(tab. 5. i tab. 6.). Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w tej grupie stwierdza się,  
że ilość wyjazdów jest porównywalna w każdym roku, oscyluje około 1600 
interwencji. Natomiast, podobnie jak w roku poprzednim utrzymuje się tendencja 
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wzrostowa w tej grupie wyjazdów, które w roku 2014 wyniosły 978, wzrost o 93 
wyjazdy w porównaniu do roku 2013. Najwięcej wyjazdów zrealizowano jako/do: 
wezwania odwołane 279 – wzrost o 8 (miasto 177, poza miastem 102), pacjentów 
przekazanych służbom porządkowym 272 – wzrost o 44 (miasto 174, poza miastem 
102), stwierdzeń zgonów 262 – spadek o 6 (miasto 152, poza miastem 110), braki 
pacjentów w miejscu zdarzenia (wezwania fałszywe) 138 – wzrost o 37 (miasto 95, 
poza miastem 43) oraz wyjazdy do pacjentów, którzy odmówili udzielenia pomocy 
23 – wzrost o 6 (miasto 19, poza miastem 4). Analizując dane dotyczące ilości 
wyjazdów nieuzasadnionych w zestawieniu z godzinami pracy POZ i NŚOZ 
zauważamy, że: liczba wyjazdów w dni powszednie w mieście w godzinach 08.00-
18.00 wyniosła 572, w godzinach 18.00-08.00 osiągnęła poziom 555, odpowiednio 
poza miastem w godzinach 08.00-18.00 wyniosła 291 oraz 299 w godzinach 18.00-
08.00. Natomiast w dni świąteczne w mieście wyniosła 572 oraz poza miastem 337 
wyjazdów (tab. 5. i tab. 6.). 

 

Tabela nr 5: wyjazdy nieuzasadnione – miasto w roku 2014 

 
Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

1082 344 738 373 365 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

174 71 103 46 57 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

95 39 56 25 31 

Stwierdzenia zgonów 152 53 99 57 42 

Wezwania odwołane 177 60 117 64 53 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

19 5 14 7 7 

RAZEM 1699 572 1127 572 555 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela nr 6: wyjazdy nieuzasadnione-poza miastem w roku 2014 

 
Przyczyny wyjazdów LICZBA 

WYJAZDÓW 
LICZBA WYJAZDÓW DNI POWSZEDNIE 

SOBOTY, 
NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA 

DNI 

POWSZEDNIE 
DZIEŃ 
08.00-
18.00 

NOC 
18.00-
08.00 

Pacjent pozostał 
w miejscu zdarzenia 

566 208 358 162 196 

Pacjent przekazany 
służbom porządkowym 

102 37 65 34 31 

Brak pacjenta w miejscu 
zdarzenia (wezwania 

fałszywe) 

43 21 22 13 9 

Stwierdzenia zgonów 110 33 77 46 31 
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Wezwania odwołane 102 36 66 35 31 

Pacjent odmówił 
udzielenia pomocy 

medycznej 

4 2 2 1 1 

RAZEM 927 337 590 291 299 

Źródło: opracowanie własne 
 

W literaturze przedmiotu powszechnie uznano, że najbardziej kluczowym 
czynnikiem w medycynie ratunkowej jest czas, a jego zakres wyznacza m. in. 
przyjęta koncepcja „złotej godziny” (ang. „Golden hour”),9 tzn. czas akcji ratunkowej 
w przedziale pomiędzy momentem wystąpienia zdarzenia bezpośrednio 
zagrażającemu życiu i zdrowiu do momentu udzielenia właściwej i decydującej 
pomocy (SOR, szpital).10 Dlatego w myśl koncepcji „złotej godziny” konieczne jest 
jak największe minimalizowanie czasu, w którym poszkodowany pozostaje poza 
opieką specjalistyczną. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że czas udzielenia 
pomocy jest zależny od wielu elementów tworzących okres „złotej godziny”  
tj.: powiadomienia przez świadków zdarzenia służb ratowniczych, przyjęcie 
zgłoszenia i zadysponowanie ZRM, dotarcie zespołu na miejsce zdarzenia, badanie 
i przygotowanie pacjenta do transportu oraz dotarcie do szpitala. Niewątpliwie  
w przypadku prowadzenia jakichkolwiek akcji ratowniczych, czas powinien być 
uznany i traktowany jako pierwszy stały parametr w walce o życie i zdrowie osób 
poszkodowanych. Dlatego zasadnym wydaje się umieszczenie w ustawie o PRM, 
limitów czasowych dla podjęcia działań ratowniczych. Parametry czasu dotarcia  
na miejsce zdarzenia dla ZRM, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora 
medycznego zawarte w Art. 24 ust. 1 ustawy o PRM wynoszą:11 mediana czasu 
dotarcia nie jest większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców  
i 15 minut poza miastem; trzeci kwartyl czasu dotarcia, 12 minut w mieście powyżej 
10 tys. i 20 minut poza miastem; maksymalny czas dotarcia nie dłuższy niż 15 minut 
w mieście i 20 minut poza miastem. W związku z potencjalnym wpływem realizacji 
wyjazdów nieuzasadnionych na czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia, 
przeprowadzono analizę uwzgledniającą liczbę wyjazdów ZRM w poszczególnych 
latach, zgodnie z przyjętym podziałem miasto/poza miastem, w odniesieniu do: 
mediany czasu dotarcia, trzeciego kwartylu czasu dotarcia oraz do maksymalnego 
czasu dotarcia (tab. 7.). Zgodnie z uzyskanymi wynikami stwierdzamy,  
że w odniesieniu do wszystkich realizowanych wyjazdów ZRM, mediana czasu 
dotarcia w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców była przekraczana  
w całym okresie objętym analizą. W miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców 
takiego zjawiska nie odnotowano, parametry są zgodne z wymogami ustawy. 
Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do trzeciego kwartylu czasu dotarcia, 
którego parametry przekraczane były w miastach w całym okresie. Natomiast 
uzyskane wyniki dotyczące maksymalnego czasu dotarcia, zarówno w mieście jak  
i poza miastem dowodzą, że limit czasowy zawarty w ustawie był przekraczany  

                                                 
9 P. Driscoll, A. Kent, The effect of scene time on survival (w:) “Trauma”. 1999, vol. 1. s. 5-15 
10 E. B. Lerner, R. M. Moscati, The Golden huor: scientific fact or medical “urban legend”? (w:) “Acad 

Emerg Med.”. 2001, vol. 8, Issure 7, s. 758-760 
11 Art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, Dz. U., 2006, 

Nr 191, poz. 1410 
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w cały okresie objętym analizą, ponadto w niektórych latach był przekraczany ponad 
5-krotnie.  

 

Tabela nr 7: czasy dotarcia ZRM dla powiatu otwockiego 
 

ROK PODZIAŁ 

WEDŁUG MIEJSCA 

ZDARZENIA 

MEDIANA CZASU 

DOTARCIA 

[MINUTY] 

TRZECI 

KWARTYL CZASU 

DOTARCIA 

[MINUTY] 

MAKSYMALNY 

CZAS DOTARCIA 

[MINUTY] 

2012 Miasto 9 13 83 

Poza miastem 14 20 80 

2013 Miasto 10 16 69 

Poza miastem 12 20 83 

2014 Miasto 9 13 59 

Poza miastem 13 20 69 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zarówno zapisy Art. 24 ustawy o PRM jak i uzyskane wyniki nie odzwierciedlają 
w pełni rzeczywistej skali czasów dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia, ponieważ 
ustawodawca w ust. 2 Art. 24 ustawy zawarł zapis: Przyjmuje się, że 0,5% 
przypadków o najdłuższych czasach dotarcia w skali każdego miesiąca nie bierze 
się pod uwagę w naliczaniu parametrów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem,  
że przypadki te nie podlegają kumulacji pomiędzy miesiącami. Warto także w tym 
miejscu wyjaśnić co oznacza pojęcie mediana, które często jest mylone  
z rzeczywistym czasem dotarcia. Mediana – jedna z najpopularniejszych miar 
centralnych w statystyce, wartość środkowa zbioru, wartość przeciętna, średnia 
arytmetyczna. Wartość mediany wskazuje nam, że połowa naszych wyników ma 
wartość poniżej wartości mediany, a druga połowa ma wartości powyżej wartości 
mediany.12 W związku z powyższym w celu dokładniejszego przedstawienia 
rzeczywistych parametrów czasu dojazdu sporządzono zestawienia wyjazdów ZRM 
(bez wyjazdów odwołanych), które w sposób wyczerpujący odzwierciedlają 
osiągnięte limity czasowe (tab. 8., tab. 9. i tab. 10.). Ponadto zawarte  
w zestawieniach przedziały czasowe wychodzące poza limity wskazane w ustawie 
o PRM, są określone w sposób umowny, który pozwoli zdaniem autora precyzyjniej 
przedstawić stan rzeczywisty.  

 

Tabela nr 8: liczba wyjazdów / rzeczywisty czas dojazdu / 2012 (bez wyjazdów 

odwołanych) 
 

PRZEDZIAŁY CZASOWE – 
MIASTO 

LICZBA 

WYJAZDÓW 
PRZEDZIAŁY CZASOWE – 

POZA MIASTEM 
LICZBA 

WYJAZDÓW 

0:00 – 0:08 2283 
0:00 – 0:15 1477 

0:09 – 0:15 2058 

0:16 – 0:30 635 0:16 – 0:30 848 

0:31 – 1:00 292 0:31 – 1:00 208 

powyżej 1h 84 powyżej 1h 43 

RAZEM 5352 RAZEM 2576 

Źródło: opracowanie własne 
 

                                                 
12 Encyklopedia PWN. Warszawa 1997, t. 4, s. 145 
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Tabela nr 9: liczba wyjazdów / czas dojazdu / 2013 (bez wyjazdów odwołanych) 
 

PRZEDZIAŁY CZASOWE – 
MIASTO 

LICZBA 

WYJAZDÓW 
PRZEDZIAŁY CZASOWE – 

POZA MIASTEM 
LICZBA 

WYJAZDÓW 

0:00 – 0:08 2263 
0:00 – 0:15 1914 

0:09 – 0:15 1836 

0:16 – 0:30 1093 0:16 – 0:30 567 

0:31 – 1:00 297 0:31 – 1:00 199 

powyżej 1h 45 powyżej 1h 67 

RAZEM 5534 RAZEM 2747 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela nr 10: liczba wyjazdów / czas dojazdu / 2014 (bez wyjazdów odwołanych) 
 

PRZEDZIAŁY CZASOWE – 
MIASTO 

LICZBA 

WYJAZDÓW 
PRZEDZIAŁY CZASOWE – 

POZA MIASTEM 
LICZBA 

WYJAZDÓW 

0:00 – 0:08 2713 
0:00 – 0:15 1899 

0:09 – 0:15 2244 

0:16 – 0:30 732 0:16 – 0:30 1033 

0:31 – 1:00 234 0:31 – 1:00 215 

powyżej 1h 27 powyżej 1h 34 

RAZEM 5950 RAZEM 3181 

Źródło: opracowanie własne 
 

Z analizowanych danych wynika, iż wyjazdy do miasta zrealizowane do 8 minut 
stanowiły w omawianym okresie od 40 % do 45 %, a wyjazdy poza miasto 
zrealizowane w przedziale do 15 minut stanowiły od 57 % do 69 %. Ponadto  
na podstawie osiągniętych wyników stwierdza się, że wyjazdy realizowane ponad 1 
h w miastach wykazały tendencję spadkową w wynosiły: w 2012 roku 1,56% do 0,5% 
w roku 2014. Natomiast wyjazdy poza miasto w limicie przekraczającym 1 h 
stanowiły w 2012 roku, 1,66 %, a w 2014 roku, 1 % wszystkich realizowanych 
interwencji. 

 
Podsumowanie 
Wyjazdy nieuzasadnione stanowiły w poszczególnych latach odpowiednio: 

w 2012 roku 2200 wyjazdów (27,60% wszystkich zrealizowanych wyjazdów), 
w 2013 roku 2553 (29,85%), a w 2014 roku 2626 (27,90%). W podziale na miejsce 
zdarzenia, udział procentowy wyjazdów do miasta oraz wyjazdów poza miasto 
przedstawia się następująco: w roku 2012 wyjazdy nieuzasadnione do miasta 
stanowiły 67,60%, poza miastem 32,40%; w 2013 roku wyjazdy do miasta osiągnęły 
poziom 65,60%, poza miasto 34,40%, a w 2014 roku odpowiednio do miasta 
wyniosły 64,70% poza miasto 35,30%. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest 
opublikowany w listopadzie 2012 roku raport Najwyższej Izby Kontroli,13 dotyczący 
kontroli w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego w latach 2009-2012. 
Raport w części dotyczącej oceny funkcjonowania ZRM jednoznacznie stwierdza, 
że ok. 30% wyjazdów nie dotyczyła stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, a więc 
w świetle ustawy o PRM budzi wątpliwości, co do konieczności realizacji takich 

                                                 
13 Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki  

(pobrano 6.06.2017 r.) 
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wyjazdów przez ZRM. W ocenie NIK taki stan rzeczy wynika z braku skutecznego 
mechanizmu pozwalającego na eliminowanie wyjazdów ZRM do zadań, które 
wykraczają poza zakres wskazany w ustawie o PRM. Głównie były to wyjazdy do 
stwierdzenia zgonów, wyjazdy do zachorowań niekwalifikujących do świadczeń 
ratowniczych lub przewozy międzyszpitalne pacjentów niebędących w stanie 
zagrożenia zdrowotnego. Z raportu NIK wynika także, że ludzie najczęściej dzwonią 
po karetkę z powodu zwykłych bólów brzucha, głowy czy niegroźnego nadużycia 
alkoholu. Ale też jest druga strona medalu. Pogotowie ratunkowe coraz częściej, jak 
podkreśla raport, musi wyręczać lekarzy z przychodni POZ i NŚOZ. W tym sensie 
pogotowie staje się pomostem ratunkowym dla całego systemu ochrony zdrowia.  
Z raportu NIK wynika, że nierzadko właśnie taki pomysł podsuwa pacjentom sam 
personel przychodni, która akurat wyczerpała limit przyjęć. Czasem osoba 
przeziębiona czy cierpiąca na niestrawność, zamiast czekać do następnego dnia 
szuka ratunku na własną rękę, najczęściej wzywając karetkę pogotowia.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że podstawową przyczyną wyjazdów 
nieuzasadnionych były wyjazdy do pacjentów, których pozostawiono w miejscu 
zdarzenia bez zagrożenia zdrowotnego od 62 % do 73 %. Pozostałe przyczyny 
stanowiły wyjazdy realizowane jako/do: brak pacjentów w miejscu zdarzenia 
(wezwania fałszywe), pacjentów przekazanych służbom porządkowym (głównie pod 
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających), pacjentów odmawiający 
udzielenia pomocy, wezwania odwołane w trakcie wyjazdu ZRM oraz wyjazdy do 
stwierdzenia zgonów. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdza się 
jednoznacznie, że realizacja wyjazdów nieuzasadnionych miała realny wpływ  
na czas dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia. Mediana czasu dojazdu w miastach 
została przekroczona w całym objętym analizą okresie, podobnie jak i trzeci kwartyl 
czasu dotarcia. Niewątpliwie niepokojącym zjawiskiem wydaje się kilkukrotne 
przekraczanie maksymalnego czasu dojazdu, zarówno w miejscowościach powyżej 
10 tys. mieszkańców jak i poniżej 10 tys. mieszkańców.  

Jednak mimo tego, że skala omawianego problemu jest ogromna, to należy 
przyczyny powstawania zjawiska wyjazdów nieuzasadnionych podzielić  
na przynajmniej dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią wezwania od osób starszych, 
które w obliczu swoich licznych dolegliwości chorobowych, nie są w stanie 
precyzyjnie ocenić swojego pogarszającego się stanu zdrowia, wywołanego często 
np. zmianą pogody. Ponadto osoby starsze są pogubione w obecnych regulacjach 
prawnych dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia i utożsamiają karetkę 
pogotowia z lekarzem, który wystawiając receptę zastąpi wizytę w przychodni POZ. 
Drugą grupę stanowią interwencje do ludzi młodych, którzy wykazując się dużym 
cwaniactwem wzywając karetkę, chcą sobie wyraźnie skrócić kolejkę na wizytę do 
lekarza lub w sposób bezpieczny i komfortowy dostać się do szpitala. Ponadto 
zjawisko wyjazdów nieuzasadnionych staje się bardzo kłopotliwe z punktu widzenia 
codziennego funkcjonowania systemu PRM. Wydaje się również, że jest to zjawisko 
społecznie niepożądane. Głośno komentujemy sytuacje, w których dyspozytor 
medyczny pogotowia na podstawie przeprowadzonego wywiadu odmówił wysłania 
karetki ale jednocześnie brak jest jakichkolwiek danych statystycznych obrazujących 
do ilu osób, z powodu bezmyślności lub niewiedzy wzywających pomoc dotarła  
za późno. Oczywiście nie wszyscy ludzie muszą to zjawisko postrzegać krytycznie 
w równym stopniu, jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że w ciągu kilku 
ostatnich lat zwiększa się ogólna liczba interwencji ZRM, a jednocześnie rośnie ilość 
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wyjazdów nieuzasadnionych. Zdaniem ekspertów akceptowanie takiego stanu 
rzeczy może doprowadzić do całkowitego paraliżu systemu ratownictwa 
medycznego, a w konsekwencji spowodować brak powszechnej dostępności  
do świadczeń na ratunek życia lub zdrowia. Dość łatwo można sobie wyobrazić 
„kłopotliwą i negatywną” w odczuciu społecznym sytuację gdy osoba, która uległa 
poważnemu wypadkowi czeka godzinę lub więcej na przyjazd karetki pogotowia, 
która w tym czasie realizuje wyjazd do pacjenta pod wpływem alkoholu. Każdy  
ze świadków takiego zdarzenia oceni negatywnie pracę pogotowia nie zdając sobie 
sprawy, że konsekwencją długiego oczekiwania na przyjazd karetki są często 
bezmyślne wezwania do osób, które tej pomocy nie potrzebowały. Dziwnym lub 
wręcz paradoksalnym wydaje się fakt, że Państwo Polskie jako prawny gwarant 
uzyskania pomocy medycznej, przez wiele lat nie podjęło jakichkolwiek działań 
zmierzających do ograniczenia tego zjawiska np. poprzez przeprowadzenie 
medialnej akcji uświadamiającej społeczeństwo do jakich zdarzeń należy wzywać 
pogotowie i jakie konsekwencje mogą spotkać każdego obywatela, wynikające  
z bezmyślnego wezwania pogotowia. W taki sposób zjawisko wyjazdów 
nieuzasadnionych, jako fakt obiektywny może lub staje się powoli problemem 
społecznym. Wśród licznej grupy ekspertów autentycznie zainteresowanych 
tematyką prawidłowego funkcjonowania systemu PRM, istnieje głębokie 
przekonanie, że jest wiele możliwości rozwiązań takiego stanu rzeczy. Nie chodzi tu 
raczej o rozwiązania teoretyczne, bo one są zapisane w ustawie o PRM, lecz  
o rozwiązania praktyczne, ponieważ problem społeczny nie pojawia się w sferze 
teorii ale właśnie w sferze praktyk codziennego życia społecznego.14 Jednak  
ze względu na liczne rozbieżności dotyczące mechanizmu powstawania tego 
niekorzystnego zjawiska, istnieje dalsza potrzeba prowadzenia badań w celu 
dokładnego poznania specyfiki problemu. 

 
Streszczenie 
System Państwowego Ratownictwa Medycznego powołany został w celu 

ratowania życia i zdrowia ludzkiego, jednak coraz częściej wykorzystywany jest 
przez pacjentów bez zagrożenia zdrowotnego. Celem pracy była ocena 
częstotliwości występowania wezwań nieuzasadnionych zespołów ratownictwa 
medycznego oraz wskazania głównych przyczyn, które mogą mieć potencjalny 
wpływ na limity czasowe zawarte w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Analizy dokonano na podstawie kompletnej dokumentacji medycznej 
w postaci 25 938 kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego, 
wytworzonej w latach 2012-2014, w dwóch oddziałach Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie  
tj. w oddziale Otwock i oddziale Kołbiel. Na podstawie przeprowadzonych analiz 
ustalono: wezwania nieuzasadnione stanowiły od 27,6 % do 29,8 % wszystkich 
interwencji. Najczęściej dotyczyły pacjentów bez zagrożenia zdrowotnego od 62% 
do 73 %. Realizacja wyjazdów nieuzasadnionych wpłynęła niekorzystnie na czas 
dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia. W okresie objętym analizą mediana czasu 
dojazdu była przekraczana głównie w miastach, podobnie jak i trzeci kwartyl czasu 
dotarcia. Niewątpliwie niepokojącym zjawiskiem jest kilkukrotne przekraczanie 
maksymalnego czasu dojazdu, zarówno w miejscowościach powyżej 10 tys. 

                                                 
14 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badan społecznych. Katowice 2010, s. 46-58 



218 
 

mieszkańców jak i poniżej 10 tys. mieszkańców. Przeprowadzona analiza dowodzi, 
że wezwania nieuzasadnione mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stanowiąc coraz częściej pomost 
ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. 

Słowa klucze: Państwowe Ratownictwo Medyczne, wyjazdy nieuzasadnione 
 
Summary 
The Emergency Medical Services (EMS) has been established in order to save 

human life and health, however, more and more often used by patients without health 
risks. The aim of the study was to evaluate the prevalence of the unreasonable 
Medical Emergency Team (MET) calls and identify the main causes, which may have 
a potential impact on the time limits contained in the Act on the State Medical Rescue 
Services. Analysis was made on the basis of complete medical documentation in the 
form of 25 938 order intervention MET cards operating in the period of 2012-2014, 
in the two departments of the Regional Ambulance Service and Sanitary Transport 
"Meditrans" in Warsaw, i.e. in Otwock and Kołbiel departments. On the basis of the 
carried out analysis found: unreasonable calls constituted from 27.6% to 29.8%  
of all interventions. They most often focused on patients without health risks from 
62% to 73%. The implementation of the unreasonable calls adversely affected the 
METs arrival time on the scene. During the period covered by the analysis, the 
median time was exceeded mainly in cities, as well as the third quartile time to reach. 
Undoubtedly, the disturbing phenomenon is several times exceeding the maximum 
arrival time, in both the towns of more than 10 thousand inhabitants and less than 
10 thousand inhabitants. The analysis shows that the unreasonable calls can have 
a negative impact on the functioning of the Emergency Medical Services, acting 
increasingly rescue platform for health system. 

Key words: The Emergency Medical Services (EMS), unreasonable calls 
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UNEMPLOYMENT – THE PERSPECTIVE OF PERSONAL  

AND STRUCTURAL SAFETY 
 
 
1. Introduction 
This article attempts to depict the degenerate aspects of unemployment for both 

individuals and the society. The lack of the sense of economic security can lead to 
such consequences as an increase in crime, social marginalization, health problems 
or social unrest. The aim of this publication is to summarize the effects  
of unemployment – by making some simplifications. The whole social groups are 
affected by unemployment, the group that have suffered the most recently are young 
people.1  

The fact that unemployment is a social problem is undeniable and it is 
understood as such not only by scholars. As other social problems, it may be a threat 
to public safety – at the central and the local level. The mechanisms creating social 
problems can be found in dynamic social and economic changes, dysfunctional 
social, administrative and political institutions, negligence and lack of qualifications 
of officials and politicians. Being socially maladjusted is also a very important aspect 
of the problem. Politicians, sociologists, psychologists, demographers  
and economists are interested in unemployment. Among them experts are appointed 
to create and implement recovery programmes. The case is especially peculiar 
because young people without work have never been so highly qualified before. This 
situation makes it even more difficult for the experts to create remedial programmes.2 
On the other hand, openness, resourcefulness and self-discipline should be required 
from a person with a higher education. Although, we cannot expect that all the 
unemployed will overcome their problems and become successful in the labour 
market. 

 
2. Unemployment as a safety risk 
The number of proposed definitions, classifications and typologies of safety 

make me limit the differentiation to personal and structural safety. It will allow to 
summarize the issue. Personal safety means access to proper conditions allowing 
individuals to develop as best as they can. However, structural safety means 
institutional organization of those conditions – on a local, national and international 
level.3 Properly directed action taken both by government departments and non-
governmental organizations is aimed at creating optimum conditions (varied and 
widely available) for personal development. 

The sources of safety risks are diverse and dynamic. It is caused by the fact 
that they are related to changes in social structure and safety defined as a state, 

                                                 
1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-

iii-kwartal-2016-r-,3,25.html (pobrano 17.01.2017 r.) 
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market-social-policies/social-inclusi 

on-of-young-people (pobrano 3.12.2016 r.) 
3 A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym (w:) J. Zboina (red.): Bezpieczeństwo na lądzie, 

morzu i w powietrzu w XXI w. Józefów 2014, s. 19 
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process and phenomenon at the same time is beyond evident diagnostic methods. 
Safety must ensure survival and self-development but factors disturbing this process 
have a destructive impact on the individuals, the society and its institutions.  

Unemployment is undoubtedly a menace to individual and group safety. A job 
is not only a means to ensure the survival but also a place of self-realization. 
Unemployment deprives people of dignity and makes them unable to be an equal 
part of the society. 

 
The analysis of the consequences of unemployment must be done from 

different perspectives. First, how long unemployment lasts. This is one of the basic 
factors having impact on its consequences. Positive consequences of frictional 
unemployment (such as rising labour market flexibility, preventing pay rise  
and making work more effective),4 stay in opposition to incomparable detrimental 
social, political and economic effects of long-term unemployment. The most 
profound consequence of long-term unemployment is inability to fulfill the basic 
human need – the need of work, thanks to which people can achieve their goals. 
Other consequences are so called lost possibilities, which means the increase  
of government spending; economic emigration of young and educated people  
or narrowing down economic possibilities.5 

Unemployment and its consequences such as economic and social degradation 
affect not only the unemployed themselves but also their closest environment. The 
result of obligatory saving leads to neglecting the higher needs and also (sometimes 
for the most part) the basic needs. The imbalance of psychosomatic well-being  
or malnutrition are indirect effects of unemployment.6 The difficulty to predict the end 
of being out of work creates a new generation of poor people – which includes 
families living below poverty line.7 

Harmful psychosocial effects – frustration, stress, social alienation cause 
interpersonal conflicts in the closest environment of the unemployed and their 
families. Some believe that in order to evaluate the real number of unemployed – the 
amount of people out of work should be multiplied by four.8 

The newest literature on the topic draws attention to the, so called, unemployed 
families, in which unemployment degrades material and social status, which causes 
a drop of self-esteem and increases isolation and frustration. It is often observed that 
children from unemployed families have problems at school, tend to neglect their 
duties, are willing to commit crimes (thefts, extortion, drug dealing) and are more 
prone to other pathologies (prostitution, surrogacy) in order to fulfill their material 
needs. There also exists a phenomenon of passing down unemployment.9 

                                                 
4 T. Pilch, L. Irena, Człowiek w zmieniającym się świecie, wyd. 2. Warszawa 1995 
5 J. Główczyk, Uniwersalny słownik ekonomiczny. Warszawa 2000 
6 M. Malikowski, D. Markowski, Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie. Rzeszów 1996 
7 Poverty line – is an indicator measuring the costs of maintaining households. According to this model 

the scope and level of fulfilled needs should provide such living conditions on each stage of human 
development so as to enable reproduction of life force, having and upbringing children and maintaining 
social ties, after: www.ipiss.com.pl (pobrano 31.10.2016 r.) 

8 S. Retkowski, Bezrobocie i odpowiedzialność. Warszawa 2012 
9 Unemployed parents are unable to provide their children with proper education – what is more they are 

often a model of behaviour for them and show them: helplessness, the feeling that they cannot change 
their situation and pessimism. Unemployed families are often characterized by having many demands 
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The next generation contributes to forming a crowd of unemployed –  
a, so called, culture of worklessness is created, which consists of people who are 
out of work for a long time, accept it and are used to the existing conditions. They 
are surrounded by other unemployed and united against common enemy – those 
responsible for their situation (politicians, officials, political system). They usually do 
not blame themselves and remain passive recipients of unemployment benefits. 
They do not try to find employment, do not plan their future – they are focused  
on surviving not on changing the status quo.10 

Negative consequences of unemployment can be observed also in many 
different aspects of functioning in the society. Long-term unemployment causes 
atrophy of social ties, destruction of norms and values and increasing atomization, 
which leads to indifference, passivity and negative attitude towards the external 
world.11  

In the literature of the topic there are many schemes and typologies about the 
way an individual reacts to the loss of a job. A. Bańka proposes: 

a phase model of unemployment: 

 shock, individuals are actively looking for a job and are still full of optimism; 

 pessimism, all the efforts give no results, anxiety appears; 

 fatalism, individuals stop trying to change their situation and adapt to being 
unemployed.12 

Monitoring the process of changes of being unemployed showed that after  
a deep dejection (taking place when someone becomes unemployed), the escalation 
of stress took place only in the first half of the year of being out of work. Between 6 
and 30 months of being unemployed. Then, the level of stress did not change,  
and, after 30 months of being unemployed the reduction of stress was noticed.13 

All the situations in which individuals find themselves require certain attitudes, 
it is the same the case of losing a job and remaining unemployed, as it was said 
before. R. Merton created a typology of behaviour of the unemployed, distinguishing: 

 conformists – they are under social control, abide by the rules regulated  
and accepted by the majority, search for jobs actively, register  
as unemployed, apply to potential employers, take part in courses  
or trainings – they strive for new qualifications, they use the state aid to which 
they are entitled under clearly stated rules; 

 ritualists – their behaviour is not different from the behaviour of conformists, 
but they have no hope of finding a job, unemployed for a long time belong to 
this group; 

 resigned – with a negative frame of mind, they have no hope of changing 
their condition; they have stopped taking any action to change this situation; 

 resourceful – determined to be employed at any price, they are willing to act 
against the law, work illegally, they agree to take hard and risky jobs – their 
only goal is to have income; 

                                                 
from the society, after: W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne (w:) M. Maroda (red.): Wymiary 
życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2007, s. 138-160 

10 M. Malikowski, D. Markowski, Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie. Rzeszów 1996 
11 M. Kabaj, Badanie bezrobocia długotrwałego. Warszawa 2001, s. 17 
12 A. Bańka, Bezrobocie, Podręcznik Pomocy Psychologicznej. Poznań 2017, s. 36-43 
13 Ibidem 
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 calculating – they behave similarly to the resourceful, but they want to obtain 
the income with the least possible effort (it often means illegal obtaining 
social security benefits or grants); 

 independent – they do not need more than they have in spite of the amount 
they have, which means that they adjust their needs to possessed assets; 
they take seasonal and temporary jobs; they spend their free time doing 
unprofitable things.14  

Psychological aspect appears in the correlation between SES 
(socioeconomic status) and higher risk of imbalance of psychosomatic well-being, it 
has been researched by some scholars, one of them is D. Frydecka.15 She proved 
that there is a close link between social inequalities and mental disorder  
or mental illnesses: 

 anxiety disorder – there is a higher amount of people suffering from panic 
disorder as well as those suffering from specific phobias, social phobia, 
agoraphobia. It was also noticed that people performing professions of lower 
status suffer from panic attacks more often; 

 schizophrenia – the level of SES at the moment of birth has little effect  
on the occurrence of schizophrenia, but development dysfunctions caused 
by lack of education and parental negligence can be linked to schizophrenia 
diagnosis. Performing complicated social and professional tasks can be  
a source of schizophrenia – the so called first stage – especially among 
young people; 

 depression – the risk of suffering from depression is higher among the 
people with low social status, it almost doubles the amount of people fully 
engaged in their works and lives16 

Undoubtedly, unemployment has also its political aspect, which has  
a significant meaning both personal and macrosocial. The lack of adequate – even 
only in the understanding of the unemployed themselves – social reforms introduced 
by the government, causes that people start losing trust in the government,  
as a result there appear: social unrest, strikes, riots. As a result of this lack of trust 
people boycott elections, not only on the national level, because of which introducing 
new reforms becomes also impossible. 

Resignation from the right to vote is caused by the belief that no government 
can change their situation. At the same time, the unemployed have become a simple 
tool for political demagogues. A clear example of this situation is the population  
of Germany in the 1930s. Hitler successfully used the social unrest caused by 
economic crisis, he promised rapid growth of employment and received support.17  

The high unemployment rate is also used by employers – they worsen working 
conditions of those already employed. People agree to work longer hours without 
receiving any benefits or having a higher income. It leads to violation of certain laws 
and regulations; neglecting to fulfill tax obligations or pay workers insurance, which 
leads to other social pathologies (stealing from employers, false insurance claims).18  

                                                 
14 T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia. Katowice 1999, s. 21-23 
15 D. Frydecka, Nierówności społeczne a choroby psychiczne (w:) J. Klebaniuk (red.): Oblicza nierówności 

społecznych: studia interdyscyplinarne. Warszawa 2007 
16 Ibidem 
17 I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy. Katowice 1999, s. 14 
18 A. Furmańska-Maruszak, Współczesne koncepcje a rzeczywistość. Toruń 2008, s. 42-51 
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The relations between employed and unemployed also change. The excluded 
group of people and the contented group of those having occupation begin to have 
contrary interests. The working group must pay the costs of maintaining the growing 
group of unemployed – which may cause tensions dangerous to social order. 

A positive aspect of unemployment, in the psychosocial perspective, can be 
found in the dynamic changes of trade unions. It is caused by their rising 
responsibility not only of maintaining employment but also of the adequate level  
of income or support if someone changes qualifications. The significance of the trade 
unions can be seen in the implementation of the governmental non-wage plans.19 

Having taken into consideration the negative aspects of unemployment, it is 
impossible not to notice that they influence everybody: beginning with an individual, 
then a family, workers (a social group), local community, with the whole society  
at the end.  

 
3. Unemployment as a social problem 
A social problem is defined in the literature also as a social issue, its range  

and intensity differs in the perspective of the existing economic situation. The 
unemployment phenomenon is an interdisciplinary problem, in which sociology, 
politics, psychology and demography are interested – as it was said before. Only  
in the XX century it was defined as a social problem. Political and economic situation 
after World War I contributed to defining unemployment as a common social problem 
with an international range.20 

The XX century, is actually “burdened” with unemployment from the very 
beginning. Before World War I in 20 largest cities there were over 10 million 
unemployed, however, after the war there were 20 million people. The end of the 
previous century brought – in 28 OECD member states – 38 million unemployed. 
International Labour Organization estimates that the last century ended with  
120 million people registered as unemployed and over 700 million unregistered.21 
The beginning of XXI century did not bring much improvement. 

Those who remain in this sphere do not take part in the employment system, 
but they participate in sharing goods produced by those who work. Unemployment, 
as a social problem affects negatively big social groups, and it is a result of material 
and social frustration. It degrades personal development and social adjustment, 
which is why it is a cause of social tensions. 

As it was mentioned many times, the unemployment issue must be considered 
on many levels, in sociology this phenomenon is compared to: 

 the status of the community stricken with unemployment; 

 social process; 

 social phenomenon; 

 social problem; 

 the functioning of institutions.22  
 

                                                 
19 A. Furmańska-Maruszak, Współczesne koncepcje a rzeczywistość. Toruń 2008, s. 42-51 
20 K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych. Warszawa 2009 
21 M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa 2007, 

s. 20 
22 T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia. Katowice 1999, s. 49-53 
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Comparing unemployment with the status of the society struggling with this 
problem the researchers focus on the structure of this community and its 
characteristic features, such as: attitudes, behaviour patterns, values etc. At least 
two fields of research can be distinguished here: 

 psychosocial aspect – attitudes towards the experience of unemployment; 

 sociological aspect – the specifics of the homeless communities; 
repercussions of unemployment on individuals, families or ties with other 
social groups.23  

Analyzing unemployment as a social process, the researchers comprehend it 
as a sequence of mutually linked changes, where ones imply creation of others. 
Among social processes there are socialization, transformation changes, regress, 
institutionalization, resocialization. These concepts must be used in the context  
of the level of social awareness of unemployment. The comparison of unemployment 
with social problem is the most commonly found link in the research of this topic. 
“Social problem” is connected to situations in which living conditions of different 
groups and their inability to adjust to taking place transformations affect negatively 
functioning of the whole social system, as a result of which there appear 
disharmonies and tensions. Social perception of a particular phenomenon has also 
a big impact as the problem affects the whole society. 

Unemployment is a social problem if it is perceived as such by the society.  
It means that statistics, such as unemployment rate, should not be used  
in connection to this definition describing unemployment, because they do not 
influence social life. Unemployment understood as a problem is a test for the society, 
because is shows the level of sensitivity to losing the source of income by others. 
Such understanding is comprehensive for social work or social policy. Although, 
sociology requires much more theory for something to become a sociological issue. 
Those requirements are met in the sociology of every day.  

Unemployment cannot be defined only as a social issue – it is insufficient in the 
perspective of social science – because it generates other social problems and it is 
a source of social pathologies. There are clear examples: the regions of long-term 
unemployment are regions of poverty; families separate; the health of society 
deteriorates; the number of crimes rises in the regions of unemployment; prostitution 
and alcoholism spread.24  

Unemployment is undoubtedly a social problem due to the fact that it causes 
creation and functioning of many institutions serving the unemployed, analyzing the 
problem, proclaiming recovery programmes. As a result of this there appears  
an institutional form of unemployment – all the levels of government, scholar 
institutions and NGOs are interested in it. 

The extent of unemployment causes the evolution of the ways it is perceived. 
Real socialism was to eradicate all the phenomena that could be labeled as “social 
issues” – that is why it was forbidden to use those terms in social sciences. 
Nowadays, unemployment can be characterized as a social issue because: 

 it affects big groups of people and communities; 

 it is connected with deteriorating social, material and political status; 

 it causes tensions and social disharmony; 

                                                 
23 T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia. Katowice 1999, s. 21-23 
24 J. Kwaśniewski, Badania problemów społecznych. Warszawa 2003 
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 it cannot be overcome within a group with the use of available tools; 

 it is influenced by the system created under social policy.25 
 
4. “New unemployed” 
According to the current legislation, art. 2. point. 3. Act on employment 

promotion and labour market institutions,26 a young unemployed is a person under 
25 years old. This means an amendment to the legislation about specific treatment  
of unemployed graduates. A new category of “persons with special labour market 
status” has been introduced adapting Polish legislation to European Union 
standards.27 

It means that young people can participate in dedicated especially to them 
programmes against unemployment.28 Unemployment among young people under 
25 years old, affects a considerable percentage of all unemployed. At the end  
of 2015, the percentage of young unemployed in Poland was 24,3%.29 

Young people, who are under 25 years old, have no occupation, do not study 
or train are the group who has suffered the most from unemployment for a long time. 
They are called by the EU institutions as NETT (not in employment, education  
or training).30 A huge percentage of young people out of work, who can be classified 
as NETT give reasons to accept the fact that there exists a “NETT generation”. This 
situation slows down the professional activation and financial independence, what is 
more, influences negatively the psychosocial development of individuals. Searching 
for a job is pointless, aquired skills and knowledge devaluate. 

Negative socio-economic situation, caused by the unemployment of young 
people, has a negative impact not only on the unemployed themselves but also  
on the whole society. Due to their inefficiency they do not contribute to national 
product, but, on the other hand they cause huge expenses. The main expenses are: 
special programmes for young unemployed people; depending on their parents’ 
incomes; delayed start in life; not using their potential, skills and knowledge (the 
costs of education give no profits). At the same time long-term unemployment  
or even inability to find the first job in their profession may cause that their knowledge 
will become out of date. In the realm of personality we can observe frustration, losing 
aspirations and lowering self-esteem, which may lead to depression.31 

The 1990s had a special effect on the unemployment of young people. 
Graduates of secondary schools studied in a previous system, and when they 
finished schools they were stricken with structural unemployment. The 
unemployment rate among graduates in 1992 reached 35% and it dropped to 31% 
in 1998.32 The 1996 was a turning point, in this year most of the unemployed were 

                                                 
25 J. Kwaśniewski, Badania problemów społecznych. Warszawa 2003 
26 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 100 
27 Ibidem 
28 E. Staszewska, Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka. Polityka Społeczna. marzec 

2005 
29 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-

iii-kwartal-2016-r-,3,25.html (pobrano 17.01.2017 r.) 
30 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market-social-policies/social-inclusi 

on-of-young-people (pobrano 3.12.2016 r.) 
31 M. Goszczyńska, Poczucie jakości życia u bezrobotnych. Łódź 1999 
32 M. Goszczyńska, Poczucie jakości życia u bezrobotnych. Łódź 1999 
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deprived of social security benefits. The reason of this situation was the replacement 
of passive forms of support by active ones like courses and trainings. 

Social science scholars became interested in a high percentage of young 
unemployed people. They decided that this situation was caused by the fact that the 
fields of study, programmes and educational plans were incompatible with the 
demands of the labour market. The employers, on the other hand, raised the issue 
of lack of practical preparation, passive attitude and helplessness in unusual  
and difficult situations. The solution to this situation was found in auditing  
and changing career counseling. 

 
5. Summary 
Initiating modifications in social policy is complicated – and it is difficult to relate 

it to past experience or solutions adopted in other countries. France from 2011 is  
a good example when social unrest was caused by liberalization of employment law. 
The reform was supposed to make it easier to employ but at the same time it 
decreased restrictions connected with dismissing workers. The announcement  
of liberalization of the employment law with its “First Employment Contract”  
(fr. contrat premiere embauche – CPE) was not accepted by the society. Creating 
new vacancies easily was connected to the possibility of dismissing workers without 
any legal effects.  

Polish social policy is mostly focused on offering new courses and trainings, 
which often do not meet the demands of the labour market. The investment  
of structural funds is not profitable and sometimes it even deregulates the training 
market in Poland. 

The passive forms of leveling effects of unemployment do not concern young 
people – they are not entitled to receive social security benefits, which are only for 
those who have participated in the social security system or fiscal system before. 
Unemployed graduates cannot be put in this group. The accession of Poland to the 
European Union caused a new problem for the employers. It appeared that they 
have difficulties finding qualified workers, which is a consequence of economic 
migrations. The scale of this phenomenon varies in different sources.  

First information of the scale of economic migration came from catholic church. 
Pastoral visit was the first survey thanks to which it was estimated that about  
1,5 million Polish people had gone abroad. Current data about free movement  
of workers published by ECAS (European Citizen Action Service)3 says that it is  
1,42 million Polish people who have gone abroad in order to earn money  
and currently reside in the European Union. The ECAS report presents the data 
about both long-term and seasonal workers. 

 
Summary 
The aim of this article is to show the risks of unemployment to personal  

and structural safety. Finding the sources and consequences of unemployment: 
disintegration and social exclusion, impossibility of fulfilling basic material needs; 
destructive influence on mental well-being of individuals and their environment  
and the occurrence of social pathology, enables us to define the influence of this 
phenomenon on human safety. The consequences of unemployment have negative 
effects on the sense of personal, public and economic safety. Massive scale and the 
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dynamics of unemployment require a coordinated monitoring, research and action 
from both the public policy and security studies.  

Key words: psychosociology of unemployment, safety risk, personal safety, 
structural safety 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest prezentacja zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego  

i strukturalnego, jakie niesie ze sobą powszechne zjawisko społeczne – bezrobocie. 
Bezpieczeństwo człowieka, a w zasadzie niwelowanie zagrożeń dla tego 
bezpieczeństwa, leży w centrum zainteresowań tak ekspertów jak i agend 
rządowych. Przyjmowanie paradygmatów badań czy modelowanie oddziaływań, 
silnie koresponduje ze zidentyfikowanymi źródłami i następstwami bezrobocia: 
dezintegracją społeczną, frustracją jednostki wynikającą z deficytów zaspokojenia 
podstawowych potrzeb czy eskalacją patologii społecznych. Wielowymiarowość 
zagrożenia bezpieczeństwa jednostki oraz degenerujący wpływ na stan 
bezpieczeństwa strukturalnego – jakie niesie ze sobą bezrobocie – implikuje 
prowadzanie zharmonizowanego monitoringu struktury społecznej, a także 
efektywnych działań na gruncie, tak polityki publicznej, jak i nauk o bezpieczeństwie.  

Słowa klucze: psychosocjologia bezrobocia, bezpieczeństwo personalne, 
bezpieczeństwo skrukturalne 
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE A RYNEK PRACY W POLSCE 
 
 
Wstęp 
Na bezpieczeństwo społeczne składa się wiele czynników, a jednym z nich jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli. Niezbędnym narzędziem 
w zaspokajaniu potrzeb podstawowych jest aktywność zawodowa, która pozwala  
na zdobycie środków do życia. Aktywność zawodowa nie jest istotna jedynie poprzez 
dobra materialne, ale również poprzez status społeczny i bardzo ważną potrzebę 
samorealizacji. Bezpieczeństwo społeczne obywateli w dużej mierze zależy od 
specyfiki państwa, które oni zamieszkują, ale również jest zależne od nich samych. 
W niniejszej pracy przedstawia się szereg narzędzi, które mają na celu zwiększenie 
efektywności pracownika, jego konkurencyjności i atrakcyjności na współczesnym 
rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian na rynku pracy, 
alternatywne spojrzenie na model zatrudnienia w dzisiejszym świecie  
i udowodnienie, iż istnieją różne metody dążenia do samorealizacji i sukcesu w życiu 
zawodowym. Analizując przemiany na polskim rynku pracy stawiam tezę, że polski 
obywatel nie posiada zaplecza socjalnego i brakuje mu pewności zatrudnienia. 
Weryfikacji poddam również tezę, że obywatel nie jest w stanie sam zadbać  
o doskonalenie siebie i uzyskiwanie oczekiwanej aktywności zawodowej. 

 
1. Bezpieczeństwo społeczne  
Bezpieczeństwo społeczne jest w zdefiniowaniu bardzo trudne, ponieważ  

w każdym państwie jest zjawiskiem nader ważnym. Poczucie bezpieczeństwa 
obywateli jest niewątpliwie sprawą priorytetową, wynikającą już z ludzkiej 
antropologii. Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest konstytucyjnym 
obowiązkiem państwa wobec jego mieszkańców, dla których poczucie 
bezpieczeństwa jest potrzebą pierwotną. Dlatego też, niezależnie od programu 
politycznego, ogólnych dążeń i zapatrywań, celem rządzących partii politycznych 
winno być osiągnięcie jak najwyższego poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.  

Bezpieczeństwo jest „pojęciem, z którego treścią człowiek wiąże swoje nadzieje 
i na tej podstawie buduje perspektywę własną i swoich najbliższych. Jest kategorią, 
która odnosi się do spraw globalnych, państwowych, lokalnych i osobistych, tworząc 
bądź ograniczając szanse dla każdego z tych wymiarów”.1 Podejście do rozumienia 
terminu bezpieczeństwa zmieniło się na przestrzeni lat, w związku z rozwojem 
cywilizacji. Od czasów prehistorycznych, kiedy społeczności lokalne czuły się bardzo 
bezpiecznie w chwili kiedy były w stanie obronić się przed dzikim zwierzęciem lub 
obcym plemieniem do dziś. Dziś kiedy obawiamy się utarty zdrowia, życia, boimy się 
szaleńców na jezdni i w życiu, terrorystów i destabilizacji. Destabilizacja ta może 
wynika, z wielu czynników, np. utraty pracy lub utraty rentowności w firmie, 

                                                 
1 L. Kanarski, B. Rokicki, J. Świniarski, Wstęp, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 

zorganizowanej w dniu 21.10.1999 r. „Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań 
współczesnego świata”. Warszawa 2000, s. 5 
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obawiamy się dużej konkurencji w życiu służbowym i prywatnym. Konkurencyjność 
bowiem na stałe zagościła w naszym życiu codziennym, status społeczny, prestiż  
i pozycja są teraz bardzo ważne mentalnie. Należy osiągnąć bardzo dużo i bardzo 
szybko, swego rodzaju współczesne skrzywienie prowadzi do zwiększenia poziomu 
stresu, zwiększeniu obaw dotyczących życia, a tym samym do zmniejszenie 
poczucia bezpieczeństwa.  

Już w 1970 roku, Abraham Maslov, tworząc piramidę potrzeb był przekonany  
o tym, że owe potrzeby występują w pewnej hierarchii. Otóż zaczynając od potrzeb 
podstawowych – fizjologicznych, aż do potrzeby samo urzeczywistnienia. Według 
Maslowa przewidywalną, zgoła naturalną drogą rozwoju człowieka jest zaspokajanie 
potrzeb podstawowych, następnie realizacja tzw. potrzeb wyższych, oto one: 

 Potrzeby fizjologiczne: głód, pragnienie, wypoczynek, wypróżnienie, 
unikanie bólu, zachowanie odpowiedniej temperatury, redukcja popędu 
seksualnego. 

 Potrzeby bezpieczeństwa: ochrona przed nieprzyjaznym otoczeniem dzięki 
domostwu i ubraniu, ochrona przed przestępczością i kłopotami 
finansowymi. 

 Potrzeby przynależności i miłości: miłość i akceptacja innych dzięki 
utrzymywaniu intymnych związków, istnienia grup społecznych, 
podtrzymywaniu przyjaźni. Maslov uważał, że w społeczeństwach  
o zaspokojonych potrzebach fizjologicznych większość frustracji ma swoje 
źródło w niezaspokojeniu potrzeb tego właśnie poziomu. 

 Potrzeby szacunku i dowartościowania: osiągnięcia, kompetencje i aprobata 
innych, szacunek, prestiż, status. 

 Potrzeby samo urzeczywistnienia: realizacja własnego, niepowtarzalnego 
potencjału. Dla wielu ludzi oznacza to zaspokojenie potrzeb poznawczych 
(nowości, eksploracji, zrozumienia i wiedzy) i estetycznych (sztuka, piękno, 
porządek).2 

Uznaje się obecnie, że potrzeba bezpieczeństwa jest naczelną potrzebą 
każdego człowieka. Bezpieczeństwo jest niewątpliwie nadrzędną wartością życia 
ludzkiego w związku z czym musi być zaspokajana jako jedna z pierwszych. 
Niemożliwym jest rozwój cywilizacji ludzkiej, ponieważ osiągnięcie jakości życia  
na to pozwalającej bez poczucia bezpieczeństwa nie jest realne. Tezę tą 
podtrzymują wydarzenia nam współczesne, chociażby obserwując XXI wiek  
w Nowym Yorku, Madrycie, Moskwie, Biesłanie, Londynie. Oczywiście kolejne 
przykłady możemy znaleźć w codziennej prasie, telewizji, gdzie złe wieści i terroryzm 
nie pozwalają na myślenie logiczne i racjonalne. Z kolei nasze obawy, nerwowe 
ruchy na giełdzie, chęć podejmowania ryzyka finansowego, np. branie 
długoterminowych kredytów, otwieranie własnych działalności, zakup 
nieruchomości, mają odzwierciedlenie w gospodarce lokalnej, jak i światowej.  

Współczesne bezpieczeństwo jest trudne do zrozumienia, ale niewątpliwie już 
czas zrozumieć, że jest ono najważniejszą potrzebą człowieka. Bardzo obrazowym 
przykładem, jak wygląda mechanizm utraty poczucia bezpieczeństwa, jest Nowy 
York z początku lat 90 zeszłego wieku. Otóż w pewnym momencie poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Yorku przestało być oczywiste, a potrzeba 
tego poczucia nie była zaspokajana. Zatem mieszkańcy zaczęli się wyprowadzać,  

                                                 
2 A. R. Spencer, Psychologia współczesna. Gdańsk 2004, s. 445-446 
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a rzecz jasna na taką możliwość stać było tylko obywateli najzamożniejszych. 
Migracja ta spowodowała stagnację gospodarczą, skurczenie rynku pracy,  
a w konsekwencji dalsze, szeroko pojęte kłopoty. Niewątpliwym jest, że w parze  
ze zwiększeniem bezrobocia, biedy, rozwijają się wszelkie patologie społeczne, 
wzrasta przestępczość, a to z kolei prowadzi do degradacji społeczności lokalnej.  

Korzystając z wiedzy merytorycznej, praktyki i doświadczenia fachowców  
w dziedzinie bezpieczeństwa można określić, że szeroko pojmowane 
bezpieczeństwo obywateli jest uzależnione od bezpieczeństwa lokalnego, gdzie 
niewątpliwie działania przynoszą najlepsze rezultaty. Współcześnie, społeczności 
lokalne są najlepszym szczeblem do wprowadzania działań prewencyjnych 
mających na celu uniemożliwienie lub utrudnienie popełnienia przestępstwa.  

Uniemożliwianie lub utrudnianie przestępstwa nazwać można prewencją, 
zapobieganiem lub profilaktyką przestępczości wielu przedstawicieli świata nauki. 
Termin profilaktyka pochodzi od greckiego przymiotnika prophylaktikos – 
zabezpieczający przed czymś, zapobiegawczy. Profilaktyka to działalność i sposoby 
zabezpieczające przed szkodami, wypadkami, katastrofami itp. oraz likwidacja 
przyczyn powstawania niekorzystnych zjawisk.3 

Stworzono wiele definicji profilaktyki i zapobiegania przestępczości, jednakże 
zawsze wymieniane jest działanie wielu instytucji, organizacji, włączanie do tych 
zabiegów obywateli. Każdy obywatel bowiem może być wyedukowany na tyle, aby 
zwalczać lub minimalizować przyczyny łamania norm społecznych, ewentualnie 
likwidowaniu ich skutków. Najważniejszym staje się wspólne działanie, 
ukierunkowane na dopatrywaniu i niszczeniu przyczyn owych zachowań. Wiele 
fundacji, zgromadzeń, grup społecznych, pedagogów dowodzi, że można 
zapobiegać i pokazywać, chociażby młodzieży, inny i lepszy świat. Podczas kiedy 
część społeczeństwa skreśla pewne grupy bardzo młodych ludzi, inna jego cześć 
pokazuje, że można inaczej. Często odnajdując w tych grupach ludzi inteligentnych, 
kreatywnych i przede wszystkim bardzo ambitnych.  

Polityka społeczna – nazywa jest systemem zapobiegania ogólnego, stanowi 
całokształt zagadnień o charakterze zarówno ekonomicznym, jaki politycznym oraz 
organizacyjnym. Działania państwa w ramach polityki społecznej obejmują 
bezpłatną służbę zdrowia, obowiązek nauki obywateli objętych obowiązkiem 
szkolnym (to jest młodzież do 18 roku życia), ruchy socjalne i osłonowe. Działania 
te realizowane są w obszarze makro – całe państwo oraz mikro – gmina, powiat. 
Bardzo ważnym elementem w działaniach jest obserwacja. Jeśli w małym 
środowisku, powiecie jest duże bezrobocie to możemy zweryfikować profile szkół  
w jego obrębie, sprawdzić kwalifikację absolwentów i zestawić je z oczekiwaniami 
miejscowych pracodawców. Możliwe, że w danym rejonie brakuje fachowców  
w danej dziedzinie i należy otworzyć klasy, które będą przygotowywać do 
rozpoczęcia kariery w danym zawodzie. 

Ochrona bezpieczeństwa publicznego jest związana z nieograniczoną liczbą 
osób, a także mienia, występuje w różnych, jeśli nie we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego. We współczesnym świecie wiele uwagi poświęca się tej kwestii. 
Jednak nie bez przyczyny, bowiem jest ona zaliczana do najważniejszych wartości 
społecznych. Bezwzględnie bezpieczeństwo publiczne jest głównym warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania państwa, swego rodzaju „normalność” życia 

                                                 
3 J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1999 
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obywateli, spokój, brak obaw co do życia i zdrowia to podstawy funkcjonowania 
społeczeństwa. 

Każdy obywatel ma obowiązki wobec państwa – podatki, edukacja dzieci  
i młodzieży, uczciwe, wartościowe życie i wiele innych. Natomiast podstawowym 
obowiązkiem państwa wobec każdego obywatela, mieszkańca kraju, niezależnie  
od płci, wyznania, poglądów politycznych jest zapewnienie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. W związku z tym, że za owo bezpieczeństwo odpowiadają różne 
instytucje w państwie dążenie do możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa 
jest kwestią priorytetową. Do instytucji odpowiedzialnych za realizację tak ważnej 
społecznie sprawy zaliczamy: parlament stanowiący prawo, rząd, sądy, prokuratury, 
Policję, szkoły, kościół, media, instytucje samorządowe, organizacje społeczne oraz 
nieformalne organizacje społeczności lokalnych.  

Faktem jest, że poprzez historię naszego kraju, Polska dopiero zaczyna 
kształtować się jako społeczeństwo obywatelskie, czyli takie które w sposób 
minimalny ingeruje w życie obywateli. Państwo jednak, chcąc zapewnić 
bezpieczeństwo, musi wkraczać w sferę swobód i wolności obywatelskiej. Władze 
nie mogą tym samym zapominać o szanowaniu reguł demokracji, społecznej 
autonomii oraz równowadze między państwem i społeczeństwem. Dlatego też 
bardzo ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo jest partnerstwo w działaniach 
instytucji publicznych, obywateli, społeczności lokalnych.  

W Polsce cały czas dokonują się zmiany administracyjno-ustrojowe i społeczne. 
Niosąc za sobą wiele pozytywnych zmian, wnoszą również nowe, bardziej złożone 
problemy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Proces zmian 
ustrojowych, kształtowanie się struktur demokratycznych, wymagał i wymaga wielu 
zmian w instytucjach państwowych. Bardzo ważnym jest również dostosowanie 
działań wewnętrznych struktur państwowych do panujących warunków 
zewnętrznych, które są stale zmienne i wymagają systematycznej oceny. Instytucje 
działające w strukturze ochrony bezpieczeństwa, również te na szczeblu lokalnym, 
zmuszone są do rewolucyjnego podejścia do swojego funkcjonowania, odrzucenia 
przedawnionych metod i stałego doszkalania. Muszą dostosowywać się do 
aktualnych wymogów, w sposób odpowiedzialny i racjonalny podchodzić do 
wymagań współczesnego państwa demokratycznego i jego obywateli. 

Bardzo duża zmiana w postrzeganiu bezpieczeństwa zaszła 11 września 2001 
roku w Nowym Yorku. Tego dnia, do całego świata dotarła informacja,  
że bezpieczeństwem bardzo silnego państwa zabawiła się grupa terrorystów, wtedy 
poczucie bezpieczeństwa całego świata legło w gruzach WTC. Niestety owo 
wydarzenie stało się wyznacznikiem nowej ery, ery nazywanej Erą Terrorystów. 
Skutki tego zamachu miały charakter światowy, do dziś społeczność światowa jest 
bardziej ostrożna, nieufna. Czyta się więcej prasy, śledzi nowinki techniczne, szuka 
odpowiedzi na pytania dlaczego w tak bestialski sposób ludzie traktują siebie w ten 
sposób. Czy ktokolwiek czuje się zatem bezpiecznie? Można powiedzieć, że w roku 
2014 po raz kolejny poczucie bezpieczeństwa zostało wystawione na próbę. Otóż 
okazuje się, że cały świat przygląda się działaniom Rosji na terenie suwerennego 
państwa. Okazuje się, że bezpieczeństwo Europejczyków jest niczym w porównaniu 
do wielkich planów politycznych. Okazuje się, że traktaty, porozumienia, nie mają 
znaczenia w obliczu zachcianek potentata gazu. Zatem kolejny znak,  
że bezpieczeństwo wisi na włosku, że NATO pomoże bo wypada, ale pomocy tej nie 
udzieli od razu.  
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Bardzo ważnym aspektem w bezpieczeństwie publicznym jest bezpieczeństwo 
zatrudnienia. Zatrudnienie jest niewątpliwie pierwszym czynnikiem, który nam je 
daje. Możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych, swoich  
i rodziny, jest niezbędna dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Praca daje 
podstawowe środki do godnego życia i do tego, aby realizować życiowe zamiary. 
Czy zatem bezpieczeństwo zatrudnienia leży w gestii państwa? Czy może każdy 
obywatel w tej kwestii powinien radzić sobie sam? O ile obserwuje się, coraz to 
bardziej przedsiębiorczą i zaradną młodzież to należy pamiętać o osobach, którym 
zdecydowani grozi wykluczenie społeczne, np. osobą starszym, niepełnosprawnym, 
niewykształconym. Państwo niewątpliwie może zapewnić, chociaż w pewnym 
stopniu, bezpieczeństwo zatrudnienia. Należy organizować spotkania, warsztaty, 
pokazywać młodym osobą ścieżki rozwoju, możliwości, ukazywać ich mocne strony, 
których często nie znają.  

Działania w obszarze walki z bezrobocie powinny zaczynać się już na etapie 
szkoły podstawowej, gdzie można mentalnie przygotowywać do tego co czeka daną 
osobę po opuszczeniu szkolnych murów. Potem w szkole średniej, odkrywając już 
niemalże dorosłego człowieka, należy prowadzić z nim rozmowy. Może poznanie 
siebie jest czynnikiem najważniejszym, najbardziej pożądanym przez pracodawcę. 
Wielu młodych ludzi kończy szkołę średnią i idzie na jakikolwiek kierunek studiów, 
potem zajmuje się czymś zgoła innym, np. pracuje w markecie. Wybory wieku 
młodego rzutują bardzo często na całą przyszłość.  

 
2. Ewolucja rynku pracy, czyli zatrudnienia dawniej i dziś 
XXI wiek jest niewątpliwie wiekiem, gdzie rynek pracy jest bardzo dynamiczny 

i dość nieprzewidywalny. Biorąc pod uwagę stale zachodzące przemiany,  
np. w życiu społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym i politycznym, należy 
pamiętać o koordynowaniu i podejmowaniu konsekwentnych i radykalnych działań, 
przyjmując różnego rodzaju strategie. Świadomość ciągle zachodzących przemian 
jest niezbędne do zrozumienia wszelkich występujących zjawisk i trendów, którym 
bardzo często brak regularności. Najważniejsze to uzmysłowić sobie, że czasy 
definitywnie się zmieniły, a wraz z nim zmienił się rynek pracy. Jeśli nie zostanie 
podjęta próba zrozumienia tych zmian to nie można oczekiwać realizacji w życiu 
zawodowym. Zmiany bowiem są nie odwracalne, a ich biegu nie da się zatrzymać. 
Zatem to co jest już historią, obecny stan rzeczy i to co prawdopodobnie nas czeka 
wymaga analizy. Analiza ta winna być przeprowadzona zarówno poprzez 
pracodawców i aplikantów, ale również przez władzę ustawodawczą, środowisko 
nauczycieli i pedagogów, a także przez rodziców.  

Transformacje rynku pracy i funkcjonujących na nim służb zatrudnienia są 
bardzo znaczące. Publiczne służby zatrudnienia są obecne w Polsce od 1918r.,  
a zatem Polska była jednym z pierwszych krajów powołujących państwową służbę 
zatrudnienia. Pierwszym dokumentem stanowiącym o utworzeniu państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy był dekret podpisany 27 stycznia 1919 roku przez 
Naczelnika Państwa na wniosek Prezydenta Ministrów RP (premiera). W okresie po 
II wojnie światowej Publiczne służby zatrudnienia gruntownie zmieniły swoją role – 
ich zadaniem było, np. łagodzenie stałych niedoborów siły roboczej. W tamtym 
czasie zniesiono także społeczne i prywatne pośrednictwo pracy.  
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Największe zmiany na rynku zatrudnienia w Polsce zaszły jednak w roku 1989. 
Wtedy to zmiany ustrojowe w Polsce, wpłynęły na każdą dziedzinę życia 
społecznego, również zatrudnienie. Transformacja rynku pracy wywołała znaczną 
przewagę popyt na prace nad jej podażą. Wydziały Zatrudnienia zostały 
przeobrażone na biura pracy o zasięgu terytorialnym, konkludującym z ówczesną 
strukturą organizacyjną państwa. Powołane wtedy zostały wojewódzkie oraz 
rejonowe biura pracy. Bezrobocie było nowym, nieznanym dotychczas zjawiskiem. 
W odpowiedzi na to zjawisko 28 grudnia 1989 roku została ogłoszona Ustawa  
o zatrudnieniu. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1990 roku i tym samym nałożono 
na służby zatrudnienia nowe zadania. Jednak nie był to koniec zmian, ale dopiero 
początek. Kolejna Ustawa z dnia 16 października 1991 roku miała na celu powołanie 
Krajowego Urzędu Pracy, który był centralnym organem administracji państwowej, 
wykonującej zadania przy pomocy wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. 

Kolejną zmianą, już w 1993 roku, było oderwanie urzędów od administracji 
terenowej, czyniąc je tym samym autonomiczną organizacją państwową. Głównym 
zwierzchnikiem urzędów pracy stał się Krajowy Urząd Pracy, któremu od tej chwili 
bezpośrednio podlegały. Urzędy pracy stanowiły zatem organy administracji 
rządowej specjalnej, podlegającej Krajowemu Urzędowi Pracy i ministrowi 
właściwemu do spraw pracy, a jednocześnie – jako, że nie posiadały osobowości 
prawnej stanowiły stationes fisci Skarbu Państwa.  

W 1999 roku rozpoczyna się reforma administracyjna państwa, która niesie za 
sobą kolejne zmiany dla Urzędów Pracy – są one przekazywane jednostkom 
samorządu terytorialnego. Zatem Rejonowe Urzędy Pracy stają się Powiatowymi 
Urzędami Pracy, a Wojewódzkie Urzędy Pracy – w myśl Ustawy z dnia 24 lipca  
1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego – 
obejmują zasięgiem nowe obszary województw.  

Zaraz po zmianie ustrojowej w Polsce, kolejną ważną w ewolucji rynku pracy 
zmianą stało się przystąpienie Polski do UE 1 maja 2004 roku. Otóż zmiana ta 
wywołała napływy inwestycji zagranicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, 
intensywne migracje zarobkowe oraz inwestycje w rozwój zasobów ludzkich.  
W efekcie zmieniła się dynamika zmian na rynku pracy oraz poprawiła się sytuacja 
osób bezrobotnych.  

Ewolucja rynku pracy w Polsce nie ma charakteru wyłącznie formalnego, 
zależnego od ustaw, ustroju, czy też panujących obecnie partii politycznych. 
Zaczynając od powojennej Polski, gdzie w ustroju totalitarnym każda osoba, chcąca 
podjąć pracę tę pracę otrzymywała. Należy pamiętać, że w owym czasie panował 
deficyt pracowników. Ogromne fabryki produkcyjne, kopalnie, zakłady państwowe 
potrzebowały rąk do pracy. Związki zawodowe, choć często krytykowane, istniały 
jednak i próbowały coś zmienić. PRL był okresem trudnym, ale panowało swego 
rodzaju bezpieczeństwo zatrudnienia. Możliwość podjęcia pracy w różnych 
dziedzinach, najczęściej była to praca fizyczna, ale nie wytwarzała się tak wielka 
przestrzeń między ludźmi bogatymi, a biedotą, chociaż różnice społeczne 
występowały jak wszędzie, jak w każdym ustroju.  

Wielkie przejście w demokrację sprawiło, że pojawiło się wiele różnych zjawisk 
w tym bezrobocie. Dotychczasowe ośrodki administracji publicznej, zamiast szukać 
pracowników zaczęły szukać pracodawców. O ile w PRL było za mało rąk do pracy 
to w Rzeczpospolitej zbyt wiele rąk zaczęło o tę pracę prosić. Gospodarka 
wolnorynkowa stała się wielką szansą dla młodych, przedsiębiorczych ludzi. Jednak 
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wielu z nich nie potrafiło odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Okazało się,  
że naleciałości z okresu gdzie państwo mocno ingerowało w życie obywatele 
odciśnie na Polakach długoletnie piętno. Ryzykanci, szaleńcy tamtego okresu dziś 
są elitą, albo żyją ponad przeciętną. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć 
jakąkolwiek niszę na rynku. Na każdym osiedlu, w dużej lub małej miejscowości, jest 
kilku fryzjerów, makijażystów, fotografów itd. Centra handlowe przepełnione są 
różnego rodzaju odzieżą, bibelotami, biżuterią. Stąd pokolenie PRL mawia: „Kiedyś 
nie było co kupić – dziś nie ma za co”. Raczkująca Rzeczpospolita była jedną, wielką 
niszą. Jedni, z owej sytuacji skorzystali – inni znaleźli etat. 

Życie w Polsce bardzo się zmieniło i bardzo mozolnie zmienia się również 
mentalność Polaków. Przyjęte zostały modele z zachodu, gdzie ludzie często dla 
pracy zmieniają miejsce zamieszkania, przebywają na długich delegacjach, 
odwiedzają rodziny tylko w weekendy. W demokratycznej Polsce to pracodawca 
dokonuje wyboru, to pracodawca przeprowadza kilkadziesiąt kilkuetapowych 
rozmów na jedno stanowisko. W związku z tym, że popyt na pracę jest 
zdecydowanie większy od jej podaży to wymagania pracodawców drastycznie 
wzrosły. Zachowanie to może również wynikać z faktu, że koszty zatrudnienia 
pracownika są bardzo wysokie w stosunku do zysków firm. Wymagania zatem, 
nawet te absurdalne, dają do myślenia i otwierają horyzonty bardzo wcześnie.  

Po 2004 roku, czyli po przystąpieniu Polski do UE bardzo wiele się zmieniło. 
Przyjmując pomoce finansowe, przyjęto w Polsce również pewne europejskie 
metody zarządzania. Słowa „nie można”, „nie da się” zmieniono na „kreatywny”, 
„zaradny”, „samodzielny”. Efektywność pracy, jej ergonomia i organizacja stała się 
nader ważna, zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Dawniej ogłoszenia: 
„młoda, po studiach, z dwoma językami, z doświadczeniem”, wywoływały salwy 
śmiechu, były dla potencjalnego Polaka po prostu absurdalne. Dziś już w okresie 
szkoły podstawowej kierunkuje się młodzież na pewne zachowania, zaś ambicję  
i konsekwencję w działaniu wpaja się od dziecka. Dziś młoda kobieta, czy też 
mężczyzna, rozpoczynając szkołę średnią bardzo często wiedzą czego chcą i już  
na tym etapie dążą do celu. Osoby wchodzące na rynek pracy są bardzo 
zdeterminowane i gotowe do wyzwań, definitywnie zmieniły się priorytety młodych 
ludzi. Niestety zjawisko to brzmi jedynie tak dobrze, w rzeczywistości często staje 
się wyłącznie „wyścigiem szczurów”. Priorytetem dla młodego pokolenia jest 
osiągnąć bardzo dużo w bardzo szybkim czasie, niekiedy nie kalkując kosztów i start 
z tym związanych. 

Powszechny pęd za bogactwem i pięknem bardzo rzetelnie można nazwać 
„szaleństwem” XXI wieku. Duży wpływ na to szaleństwo ma fakt, iż zarówno Europę, 
jak i cały świat opanowały serwisy społecznościowe. Owszem, stwarzają one 
możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innym ludźmi, ale są 
również niebezpieczne. Niewątpliwie wszelkie interakcje społeczne wpływają  
w sposób pozytywny na psychikę ludzką. Jednak okazuje się, że użytkownicy 
portalów społecznościowych stają się wyobcowani i samotni. Samopoczucie 
użytkowników nie jest najlepsze z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, 
dokonujemy licznych porównań społecznych. Ludzie, których właściwie nie znamy, 
mają lepszą pracę, dom, spędzili wakacje w piękniejszym miejscu od nas. Dlatego 
tak bardzo młodym osobom zależy na szybkim awansie społecznym, aby 
najzwyczajniej w świecie to udostępnić, pochwalić się, być bogatszym, lepszym  
i piękniejszym. Po drugie, samopoczucie jest kiepskie ze względu na fakt,  
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iż spędzamy zbyt wiele czasu w świecie wirtualnym i tym samym nie poświęcamy 
go na rozwój umysłu, ciała i korzystanie z obecności bliskich, którzy są obok.  

W bardzo wielu przypadkach porównywanie się do rówieśników wprawia  
w poczucie dyskomfortu, niższości. Okazuje się, że liczba komentarzy i „lajków” ma 
ogromny wpływ na samoocenę i wzmaga poczucie frustracji. Użytkownicy zatem, 
dla poczucia wyższości są w stanie stwarzać fałszywy obraz siebie, dla atrakcyjnego 
postu robią rzeczy, na które w istocie nie mają ochoty. Jaki wpływ na rynek pracy 
ma zjawisko opisane powyżej? Pozornie żadne, ale po głębszym spojrzeniu  
na problem niewątpliwie duże. Związek między obecnym stanem rzeczy na rynku 
pracy, zapotrzebowaniem pracodawców, ofertą szkół wyższych, kwalifikacjami 
studentów jest niebagatelny.  

 
3. Rynek pracy w Polsce 
Rynek pracy w Polsce, głównie ze względu na zmiany ustrojowe i wstąpienie 

do Unii Europejskiej stale ulega swoistym przeobrażeniom. Popyt na prace jest 
odzwierciedleniem podejścia pracodawców do wielu kwestii, np. zatrudniania, 
zawierania umów, samej współpracy, a także zwalniania. Jeśli chodzi o podaż pracy 
– bardzo dużą rolę odgrywają procesy demograficzne – starzenie się 
społeczeństwa, które w coraz większym stopniu staje się niebezpieczne i pogłębia 
się poprzez wzrastające bezrobocie. 

Analiza danych statystycznych dotyczących głównych miar rynku pracy oraz 
prognozy demograficzne nie są zadowalające, a nawet są bardzo niepokojące.  
W ciągu sześciu lat współczynnik aktywności zawodowej Polaków wzrósł o 1,4 pkt. 
procentowego (z 54,9 % w 2005 roku do 56,3 % w 2011 roku).4 Mała poprawa,  
z 45, 5% i 50,8%, dotyczy wskaźnika zatrudnienia. Analizując schemat zatrudnienia 
można wyłonić trzy znaczące w tym obszarze grupy: 

 pracujący w niepełnym wymiarze (8% pracujących ogółem); 

 niepełnozatrudnieni (2,1 % pracujących ogółem); 

 pracujący w co najmniej dwóch miejscach pracy (7,2% pracujących ogółem); 

 pracujący, którzy poszukuje innej pracy (2,7% pracujących ogółem). 
Z Diagnozy Społecznej 20115 wynika, że niepewność zatrudnienia to główny 

powód dla którego osoby posiadające pracę w dalszym ciągu jej szukają. Zależność 
ta dotyczy przede wszystkim osób wykonujących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz krótkoterminowych zleceń. Do grupy tej należą przede 
wszystkim osoby z bardzo niskim wykształceniem oraz osoby młode, które wchodzą 
na rynek pracy. Kolejne dane statystyczne również nie są szczególnie pozytywne, 
bowiem młodzież do 24 roku życia generuje współczynnik 26,5% wśród swojej 
grupy. Bezrobotnymi są również absolwenci – w 2005 stanowili 25%, w roku 2011 
było to 27,8%. Niepokojącym jest również wzrost bezrobocia wśród osób  
z wykształceniem wyższym 5,5 %, następnie 11,5%. Osoby z wykształceniem 
wyższym chcą podejmować stanowiska na określonym poziomie swojej wiedzy  
i kwalifikacji. Pracodawcy również wolą zatrudniać osoby z odpowiednim do danego 
stanowiska wykształceniem, ponieważ mają świadomość iż osoba  
z nadkwalifikacjami będzie traktowała oferowaną pracę jako przejściową. Niekiedy 

                                                 
4 Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2011r. GUS. Warszawa 2012, s. 36 
5 Diagnoza społeczna 2011. Jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu 

Społecznego. Warszawa 2011, s. 132-135 
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osoby szukające pracy po prostu zatajają swoje wykształcenie i umiejętności.  
W dobie kryzysu i zobowiązań chcą pracę jakąkolwiek za jakiekolwiek pieniądze. 

Niestety kolejne prognozy również są nienajlepsze dla przyszłego rynku pracy 
w Polsce. Według prognozy GUS6 do 2035 roku o 20,7% zmniejszy się potencjały 
przyszłych zasobów pracy, a liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym spadnie 
o blisko 30%. Zwiększy się udział pracujących w wiek 45 lat i powyżej. Przybędzie 
również pracowników powyżej 65 roku życia, o nie bagatela 40%.  

Głównie w czasie kryzysu uwidacznia się wpływ państwa na rynek pracy.  
W takich warunkach władze państwa w porozumieniu społecznym prowadzą 
działania ukierunkowane na ochronę istniejących miejsc pracy oraz wsparcie 
pracodawców będących w przejściowych trudnościach finansowych z tytułu zmian 
w koniunkturze, co ma ekonomiczne i etyczne uzasadnienie.7 Rząd polski 
zdecydował się na taki krok w 2009 roku, co zostało ujęte w tzw. ustawie 
antykryzysowej.8 Bardzo ważnym był fakt uczestnictwa Trójstronnej Komisji  
ds. społeczno-gospodarczej w utworzeniu ustawy.9 W ustawie tej odnajdujemy 
udogodnienia takie jak: 

 dopłaty dla pracodawców zmniejszających przejściowo wymiar czasu pracy; 

 ograniczenie zawierania umów na czas określony; 

 określenie zasad funkcjonowania indywidualnych rozkładów czasu pracy; 

 wydłużenie okresu rozliczeniowego. 
Oczywiście w ustawie antykryzysowej odnajdujemy również korzyści dla 

pracowników, np. sześciomiesięczne świadczenia z FGŚP przeznaczone  
na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń do 100% zasiłku dla bezrobotnych. 
Wygenerowano również środki na stypendia z Funduszu Pracy na czas szkolenia, 
studiów podyplomowych w wysokości do 100%, a także wynagrodzenia z strony 
przedsiębiorcy – wynagrodzenie minimalne.  

Rozwiązania zawarte są namiastką koncepcji flexicurity, która jest 
nowoczesnym modelem radzenia sobie z problemami na rynku pracy. W metodzie 
tej dąży się do zgodności między zwiększeniem elastyczności rynku pracy  
a zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego grup znajdujących się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy oraz poza nim.10 To także poziom ochrony pracy, 
zatrudnienia, dochodu i gwarancji pogodzenia aktywności zawodowej z życiem 
rodzinnym, ułatwiający karierę na rynku pracy i zdobywanie doświadczenia 
zawodowego przez pracowników o relatywnie gorszej pozycji, umożliwiając  
im dostęp do pracy dobrej jakości, a zarazem zapewniający poziom elastyczności, 
który ułatwia (…) poszczególnym firmom dostosowanie się do zmiennych 
uwarunkowań w celu utrzymania i zwiększania produktywności i konkurencyjności.11 

                                                 
6 Rocznik Demograficzny Polski 2015, GUS. Warszawa 2015, 153 
7 M. Szydko-Skoczny, Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN – reformy Hartza (w:) L.K. Gilejko, 

B. Błaszczyk (red.): Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie. Pułtusk 2008, s. 57-76 
8 Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw z lipca  

2009 r. (Dz. U. nr 125, poz. 1035 ze zm) 
9 I. Jaroszewska-Ignatowska, G. Spytek-Bandurska, Ustawa antykryzysowa – poradnik dla pracodawców. 

Warszawa 2010  
10 E. Kryńska, E. Kwiatkowska, polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość 

(w:) „Polityka Społeczna”. 2010, nr 5-6, s. 5 
11 T. Wilthagen, F. Tors, The Koncept „of flexicurity”: a new approach to regulating employment and labour 

markets „Transfer”. 2004, Vol. 10, No. 2, s. 170 
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Ustawa antykryzysowa i zawarty w niej szereg udogodnień nie były atrakcyjne 
dla pracodawców, a co za tym idzie zainteresowanie narzędziami udogodnień było 
stosunkowo małe. W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy naczelnym powodem w tej 
interakcji były zbyt wygórowane wymagania wobec firm znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej. Z badań dotyczący oceny skuteczności wprowadzonych ustawą 
instrumentów wynika, że większość pracodawców zarzucała brak przejrzystości 
przepisów i luki prawne w zakresie stosowania zasad zawierania umów na czas 
określony.12 Pracodawcy bardzo niechętnie podchodzili do dialogu na szczeblu oni 
– pracownik, który mógł wiele wnieść do sprawy elastycznych rozwiązań w prawie 
pracy. Zdaniem pracodawców wynika to głównie z faktu, iż wszelkie konsultacje ze 
związkami zawodowymi utrudniają wykorzystanie proponowanych udogodnień.  

Work Life Balance, to jest równowaga na linii praca – życie ma miejscem, gdy 
człowiek sobie radzi z konfliktem między różnymi wymaganiami dotyczącymi jego 
czasu pracy i energii w sposób pozwalający na zaspokojenie pragnienia dobrobytu  
i spełnienia.13 Z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Pracy  
i Życia14 wynika, że 56% Polaków z powodu przeciążenia pracą nie jest w stanie 
podołać obowiązkom domowym (średnia dla UE – 27 to 48%), a 42% uważa, że ma 
poważne trudności z wypełnieniem obowiązków rodzinnych (średnia dla UE – 27 to 
29%). Według BAEL w IV kwartale 2011 roku obowiązki rodzinne były powodem 
rezygnacji z pracy dl 22, 6 % osób biernych zawodowo (5,5% mężczyzn i 36,1% 
kobiet).15 

Głównym celem przedsiębiorców, w dążeniu do poprawy WLB, jest 
wprowadzenie nowego modelu elastycznej organizacji pracy oraz normy czasu 
pracy. Nietypowe formy zatrudnienia to wszystkie te, które różnią się od 
tradycyjnego modelu, gdzie na określony czas i na określonych warunkach zostaje 
zawarta umowa pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Tradycyjne zatrudnienie to 
takie, gdzie pracownik wykonuje obowiązki w pełnym wymiarze godzin,  
w określonym czasie, w stałych godzinach i danym miejscu. Elastyczne formy 
zatrudnienia preferowane są głównie przez osoby młode, które wchodzą na rynek 
pracy, w międzyczasie doszkalają się, kończą kolejne etapy edukacji. Te formy 
zatrudnienia są również idealne dla osób, które mają wolny zawód i wykonują kilka 
zleceń w określonym czasie, jak i młodych rodziców, opiekunów. Oczywiście o ile 
podjęcie zatrudnienia na wyżej wymienionych zasadach jest decyzją pracownika to 
korzyść jest obopólna. Natomiast, jeśli w kwestię wchodzi fakt, że pracownik nie ma 
innego wyjścia rodzi to słuszne niezadowolenie pracownika, bowiem sytuacja jest 
niestabilna, nie ma możliwości planowania przyszłości, nie posiadają oni żadnej 
zdolności kredytowej. 

Zatrudnienie na czas określony pozwala pracodawcy na synchronizację okresu 
zatrudnienia z okresem trwania kontraktów zawartych przez pracodawcę z klientami, 
jak również na szybsze zwolnienie pracownika w razie potrzeby.16 Nie da się jednak 

                                                 
12 G. Spytek-Bandurska, Ocena wykonania ustawy antykryzysowej (w:) „Polityka Społeczna”. 2012, nr 1, 

s. 3 
13 D. Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowyma osobistym. Kraków 2014, za: A. Smoter: 

Elastyczne formy pracy jako instrument Work – Life Balance (w:) „Politykaspołeczna”. 2012, nr 1, s. 14 
14 Second European Quality of Life Survey. Overview. European Fundation for the Improvement of Living 

and Working Conditiond 2009, www.eurofound.europa.eu 
15 Aktywność ekonomiczna ludności Polski… op. cit., s. 44 
16 E. Dubikowska, K. Witkowska-Pertkiewicz, Alternatywa dla etatu (w:) „Personel i zarządzanie”. 2012, 

nr 4. s. 99 
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nie zauważyć, że niekiedy pracodawcy wykorzystują tę formę zatrudnienia mimo,  
iż planują dłuższą współpracę z pracownikiem. Dużym plusem dla zatrudnionych na 
umowę na czas określony jest fakt, że otrzymują wynagrodzenie terminowo, mają 
do wypracowania daną normę czasu pracy, przysługuje im urlop, a także 
odprowadzane są za nich składki społeczne. Plusem umów na czas określony jest 
również to, że pracownik, w stopniu małym lub znacznym, jest w stanie wiedzieć 
wcześniej czy umowa będzie przedłużona. Wymaga to oczywiście swego rodzaju 
instynktu samozachowawczego, a również zależy od etyki i idei jaka przyświeca 
pracodawcy. Oczywiście łatwiej jest znaleźć pracę na stałe osobie, która podjęła 
pracę na czas określony niżeli osobie bezrobotnej.  

W dzisiejszych czasach mamy również do czynienia z pracą w niepełnym 
wymiarze, która również ma swoje plusy i minusy. Ten sposób zatrudnienia jest 
bardzo atrakcyjny dla WLB, bowiem zapewnia możliwość elastycznego 
zagospodarowania czasu pracownika według indywidualnych potrzeb. Największym 
zagrożeniem w tego rodzaju zatrudnieniu jest nieproporcjonalne do etatu 
wynagrodzenie oraz inne świadczenia. Założeniem tego typu umów jest 
dopasowanie zapotrzebowania pracownika do określonych przez pracodawcę 
wymagań i zakresu obowiązków. Rzeczywistość jednak jest zgoła inna, co widać  
w każdej firmie. Osoby pracujące, teoretycznie zatrudnione na 4 godziny dziennie, 
dostają zakres obowiązków do wykonania w danym okresie. W związku z czym nie 
są w stanie zakończyć pracy w godzinach, za które otrzymują wynagrodzenie,  
a zdając sobie sprawę z trudnościami w znalezieniu pracy nie potrafią wyrazić 
swoich przekonań. Reasumując wolą pracować po godzinach za darmo, niżeli  
w ogóle nie mieć stałego źródła utrzymania.  

Kiedy podejmowanie pracy niepełnoetatowej jest powodowane koniecznością, 
a nie wyborem, pojawia się ryzyko podziału rynku pracy na segment lepszy 
(zatrudnienie etatowe) i gorszy (zatrudnienie niepełnoetatowe), kreujący 
pracowników II kategorii, narażonych na niestabilną sytuację zawodową, częstą 
zmianę statusu zatrudnienia lub rotację między pracą a bezrobociem, a tym samym 
na brak pewności co do stałego strumienia dochodów.17 Powoduje to niewątpliwie 
destabilizację w życiu prywatnym pracownika. Pracownik pracujący w niepełnym 
wymiarze czasu pracy będzie unikał zawierania poważnych relacji, tworzenia 
rodziny, zakupu nieruchomości czy zaciągania kredytów długoterminowych. 

Pozostaje jeszcze kwestia umów cywilnoprawnych – umowa o dzieło, zlecenia 
i umowa agencyjna. Umowa cywilnoprawna, ze względu na niższe koszty 
pracodawcy, cieszy się coraz większą popularnością. Czy jest tak samo popularna, 
np. wśród zleceniobiorców? Absolutnie nie. Powodów jest mnóstwo, od braku 
stabilności po fakt, że tego typu umowy mogą być rozwiązane z dnia na dzień. 
Pracodawca nie jest zobowiązany podać powodu zwolnienia, nie musi informować 
z wyprzedzeniem o fakcie zwolnienia. Najczęściej na umowy zlecenia pracują osoby 
młode, studenci dzienni i zaoczni. Jednak większość tej grupy uskarża się,  
że oszczędności pracodawcy nie mają przełożenia na ich wynagrodzenie. 
Dodatkowo formę tego zatrudnienia określa się jako elastyczną dla potrzeb osób 
uczących się. Jednak nie jest to prawdą. Teoretycznie zleceniobiorca winien 
wykonać daną usługę, bez określania grafiku, czyli tym samym miejsca i czasu 
pracy. W praktyce zleceniobiorcy pracują tyle samo lub więcej niż pracownicy 

                                                 
17 Raport Polska 2030. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa 2009, www.polska2030.pl 
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etatowi, ale nie należy im się urlop, lata pracy, okres wypowiedzenia i wiele innych, 
naturalnie oczekiwanych praw. Właściwie zleceniobiorca posiada obowiązki, a jego 
prawa są w wymiarze 1/100.  

W 2016 roku nastąpiły wielkie zmiany na Polskim Rynku Pracy, które dotknęły 
nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także pracujących  
na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku umów o pracę do Kodeksu 
Pracy wprowadzono między innymi przepisy określające maksymalny czas trwania 
umów terminowych. Zmiany te miały na celu przede wszystkim ograniczenie 
nieuczciwych praktyk pracodawców, którzy nagminnie zatrudniali pracowników  
na umowy na czas określony. W tym momencie pragnę przytoczyć fakt, że podobne 
zastosowanie do umów cywilnoprawnych mają umowy na pracę tymczasową, która 
w 99% nie jest pracą tymczasową. Pracownicy leasingowani przez firmy wykonują 
przez lata te same obowiązki w tych samych miejscach. Jeśli chodzi o zmianę 
przepisów, to na każdą zmianę jest rozwiązanie i specjalista, który to rozwiązanie 
potrafi wymyślić i wdrożyć w danej firmie. Sytuacja wygląda następująco przez  
24 miesiące pracownik tymczasowy wykonuje prace na rzecz Spółki A w danym 
Konsorcjum, w danym miejscu i czasie. Po upływie 24 miesięcy, według polskiego 
prawa pracodawca winien zdecydować się na zrezygnowanie z pracownika lub 
leasingująca pracownika firma winna zatrudnić go bezpośrednio do swojej kadry. 
Czy tak się dzieje? Otóż nie, a pracownik po upływie 24 miesięcy pracuje w tym 
samym Konsorcjum, lecz w Spółce B.  

Kolejnym narzędziem „pomocy” pracownikowi miał stać się fakt, że od lutego 
2016 roku istnieje możliwość zawarcia z pracownikiem jedynie trzech umów o pracę 
na czas określony, przy czym należy pamiętać o wspomnianym wcześniej limicie 
czasowym trwania tych umów, co oznacza, że łączna długość ich trwania nie może 
przekraczać 33 miesięcy. Zawarcie czwartej umowy na czas określony z mocy 
prawa przekształca się w zawarcie umowy na czas nie określony. Trudno do końca 
ocenić wprowadzone zmiany w prawie pracy, bo jest na to jeszcze za wcześnie, 
jednak można stwierdzić, że idą one w dobrym kierunku – zwiększenia trwałości 
stosunku pracy, a w wyniku tego zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pracownika 
w zatrudnieniu. 

 
Podsumowanie 
Bezpieczeństwo społeczne w obliczu przemian na rynku pracy? Czy rynek 

pracy może mieć jakikolwiek związek z bezpieczeństwem społecznym? Okazuje się, 
że bezpieczeństwo społeczne jest ściśle uzależnione od rynku pracy, bowiem rynek 
ten zapewnia jednostce środki do życia, poczucie wartości i spełnienia. Praca 
jakkolwiek by na nią nie patrzeć daje człowiekowi wolność i niezależność, pomaga 
w realizacji spraw codziennych, a także życiowych celów. Prawdopodobnie ogrom 
zmian, które zaszły na rynku pracy w Polsce sprawił, że tak wiele osób nie potrafi 
się na nim odnaleźć. Do dziś wielu ludzi w Polsce wspomina czasy, kiedy to 
pracodawcy potrzebowali pracowników, kiedy instytucje pośredniczące szukały 
kadry, a nie wolnych wakatów. Polska niewątpliwie nie dysponuje pożądanymi 
narzędziami wspomagającymi obywateli.  

Okazuje się, że kobiety w dalszym ciągu zarabiają dużo mniej niż mężczyźni 
na analogicznych stanowiskach. Kobiety młode są wykluczane w pewnym stopniu 
ze względu na fakt, że prawdopodobnie zechcą mieć wkrótce dzieci i cała procedura 
szkolenia okaże się zbytecznym kosztem. Natomiast kobiety, które już dzieci 
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posiadają skreśla się ze względu na stereotyp, że nie będą wydajne, nie zechcą 
służbowych wyjazdów, integracji, a w końcu że będą korzystać z licznych zwolnień 
lekarskich. Kobiety w Polsce niemalże jednogłośnie stwierdzają, że kraj nie 
zapewnia im opieki socjalnej, że rodzenie dzieci w tym kraju jest rezygnacją z życia 
zawodowego i rozwoju osobistego. Powrót do pracy stoi pod wielkim znakiem 
zapytania, ponieważ zarobki nie są wystarczające do zatrudnienia opiekunki,  
a żłobków i przedszkoli wciąż jest zbyt mało. Jednakże powoli da się zauważyć 
dążenia państwa do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kobiet, stąd między innymi 
zmiany przepisów w prawie pracy, jednak to wciąż za mało. 

 
Streszczenie 
W niniejszym opracowaniu zdefiniowano pojęcie bezpieczeństwa  

i bezpieczeństwa społecznego. Zwrócono uwagę, że bardzo ważnym elementem 
dbania o bezpieczeństwo jest partnerstwo w działaniach instytucji publicznych, 
obywateli, społeczności lokalnych. Dokonano analizy zmian na rynku pracy  
i zaprezentowano alternatywne spojrzenie na model zatrudnienia w dzisiejszym 
świecie. Wskazano, że bezpieczeństwo społeczne jest ściśle uzależnione od rynku 
pracy, a ogromne zmiany, które zaszły na rynku pracy w Polsce sprawiły, że tak 
wiele osób nie potrafi się na nim odnaleźć. Na koniec stwierdzono, że Polska 
niewątpliwie nie dysponuje pożądanymi narzędziami wspomagającymi obywateli, 
dlatego też należy zastanowić się nad podjęciem rzeczywiście efektywnych działań 
przeciwdziałających bezrobociu w Polsce. 

Słowa klucze: analiza, bezpieczeństwo, bezrobocie, kadry, narzędzia 
 
Summary 
This definition defines the concept of social security and safety. It was noted 

that a very important element of care. Safety is a partnership in the work of public 
institutions, citizens, local communities. Analyzes of changes in the labor market 
were conducted and an alternative view on the employment model in today's world 
was presented. It has been pointed out that social security is closely linked to the 
labor market, and the enormous changes that have taken place in the labor market 
in Poland have made so many people unable to find it. Finally, it was stated that 
Poland undoubtedly does not have the necessary tools to support its citizens, so it 
is important to consider taking effective measures to counteract unemployment  
in Poland. 

Key words: analysis, security, unemployment, staff, tools 
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Łukasz JASTRZĄB 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

ORGANIZACJE KOMBATANCKIE POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
PO 1945 R. W OPTYCE SZCZĄTKOWO ZACHOWANYCH  

MATERIAŁÓW BEZPIEKI 
 
 

Kwerenda zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) przynosi 
często zaskakujące wyniki. Zasób tej instytucji kojarzony jest najczęściej  
ze sprawami dotyczącymi najnowszej historii Polski, często budzącymi ogromne 
emocje, dyskusje, kontrowersje. Okazuje się jednak, że archiwa IPN mogą być 
podstawą do badań wielu obszarów1 i zagadnień historycznych, nie tylko 
dotyczących spraw po 1945 r. Odnalezione i omówione w niniejszym tekście 
dokumenty, dotyczą inwigilacji środowiska weteranów i uczestników powstania 
wielkopolskiego – przede wszystkim na Kujawach i Pomorzu. Znajdują się  
w większości w Delegaturze IPN w Bydgoszczy, niestety, nie udało się odnaleźć 
podobnych materiałów dotyczących Wielkopolski. 

Powstanie wielkopolskie 1918/1919 było jednym z ważniejszych zrywów  
w historii Polski, bowiem wpisywało się w wielki ruch wyzwoleńczy odradzającej się 
Polski lat 1918-1921, obok powstań śląskich czy wojny polsko-bolszewickiej. Jest 
też mitycznym, jednym z niewielu „wygranych” powstań2 – ale nie jedynym,  
bo Polacy odnosili zwycięstwa również w innych wystąpieniach – powstaniu 
wielkopolskim 1806 r.,3 powstaniu sejneńskim (23-28 VIII 1919 r.),4 II powstaniu 
śląskim w 1920 r. Powstanie wielkopolskie jest wydarzeniem, który swym 
przebiegiem, znaczeniem i tradycją odcisnął duże piętno na Wielkopolsce  
i Kujawach w kwestiach historycznych, społecznych i w budowaniu lokalnej 
tożsamości. Powstańcy wielkopolscy do końca swoich dni otaczani byli szczególną 
estymą, czcią, byli lokalnymi bohaterami, nigdy też nie byli wykorzystywani w sposób 
instrumentalny przez władze, np. w celach propagandowych. Ostatni uczestnik 
zrywu – por. Jan Rzepa5 – zmarł w 2005 r., a jego imię jako patrona przybrał jeden 
z oddziałów Wojska Polskiego6. Miejsca pamięci związane z powstaniem 

                                                 
1 W 2012 r. opublikowałem książkę (Likwidacje cmentarzy rzymskokatolickich w Poznaniu po 1945 roku, 

wyd. I. Wydawnictwo Rys, Poznań 2012). Okazało się, że tylko w IPN zachowały się akta z wizji 
lokalnych przeprowadzanych na poznańskich nekropoliach i są to jedyne zachowane opisy tychże 
miejsc pochówków. 

2 Doskonale opisał to: M. Rezler (w:) Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu 
w powstaniach narodowych. Poznań 2011 

3 Patrz np. M. Rezler, Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818. Poznań 1982 
4 Patrz np. K. Skłodowski, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, Dowództwa Obrony Kresów Ziemi 

Suwalskiej oraz powstanie sejneńskie (w:)„Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku”. 2009, 
z. 22, s. 112-143. Nie podaję literatury co powstania wielkopolskiego 1918/1919 i śląskiego, ze względu 
na obfitość materiałów. 

5 Jan Rzepa (1899-2005), kombatant I wojny światowej (bitwa pod Verdun), powstania wielkopolskiego, 
wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej w 1939 r. Szerzej patrz: G. Okoński, Cekaemista 
spod Verdun, „Polska. Głos Wielkopolski” 2009, nr 26, s. 19; P. M., 105 lat porucznika Jana Rzepy, 
„Tygodnik Szamotulski”. 2004, nr 17, s. 9 

6 Batalion Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego – Decyzja Nr 84/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy 
wyróżniającej oraz imienia patrona batalionowi dowodzenia 17 Wielkopolskiej Brygady 
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wielkopolskim są często miejscami lokalnych spotkań patriotycznych, akademii, 
uroczystych apeli. Powstańcy wielkopolscy uczestniczyli w bojach w powstaniach 
śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej. Wielu z nich pełniło 
ważne funkcje w samorządach, partiach politycznych, organizacjach społecznych  
i patriotycznych. Zapłacili również wysoką cenę w 1939 r., gdy wkraczające wojska 
niemieckie eksterminowały w pierwszej kolejności uczestników powstania. 

Weterani powstania wielkopolskiego organizowali się w związkach 
kombatanckich już po zakończeniu walk o granice Polski.7 W latach 1921-1922 
funkcjonowało Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich a także Związek 
Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W 1928 r. 
wyodrębnił się Związek Powstańców Wielkopolskich, będący w latach 1928-1937  
w składzie Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej,  
w 1938-1939 samodzielnie.8 Po II wojnie światowej reaktywowano Związek 
Powstańców Wielkopolskich, który został wchłonięty w 1949 przez Krajową Komisję 
Weteranów Powstania Wielkopolskiego z siedzibą przy Zarządzie Okręgu Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w Poznaniu9. W 1956 r. podjęta 
została próba rejestracji nowego Związku, ale zakończyła się niepowodzeniem,  
ze względu na zdecydowany opór nie tylko władz, ale i weteranów. W aktach IPN są 
dokumenty dotyczące próby rejestracji w 1957 r. Związku Powstańców 
Wielkopolskich. Decyzją z 2 lutego 1957 r. Prezydium Rady Narodowej miasta 
Poznania odmówiło rejestracji stowarzyszenia, argumentując, że na terenie miasta 
działa już Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, do którego planowane 
stowarzyszenia może się dołączyć.10 Z przyczyn biologicznych, naturalnych prace 
Komisji wygasły w latach osiemdziesiątych XX w. W 1989 r. założone zostało 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, funkcjonujące do dnia 
dzisiejszego, które przejęło tradycję i dorobek poprzednich związków i Komisji. 

Proces tworzenia i organizacji Związku Powstańców Wielkopolskich  
w Poznaniu po 1945 r. bardzo dobrze scharakteryzował Przemysław Matusik,11 
pewne elementy można również znaleźć w pracy Aleksandra Wierzejewskiego,12  
a problem ten w środowisku Legnicy opisał Czesław Kowalak.13 Całościowemu 

                                                 
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (Dziennik Urzędowy MON Nr 5,  
poz. 56). 

7 Temat ten został dość dobrze opracowany: J. Łuczak, Organizacje kombatanckie powstańców 
wielkopolskich w II Rzeczpospolitej (w:) „Kronika Wielkopolski”. 2008, nr 4(128), s. 88-99; tenże, 
Organizacje kombatanckie uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (w:) „Przegląd 
Wielkopolski”. 1987, nr 1, s. 33-36; T. Salamon, Stowarzyszenia kombatanckie powstańców 
wielkopolskich w latach 1921-1939 (w:) „Kronika Wielkopolski”. 1978, nr 4(17), s. 182-195;  
G. Wojciechowski, Kombatanci a polityka. Przyczynek do dziejów weteranów powstania 
wielkopolskiego w II Rzeczypospolitej (w:) „Grabonoskie Zapiski Regionalne”. 2006, z. 12, s. 51-63 

8 Patrz: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
9 Patrz: APP, Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu, sygn. 218-

234, 1435-1436 [Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego]. Zob. też. sygn. 235-249  
i sygn. 1444 [Wojewódzka Komisja Weteranów Powstań Śląskich]. 

10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (AIPN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
w Warszawie [1944] 1954-1990, sygn. IPN BU 1585/23823, Związek Powstańców Wielkopolskich 
1918-1919 – opinia w sprawie rejestracji, k. 1-3. 

11 P. Matusik, „Pierwsi żołnierze Polski Ludowej”? Środowisko weteranów i tradycja powstania 
wielkopolskiego 1945-1956 (w:) „Przegląd Historyczny”. 2013, z. 4, s. 707-728 

12 A. Wierzejewski, Ruch kombatancki w Wielkopolsce. Zarys dziejów do 1989 roku. Poznań 1989 
13 C. Kowalak, Tradycje powstania wielkopolskiego 1918-1919 w Legnicy po drugiej wojnie światowej  

(w:) „Szkice Legnickie”. 2014, t. XXXV, s. 67-127 
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problemowi ruchu kombatanckiego w powojennej Wielkopolsce poświęcona jest 
praca Joanny Wawrzyniak.14 Ciekawy również artykuł powstał spod pióra Łukasza 
Bednarskiego.15 

Na organizacje kombatantów powstania wielkopolskiego zakładano  
tzw. sprawy obiektowe.16 Ja, chorąży Łukasiewicz Józef, st. ref. Referatu V Pow. 
Urzędu Bezp. Publ. w Wyrzysku, biorąc pod uwagę doniosłość i znaczenie Związku 
Powstańców Wielkopolskich 1918/19 r. na terenie tut. powiatu, w którego szeregu 
skupia się element różnych przekonań, pod względem Ustroju Demokratycznego. 
Dla lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i ściślejszej kontroli w celu wykrycia 
wrogich elementów z pośród członków Związku Powstańców Wielkopolskich 
1918/19 r. Postanowiłem założyć sprawę na obiekt i nadać kryptonim „Powstaniec” 
– tak zapisał w funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Wyrzysku.17 W raportach 
sporządzanych przez UB znaleźć można najróżniejsze informacje. W sprawozdaniu 
za okres od 1 sierpnia 1948 r. do 31 VIII 1948 r. odnotowano, że w Związku jest duża 
ilość członków PPR, którzy jednak absolutnie nie mają wpływu na całość Związku. 
Wydalony został jeden członek Związku z powiatu Nowe Miasto – którego 
przeszłość okupacyjną zbadała Komisja Weryfikacyjna. Podczas okupacji podpisał 
folkslistę i współpracował z Niemcami. Innych objawów wrogiej działalności nie 
notowano. Raport opisywał również obchody dnia „Cudu nad Wisłą”,18 że dzięki 
oficjalnym interwencjom członków Związku poczyniono „profilaktykę”, która miała 
zapobiec w wzięciu udziału przez członków Związku w uroczystościach 
organizowanych przez kler.19 Na zebraniu Związku w Bydgoszczy w listopadzie 
1948 r., przedstawiciel KW PPR wygłosił referat dotyczący przyjaźni  

                                                 
14 J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969. Warszawa 2009 
15 Ł. Bednarski, Kombatanci w systemie politycznym PRL 1944-1972: na przykładzie województwa 

śląskiego i Lubelszczyzny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 
2013, t. X, s. 113-130 

16 Sprawy obiektowe wszczynano wobec (…) działających przeciwko PRL za granicą wrogich instytucji  
i organizacji, np. ośrodków wywiadowczych, ośrodków dywersji ideologiczno-politycznej, 
syjonistycznej, aktywnych ośrodków nowej emigracji, instytutów naukowo-badawczych zajmujących się 
problematyką krajów socjalistycznych, organizacji rewizjonistycznych w NRF, placówek państw 
kapitalistycznych w Polsce (ambasad, konsulatów, biur podróży), (…) niektórych instytucji Kościoła 
katolickiego i związków wyznaniowych (kurie, prowincje zakonne, parafie, zbory, gminy); elementów 
nacjonalistycznych spośród mniejszości narodowościowych; innych grup osób, usiłujących wykorzystać 
przynależność do legalnych organizacji i stowarzyszeń dla prowadzenia wrogiej działalności, (…) 
instytucji i zakładów narażonych na penetrację wywiadowczą albo wymagających z innych względów 
ochrony operacyjnej przed wrogą działalnością, np. niektórych instytutów naukowych, wyższych 
uczelni, zakładów specjalnych i kluczowych, biur podróży itp. Sprawy obiektowe zakładano również  
na redakcje gazet, nielegalne organizacje opozycyjne oraz kongresy, zjazdy i konferencje organizacji 
społecznych, w tym również satelickich wobec PZPR stronnictw politycznych. Celem wszczęcia sprawy 
obiektowej było objęcie trwałą i systematyczną inwigilacją istotnych dla państwa instytucji, zakładów  
i organizacji, oraz środowisk, które uważano za „wrogie” bądź stwarzające warunki dla działalności 
opozycyjnej – Słownik inwentarza archiwalnego IPN – http://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=S 
(pobrano 25.09.2016 r.) Por: F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby 
Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-
1989), wyd. II, Kraków 2015 

17 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (AIPN By), Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Bydgoszczy [1945] 1983-1990, sygn. IPN By 069/484, Sprawy obiektowe kryptonim 
„Powstaniec” dot. Związku Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Nakle n. Notecią [...], k. 5 

18 Tak w oryginale. 
19 AIPN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990, sygn. IPN BU 00231/79/22, 

Sprawa obiektowa dotycząca rejestracji stowarzyszeń i związków działających w Polsce w latach 1945-
1951, k. 5 



248 
 

polsko-radzieckiej, za który dostał oklaski. Na tym samym zebraniu uczczono minutą 
ciszy zmarłego 22 października 1948 r. prymasa Augusta Hlonda. Jak napisano  
w raporcie – informator musiał brać w tym udział, by się nie zdekonspirować.  
W powiecie wyrzyskim rozpoczęto w styczniu 1949 r. weryfikację członków Związku 
Powstańców, na czele komisji stanął dobry partyjniak, który usuwał elementy 
nieprzychylne. W Grudziądzu na zebraniu potępiono wrogą działalność 
„piłsudczyzny”, a w Tucholi przygotowane zostały wnioski o werbunek agenturalny 
niektórych członków Związku Powstańców Wielkopolskich.20 

Prawdopodobnie w Bydgoszczy w grudniu 1948 r. odczytywano referaty 
dotyczące znaczenia zjednoczenia PPR i PPS, które wg sprawozdawców były 
przyjmowane pozytywnie. Jak podawała agentura – Związek Powstańców 
Wielkopolskich współpracuje z partiami politycznymi i w całej rozciągłości 
solidaryzuje się z Kongresem Zjednoczeniowym Partii Robotniczych. W Chojnicach 
dyskutowano, kto będzie reprezentował Związek Powstańców, skoro jego 
członkowie reprezentują najróżniejsze środowiska polityczne. Ustalono ostatecznie, 
że na Kongres pojedzie sam Zarząd. Na tym samym zebraniu głos zabrał członek 
Stronnictwa Demokratycznego, właściciel apteki w Chojnicach, który stwierdził,  
że niedługo do Związku Powstańców nie będą mogli należeć faktyczni uczestnicy 
powstania, tylko tacy, co są partyjni. Zalecono tajnemu współpracownikowi 
szczegółową obserwację tej osoby i szczegółowego spisywania jego wypowiedzi.  
Z drugiej strony z koła grudziądzkiego i bydgoskiego usunięto ze Związku osoby, 
które szerzyły wrogą propagandę lub miały wrogie nastawienie do Związku 
Radzieckiego i ówczesnego ustroju. Jeden z członków miał również wykrzykiwać, 
że „krzyki propagandowe na Kongresie Zjednoczeniowym przypominają ryk 
hitlerowców”. Ciekawa jest informacja o przeznaczeniu 300.000 zł na zapomogi dla 
21 sierot po poległych powstańcach. Nie jest wyjaśnione, czy chodziło o poległych 
w powstaniu czy podczas II wojny światowej, niemniej jednak w każdym z tych 
przypadków chodziłoby o dorosłe dzieci.21 Podobna tematyka pojawiła się  
na zebraniach wiosną 1949 r. – wówczas mówiono, że kiedyś powstańcy walczyli 
równo ramię w ramię ze wszystkimi, bez względu na poglądy polityczne, a dziś 
faworyzowani są członkowie partii. Również antydemokratyczna wypowiedź 
Mariana Nerskiego na zebraniu Związku spowodowała, że zaczęto go 
rozpracowywać.22 

Na jednym ze spotkań, wg raportu funkcjonariusza UB, prezes Koła Tuchola 
Związku Powstańców Wielkopolskich Hieronim Suszko – zaproponował, by 
rozwiązać organizację, nie ma jednak podanej motywacji w dokumentach, natomiast 
PUBP w Tucholi wszczął procedurę zbierania materiałów na Hieronima Suszko,  
w celu ustalenia jego możliwości w rozpracowywaniu niepewnych elementów, celem 
jego werbunku na informatora.23 W styczniu 1949 r. zwrócono uwagę,  
że odznaczenia państwowe otrzymali członkowie Związku Powstańców, 
niepewnych politycznie, nieprzychylnych ustrojowi.24 

                                                 
20 Ibidem, k. 10 
21 Ibidem, k. 6-7 
22 AIPN By, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [1945] 1983-1990, sygn. IPN By 

069/240, Sprawa obiektowa kryptonim „Wielkopolska”, dot. Związku Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919 w Chojnicach, k. 5. 

23 Ibidem, k. 6 
24 Ibidem, k. 14 
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W Szubinie UB badał przedwojenne statuty organizacji weteranów, tworzono 
charakterystyki poszczególnych członków oraz schematy organizacyjne kół. UB 
interesował się również odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Barcinie. Była to ściśle 
lokalna uroczystość, ale zgromadzono w aktach wszystkie pisma, pozwolenia, 
program uroczystości. Zajęto się również imprezą w Barcinie – na podstawie 
agenturalnego doniesienia. Nakazano sprawdzić uczestników zabawy oraz dochód 
z imprezy. Prezesa Koła Powstańców Wielkopolskich w Barcinie jako organizatora 
zabawy wytypowano do sprawdzenia i operacyjnego rozpracowania. Jest tam 
również wykaz weteranów powstania wyrzuconych z PPR i PPS za sianie 
propagandy i uchylanie się od pomocy partyjnej, za wykrycie powiązań z elementami 
wrogimi ZSRR, za współpracę z Niemcami i powiązanie z elementami 
kapitalistycznymi, ale na liście wyrzuconych znalazł się również wyzyskiwacz 
miejski. Teczka zawierała również dokumenty rejestracyjne Związku.25 

Sprawy operacyjne zakładano również na pojedynczych członków Związku 
Powstańców Wielkopolskich, np. na Władysława Strzyżowskiego, który podczas 
okupacji był tłumaczem na kolei niemieckiej, a potem dyrektorem fabryki w Radomiu, 
po wojnie pracował w Zakładach Graficznych w Warszawie. Przed wojną był 
prezesem Związku Powstańców i Wojaków w Bydgoszczy. Podlegał obserwacji  
aż do 1954 r., której zaniechano, ze względu na wiek – okazał się nieszkodliwy. Jego 
dokumenty pojawiły się ponownie w 1956 r. w sprawie jego syna, podejrzewanego 
z kolei o kontakty z agenturą zachodnią.26 Obserwacją objęto również innego 
powstańca wielkopolskiego – Aleksandra Kaźmierczaka z Bydgoszczy, weterana 
walk spod Kcyni, przed wojną współpracownika Oddziału II Sztabu Generalnego, 
podczas okupacji podpisał listę narodowościową III stopnia, po wojnie pracował  
na poczcie. Tu również zaniechano sprawę ze względu na wiek.27 

Lektura szczątkowych dokumentów pokazała, że funkcjonariusze bezpieki 
trochę na „siłę” szukali jakichkolwiek informacji, materiałów, które mogłyby stać się 
podstawą do wszczęcia śledztwa, postawienia zarzutów. Niestety – z treści wynika, 
że były to zarzuty bardzo małostkowe, np. nie oddał na czas ciągnika do spółdzielni, 
nie wpisał czegoś w zeszyt ewidencyjny. Próbowano szukać haków, grzebać  
w przeszłości powstańców wielkopolskich, ich pracy przedwojennej lub podczas 
okupacji. Analiza tych dostępnych dokumentów wykazała, że były to działania  
o mizernych efektach, sprawy umarzano często motywując decyzje wiekiem  
i biernością osób rozpracowywanych. Stąd też większość akt kierowano do 
brakowania (niektóre już w 1955 r.), jako nieprzydatne operacyjnie, a te które udało 
się odnaleźć zachowały się najprawdopodobniej przypadkowo. Również raporty 
pisane były według jednego, powielanego schematu, z których wynika,  
że na spotkaniach kół kombatantów nie dzieje się nic, co mogłoby zainteresować 
bezpiekę, funkcjonariusze pisali również, że niektóre Koła weteranów nie 
przejawiają całkowicie żadnej działalności, ich członkowie się nie spotykają. Jednak 
omówione wyżej materiały są niezwykle cenne dla historii powstania wielkopolskiego 
1918/1919. Zawarte są w nich chociażby dokładne biogramy członków organizacji, 

                                                 
25 AIPN By, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [1945] 1983-1990, sygn. IPN By 

069/481, Sprawa obiektowa dot. Związku Powstańców Wielkopolskich na terenie pow. szubińskiego 
26 AIPN, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie, sygn. IPN BU 0423/1548. Sprawa 

operacyjna dot. Władysław Strzyżowski [...] 
27 AIPN By, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [1945] 1983-1990, sygn. IPN By 

044/82, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna kryptonim „Dwójkarz” dot. Aleksander Kaźmierczak 
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co jest niezwykle cenne dla biografistyki powstania, schematy organizacyjne struktur 
kombatanckich (zarządy wojewódzkie, powiatowe, koła gminne, lokalne) itp. Są to 
interesujące źródła o charakterze ogólnym, natomiast pozwalające tylko na opisanie 
tytułowego zagadnienia w sposób jedynie przyczynkarski. Nie udało się rozwinąć 
wszystkich wątków, bowiem brak jest do nich źródeł i w tekście zostały tylko 
zasygnalizowane. 
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Streszczenie 
Tekst przedstawia działania operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa wobec 

weteranów powstania wielkopolskiego 1918/1919. Zachowana szczątkowo 
dokumentacja źródłowa pozwoliła na zarysowanie problematyki, ukazanie metodyki 
i podstawowych założeń prowadzenia spraw obiektowych wobec byłych 
powstańców wielkopolskich. Analiza dostępnych źródeł pokazała, że szukano 
jakiegokolwiek punktu zaczepienia do inwigilacji. Okazało się również, że wysiłki 
funkcjonariuszy UB nie przynosiły najczęściej spodziewanych efektów i takowe 
sprawy były zamykane bez żadnych wyników. 
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Summary 
The text presents the operational activities of the Security Office against 

veterans of the Greater Poland Uprising of 1918-1919. Preserved source 
documentation helped to outline the problems, to show the methodology and basic 
assumptions of conducting object cases against former insurgents Wielkopolska.  
An analysis of available sources showed that any point of surveillance was sought. 
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It also turned out that the efforts of UB officers did not bring the most expected results 
and such cases were closed without any results. 

Key words: Greater Poland uprising 1918/1919, Security Office, People's 
Republic of Poland 
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„GDY WZMAGA SIĘ ZAGROŻENIE, WYBAWIENIE JEST BLISKO”.  

JÜRGENA MOLTMANNA KONCEPCJA NADZIEI  
POŚRÓD NIEBEZPIECZEŃSTW 

 
 
W historii zachodniego chrześcijaństwa odnotujemy przynajmniej kilka wieków 

silnie naznaczonych apokaliptyczną trwogą i lękiem przed przyszłym potępieniem,  
a w życiu doczesnym przed srogimi karami w postaci chorób i klęsk żywiołowych.1 
Lęk i strach będące niejako antytezami poczucia bezpieczeństwa i pokoju, 
automatycznie wywołują negatywne i niepożądane konotacje. Godzą bowiem  
w najbardziej podstawową potrzebą człowieka, jaką jest właśnie potrzeba 
bezpieczeństwa. Abraham Maslow w swojej piramidzie potrzeb uznaje ją  
za podstawową na równi z potrzebami fizjologicznymi. Lęk przed karą wieczną czy 
już doczesną wyznacza ważny, religijny kontekst problemu religia a bezpieczeństwa. 
Dziś jednak wspomniane zagrożenia bezpieczeństwa o genezie religijnej zmieniają 
swoje oblicze. Nie wszędzie widzimy karzącą rękę Boga. Głód, choroby i zarazy, 
niesprawiedliwość i wojny, susze i powodzie znajdują naturalne wyjaśnienia  
w odkrytych prawach natury, czy w słabości ustrojów politycznych i gospodarczych. 
Zmieniają swoje oblicze, ale czy ich intensywność słabnie – tu pewności nie mamy.  

Autorem, który w swojej twórczości wyszedł od postulatu ożywienia 
eschatologii, a ściślej wskrzeszenia chrześcijańskiej nadziei na przyszłość, by 
następnie systematycznie przyjrzeć się kluczowym współczesnym przeszkodom 
zagrażającym tej nadziei, czyli dzisiejszym czynnikom „apokalipsogennym”, jest 
Jürgen Moltmann (ur. 1926) – emerytowany profesor teologii ewangelickiej  
w uniwersytecie w Tybindze, jeden z czołowych XX-wiecznych teologów, którego 
twórczości znakiem firmowym była m.in. „teologia nadziei” oraz nowa teologia 
polityczna. Oprzemy się na twórczości Jürgena Moltmanna aby osiągnąć 
zamierzone cele niniejszego tekstu, a mianowicie ujęcie interakcji chrześcijańskiej 
nadziei ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnej 
ludzkiej wspólnoty. Relacja religia a bezpieczeństwo jest podejmowana  
u Moltmanna nie wprost. Jednak gdy odczytamy jego twórczość przez pryzmat tej 
relacji, to zobaczymy, że nadzieja, specyficznie chrześcijańska i eschatologiczna, 
stanowi u niego remedium na zagrożenia XX i XXI wieku, na niepokoje i zanik 
poczucia bezpieczeństwa w „świecie naznaczonym przemocą” i destrukcyjnymi 
postaciami wiary,2 które wynikają choćby z kryzysu ekologicznego, 
niesprawiedliwości społecznej, zatoru w promocji praw człowieka i utraty nadziei 
wywołującej tradycyjne apokaliptyczne lęki w wersji nieco zsekularyzowanej.  

                                                 
1 Z bogatej literatury tematu por. m.in.: U. H. J. Körtner, The End of the World. A Theological Interpretation, 

tł. D. W. Scott, Westminster John Knox Press, Louisville 1995; a po polsku z prac Jeana Delumeau 
przede wszystkim: Strach w kulturze Zachodu, Strach w kulturze Zachodu. XIV-XVIII w.,  
tł. A. Szymanowski. Warszawa 1986 

2 Sun of Righteousness, Arise! God’s Future for Humanity and the Earth, tł. M. Kohl. Minneapolis 2010, 
s. 3 

 



254 
 

Nadzieja rośnie i umacnia się nie tylko w sytuacji, gdy są po temu optymistyczne 
przesłanki, jak w latach 1960-tych, gdy wreszcie zaczęto odczuwać, że mroczne 
doświadczenia wojny odchodzą w przeszłość. Moltmann wspomina, że wówczas 
„Teologia nadziei najwidoczniej spotkała swój kairos.” Nadzieję „czuć było  
w powietrzu: w kościele, w życiu publicznym”.3 Obecnie, po półwieczu z tego 
optymizmu niewiele zostało. Potęp społeczny i cywilizacyjny coraz bardziej daje 
poznać swoje nieprzewidywane wcześniej i niepożądane oblicze. Jednak i w takiej 
sytuacji pojawia się potrzeba nadziei. Jak ujął to niegdyś, przywoływany często 
przez Moltmanna, Friederich Hölderlin „Gdzie pojawia się niebezpieczeństwo, tam 
nadchodzi również wybawienie”. Umacnia się on a tam, gdzie rośnie 
niebezpieczeństwo i zagrożenia.  

Po wstępnej prezentacji rozumienia teologii politycznej przez Moltmanna, 
przedstawiona zostanie jego wizja chrześcijańskiej nadziei, budowana przez prawie 
60 lat – od Theologie der Hoffnung (1964) do Ethik der Hoffnung (2010). Następnie 
przez pryzmat teologii i etyki nadziei spojrzymy na współczesne, specyficzne dla 
naszej epoki zagrożenia.  

 
Teologia polityczna jako chrystianizacja polityki i jej fundament  

w chrześcijańskiej nadziei  
Teologii politycznej Moltmanna4 raczej nie nazwiemy teologią polityki, jaką 

odnaleźlibyśmy w twórczości wcześniejszych XX-wiecznych myślicieli jak Carl 
Schmitt, Eric Voegelin czy Leo Strauss – ich koncepcja wkraczała w obszar nauk  
o polityce, historii idei i historii filozofii i przyjmowała, że wcześniejsze polityczne 
teorie państwa były w istocie zsekularyzowanymi postaciami teologii i dlatego 
zawsze można było dostrzec pewien paralelizm między teologicznym a politycznym 
paradygmatem danej epoki.5 Natomiast polityczna teologia Moltmanna formowała 
się pod wpływem Bartha i Bekennende Kirche, a także wyzwań epoki nowożytnej, 
takich jak: sekularyzacja, rozwój nauki, rewolucje i wiara w postęp, także dotyczący 
ustroju społecznego i politycznego. Widziana w tej perspektywie „polityczna teologia 
jest pozytywną chrześcijańską recepcją nowoczesności”.6 Warto również odnotować 
dwie inne, nowe cechy: Moltmann mieści się raczej po „lewej” stronie sceny 
politycznej – nie jest mu bliski konserwatyzm ani tradycjonalizm; ponadto, o ile 
wcześniejsze postacie teologii politycznej miały mocną podbudowę teoretyczną, to 
u Moltmanna dominuje praktycyzm, który sięga do doświadczenia zniewolenia  

                                                 
3 A Broad Place. An Autobiography, tł. M. Kohl. Minneapolis 2008, s. 99-100. Sobór watykański II otworzył 

kościół katolicki na nowoczesny świat, w USA budził się ruch praw obywatelskich z Martinem Lutherem 
Kingiem na czele, w Czechosłowacji budowano „socjalizm ludzką twarzą”, demokratyzowały się nieco 
dawne stalinowskie dyktatury, a w Ameryce, udana rewolucja na Kubie wyeksportowała dalej ducha 
rewolucji. Wszystkie tłumaczenia fragmentów prac Moltmanna pochodzące z ich wydań angielskich: 
ZD.  

4 Szerszej jej prezentacji dokonałem w tekście: Teologia polityczna Jürgena Moltmanna.Od wrażliwości 
społecznej do ekologicznej (w:) Z. Danielewicz (red.): Z problematyki przemian tożsamości 
europejskiej. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu. 
Koszalin 2012, s. 67-81 

5 My Theological Career (w:) J. Moltmann, History and the Triune God. Contributions to Trinitarian 
Theology. New York Crossroad 1992, s. 178; A. Broad Place, dz. cyt., s. 157; L. Strauss, Czym jest 
filozofia polityki? (w:) L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko. Warszawa 
1998, s. 62-63 

6 A. Rasmusson, The Church as Polis. From Political Theology to Theological Politics as Exemplified  
by Jurgen Moltmann and Stanley Hauerwas. 1986, s. 89 
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i ucisku, zaś wytyczne metodologiczne odnajduje bezpośrednio na kartach 
Ewangelii. Początek „nowej teologii politycznej” przypada na przełom lat 60-tych  
i 70-tych, gdy współtworzy ją z J. B. Metzem (uważanym za ojca tej teologii)  
i z Dorotheą Sölle.7 Moltmann nie pragnął upolityczniać Kościoła, a jego intencją 
było chrystianizowanie polityki kościelnej i polityki tworzonej przez chrześcijan.  

Inspiracją do napisania w 1964 roku Teologii nadziei (Theologie der Hoffnung), 
której była praca Zasada nadziei (Das Prinzip Hoffnung) marksistowskiego filozofa 
Ernsta Blocha. Poruszony lekturą Moltmann pytał: Dlaczego chrześcijańska teologia 
tak zaniedbała temat nadziei, który przecież wyraźnie do niej przynależy? „Właściwa 
teologia – pisał – powinna więc być konstruowana w świetle swego przyszłego 
celu".8 Zbyt często chrześcijaństwo zwrócone było ku przeszłości i skupione  
na kultywowaniu tradycji. Przywołując znane zawołania Karola Marksa zapisane  
w Tezach o Feuerbachu: „Filozofowie dotychczas jedynie interpretowali świat,  
a chodzi o to by go zmieniać” (teza XI), powie: „teolog nie troszczy się po prostu  
o to, by nieść nową interpretację świata, historii i ludzkiej natury, ale o to, by 
przekształcić je w oczekiwaniu na boską transformację”.9 

W wydanej ostatnio Etyce nadziei – pracy spinającej jakby klamrą sześć dekad 
aktywności wypełniającej życie chrześcijańską nadzieją – Moltmann ponownie 
zwraca się do chrześcijan by zaproponować podjęcie działań, którym na horyzoncie 
przyświeca nadzieja. Napisanie Etyki nadziei planował już w latach w latach  
1960-tych, jako praktyczny program działania wynikający z Teologii nadziei, program 
odpowiadający atmosferze tamtych. Dziś atmosfera jest inna i jest to atmosfera 
zagrożonego życia, obejmująca zagrożenia dla ziemi jako całości oraz dojmujący 
brak poczucia sprawiedliwości społecznej. Chrześcijańska etyka nadziei zawiera 
pokojowe wezwanie by przekuwać miecze na lemiesze. Jest to więc chrześcijańska 
i polityczna etyka nadziei. Natomiast sam rdzeń i transformatywna siła tej nadziei 
czerpana jest z chrześcijańskiej obietnicy przyszłości, a mianowicie biblijnej 
obietnicy transformacji tego świata, nowego stworzenia, nowego nieba i nowej 
ziemi.10  

Nawiązując do znanego pytania Kanta: „Na co mogę mieć nadzieję?”, 
Moltmann dodaje, że mógł był on postawić jeszcze jedno, będące niejako odwrotną 
stroną pierwszego: „Czego muszę się bać?” Są to dwie strony medalu, choć nie 
równorzędne, bo nadzieja, poprzedza lęk. Lęk jako swoisty „system wczesnego 
ostrzegania”, ma swój sens i wartość. „Etyka lęku dostrzega kryzys, etyka nadziei  
w kryzysie odnajduje szansę.”11 Obydwie postawy wymagają działania idącego  
za nimi, działania właściwie wymierzonego i adekwatnego. Nadmiar rozbudzonych 
nadziei prowadzić może do utopizmu, obfitość lęku natomiast do zachowań 
alarmistycznych. Niemniej jednak często obie idą w parze. Myśliciel cytuje 
spostrzeżenie Friedericha Hölderlina z Hymnów z Patmos: „Gdzie pojawia się 
niebezpieczeństwo, tam nadchodzi również wybawienie”oraz Ernsta Blocha  
z Experimentum mundi, który do tych samych słów dodaje, że tam, gdzie zbawienie 
przychodzi pośród niebezpieczeństw, tam nadzieja jest najlepsza. Te dwie strony, 

                                                 
7 Por. A Broad Place, dz. cyt., s. 147, 155 
8 Theology of Hope. On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology. Minneapolis 1993, 

s. 16 
9 Ibidem, s. 84 
10 Ethics of Hope, trans. Kohl. Minneapolis 2012, s. xi-xiii; A Broad Place, dz. cyt., s. 101 
11 Ethics of Hope, dz.cyt., s. 4; także, s. 3-5, 240 
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jak światło i cień są nierozdzielne. Niebezpieczeństwo buduje, wzmacnia i czyni 
nadzieję wypróbowaną. 

W XXI wieku gra światłocieni nadziei i niebezpieczeństwa, nadziei i lęku jest już 
inna niż w latach powojennych, gdy powstawała Teologia Nadziei, gdy światło 
optymizmu zdawało się rozpraszać na dobre mroki zagrożeń – mimo, że były to 
przecież lata Zimniej Wojny i zaciągniętej szczelnie Żelaznej Kurtyny. Bieżące 
stulecie natomiast już zdaje się przyjmować za symbol swego początku wydarzenia 
z 11 września 2001. Mimo nieco wcześniej ogłaszanego „końca historii”, jako 
nadejścia powszechnej demokracji i dobrobytu cień niebezpieczeństwa, niepokoju  
i zagrożeń znowu się wyraźnie wyłania i zalega nad przyszłością.  

W perspektywie powyższej przemiany, która szeroko rozlewa się w obrębie 
funkcjonowania kultur, społeczeństw, gospodarki i potocznej mentalności ostatniego 
ponad półwiecza, należy przyjrzeć się wskazanym przez Moltmanna czynnikom 
sprowadzającym na przyszłość cień niepokoju i zagrożeń: kryzysowi 
ekologicznemu, niesprawiedliwości społecznej, zahamowaniu promocji praw 
człowieka i renesansowi apokaliptyki.  

 
Prawa człowieka u podstaw bezpieczeństwa 
Integralnym nurtem teologii politycznej Moltmanna w latach 70-tych były prawa 

człowieka. Wysunięcie ich na czoło dyskursu jest wyrazem starań o zabezpieczenie 
tych najbardziej podstawowych i niekiedy najłatwiej naruszalnych praw. Prawa 
człowieka należy tu postrzegać jako troskę o bezpieczeństwo na poziomie 
najbardziej fundamentalnych zasad współżycia społecznego. Według Moltmanna 
pierwszą podstawową przesłanką, dla sformułowania katalogu praw człowieka była 
idea godności człowieka jako stworzonego na obraz Boży.12 Wszelkie inne 
uzasadnienia ludzkiej godności można odczytać jako pochodne tego pierwotnego 
obdarowania człowieka, nieporównywalnego z żadnym innym stworzeniem.  
Z uznania godności płyną niezbywalne prawa człowieka, niezależne od płci, rasy, 
stanu majątkowego, klasy społecznej i innych wtórnych determinantów statusu 
społecznego. „Korzeniem różnych praw człowieka i spoiwem je łączącym jest ludzka 
godność. Prawa człowieka są mnogie, ale ludzka godność jest po prostu i wyłącznie 
pojedyncza. Ludzka godność jest jedna i niepodzielna”.13 Jest ona niepodzielna i od 
każdego ludzkiego podmiotu nieoddzielna.  

Staranie o uznanie praw i obowiązków człowieka wobec innych członków 
społeczności, winno stanowić jedno z centralnych kryteriów działań i zmian 
przeprowadzanych w każdej społeczności politycznej. Prawa człowieka, o które 
walczy Moltmann nie są inne niż choćby te zapisane przez ONZ w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz w Międzynarodowych Paktach Praw 
Człowieka ONZ z 1966.14 W odniesieniu do – często tragicznych doświadczeń  
XX wieku i dawniejszej przeszłości – można te prawa człowieka podzielić na kilka 

                                                 
12 Zdaniem Moltmanna człowiek nie jest koroną stworzenia, tą bowiem jest Szabat. Choć pozycja 

człowieka jest szczególna pośród stworzeń, to jednocześnie człowiek stoi pośród nich i razem z nimi. 
Por. Bóg w stworzeniu. Ekologiczna doktryna stworzenia, tł. z ang. Z. Danielewicz, SIW ZNAK. Kraków 
1995, s. 80nn. 

13 Por. Human Rights – Rights of Humanity – Rights of the Earth (w:) Tenże, God for a Secular Society, 
The Public Relevance of Theology, tł. M. Kohl. Minneapolis 1999, s. 119 

14 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw 
Gospodarczych, Socjalnych i Kulturowych (Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 roku) 
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grup: indywidualne, ekonomiczne i socjalne, prawo do życia. Innymi słowy są to 
między innymi zupełnie podstawowe prawa chroniące życie i zapewniające poczucie 
bezpieczeństwo, jako najbardziej fundamentalne potrzeby w ludzkiej hierarchii 
potrzeb.15 

Tematyka praw człowieka nabrała w dekadach powojennych takiej wagi, że dziś 
wydają się one nam oczywiste. A należy pamiętać, że mimo, iż wiele z nich 
bezpośrednio nawiązuje do zdobyczy europejskiej myśli oświeceniowej, to jeszcze 
bezpośrednio przed II wojną światową w stosunkach międzynarodowych panowało 
przekonanie, że każdy kraj traktuje swoich obywateli według własnych swoich 
suwerennych zasad. Dopiero tragiczne doświadczenia obu wojen światowych, oraz 
nowe, światowe zagrożenie zagładą nuklearną pomogły wzbudzić poczucie 
globalnej solidarności całej ludzkości jako jednego podmiotu. To promocja  
i umacnianie praw człowieka oraz budowanie społeczeństw na biblijnej koncepcji 
prawości i sprawiedliwości w sposób bezpośredni prowadzą do wzrostu 
bezpieczeństwa i pokoju. „Dziś środki odstraszające nie zapewniają już pokoju, 
ponieważ na zamachowców samobójców one nie działają, a także niemal nie mamy 
zabezpieczeń przed bronią biologiczną. Biblia i chrześcijańskie doświadczenie wiary 
mówią nam, że wyłącznie prawość i sprawiedliwość mogą utworzyć trwały pokój 
(shalom). /…/ To nie środki bezpieczeństwa i działania odstraszające przynoszą 
pokój, lecz tyko prawość i sprawiedliwość.”16 

Odnosząc się wprost do kwestii kluczowej, jaką jest zaprowadzenie pokoju  
i w konsekwencji bezpieczeństwa w świecie Moltmann formułuje cztery grupy 
postulatów implikujące utworzenie nie tylko nowych struktur politycznych,  
ale również zbudowanie nowej kultury politycznej. Po pierwsze państwa narodowe 
z ich ograniczoną międzynarodową polityką nie są w stanie rozwiązywać już 
rozrastających się lawinowo problemów globalnych. A tymczasem broń atomowa to 
nie jest spraw jednego państwa. „Tak więc dla kontroli i swego bezpieczeństwa, 
polityka międzynarodowa poszczególnych państw musi zostań przemieniona  
w globalną wewnętrzną politykę”. Po drugie, w sytuacji gdy zagrożenie 
terrorystyczne, między innymi dzięki ponadnarodowym mediom i komunikacji, stało 
się sprawą globalną, należy znieść rozróżnienie na siły zbrojne broniące przed 
zagrożeniem zewnętrznym i siły policyjne zachowujące bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Charakteru ponadnarodowego, i w sposób oczywisty globalnego 
nabrało w ostatnich dekadach zagrożenie ekologiczne. „Międzynarodowa ‘polityka 
ziemi’ może zostać zrealizowana wyłącznie poprzez wspólne wysiłki narodów  
i państw, organizacji handlowych i rosnącej liczby organizacji pozarządowych.”  
Dla powyższych instytucji, postuluje po czwarte myśliciel z Tybingi, „potrzebujemy 
monopolu siły kontrolowanego przez ONZ, co może zaistnieć jedynie kosztem 
suwerenności poszczególnych narodów.” Potrzebne są nam również 
ponadnarodowe instytucje sądowe orzekające w sprawach wymienionych  
w powyższych trzech obszarach problemowych, ponieważ nasze obecne sądy 
orzekają zbyt „narodowo”. „Musimy rozwijać nowe, transnarodowe globalne 
instytucje w globalnej sieci, aby zapewnić sprawiedliwy pokój na ziemi i z ziemią.”17  

                                                 
15 Por. Human Rights, dz. cyt., s. 117-119 
16 Ethics of Hope, dz. cyt., s. 64-65 
17 Ibidem, s. 198-199 
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Realizacja tych zasadniczo słusznych postulatów wydaje się jednak niezwykle 
odległa. W naszym ponowoczesnym świecie – przypomina często w swoich 
analizach Zygmunt Bauman – nastąpiło rozdzielenie mocy i władzy, skutkiem czego 
władza państwowa nie ma już atrybutu mocy, ta bowiem przeszła w obszar 
międzynarodowych finansów. A jeszcze słabsze wykonawczo na tle instytucji 
państwowych, wydają się instytucje międzynarodowe. Stąd, choć słuszne, postulaty 
Moltmana mogłyby przypominać ducha utopii. Mogłyby, gdyby rozpatrywać je tylko 
w kategorii ludzkich działań. 

Co istotne, prawość i sprawiedliwość przynoszące pokój i bezpieczeństwo są 
przymiotem boskim i tylko On może je ostatecznie zaprowadzić. Moltmann odróżnia 
od rzymskiej, ”ślepej”, sprawiedliwości dystrybutywnej („każdemu to co mu się 
należy”) sprawiedliwość usprawiedliwiającą (justitia justificans) która nie wydziela po 
równa, nie karze, ale podnosi i przywraca do właściwego porządku, stwarza  
na nowo. Jest ona przymiotem samego Jahwe i dobrze jej ideę oddają Psalmy 93  
i 82. Wołanie dzisiejszego świata o sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój – 
wołanie nie tylko uciśnionych, ale i samych winnych (Sic!), jest wołaniem właśnie  
o justitia justificans.18  

 
Teologia ekologiczna i zagrożeń środowiska  
Dziełem, które wywołało ferment niemal porównywalny ze recepcją Teologii 

nadziei był praca Bóg w stworzeniu prezentująca obraz społecznego i politycznego 
wymiaru teologii świata natury; praca, którą niewątpliwie należy postrzegać jako 
wyraźne przedłużenie i konsekwencję uprawianej przez niego teologii politycznej.19 
Szerszy kontekst tej teologii ekologicznej tworzy historia nowożytnej, europejskiej 
dominacji i ekspansjonizmu. Podbicie świata przez Europejczyków następowało 
według schematu: eksploatacja, dominacja, marketing. Podbijając świat, 
Europejczycy zatracili zdolność zintegrowania się z rytmami i cyklami ziemi. 
Równolegle z podbijaniem przez Europejczyków kolejnych regionów świata, 
rozwijała się powoli, wywołana ludzkimi działaniami, ogólnoświatowa katastrofa 
ekologiczna.20 „Zawładnięcie” światem przez Europejczyków w ostatnich stuleciach 
miano uzasadniać po pierwsze mylną egzegezą nakazu panowania z Ks. Rodzaju 
1,2821 odbieranego jako wezwanie do podbijania ziemi, panowania nad naturą  
i rządzenia nią,22 a także antropocentryczną filozofią Francisa Bacona i Kartezjusza.  

Taki antropocentryzm opierał się zdaniem Moltmanna na nowym obrazie Boga, 
jaki zaproponował Renesans i nominalizm: Bóg jest wszechmocny, a potentia 
absoluta jest najistotniejszym atrybutem Jego boskości, On jest absolutnym 
podmiotem, najwyższą substancją. Skutkowało to pogłębianiem się przepaści 

                                                 
18 Ethics of Hope, dz. cyt., s. 174-181; Sun of Righteousness, dz. cyt., s. 122-148 
19 Podobnego zdania jest Arne Rasmusson. Por. Tenże, The Church as Polis, dz. cyt., s. 15-16 
20 Experiences in Theology. Ways and Forms of Christian Theology, tł. M. Kohl. Minneapolis 2000,  

s. 225-226 
21 „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi.” (Biblia Tysiąclecia). 

22 Na odpowiedzialność chrześcijaństwa za obecny kryzys ekologiczny wskazywali: Lynn White w eseju 
On the Historical Roots of our Ecological Crisis (1967) oraz Carl Amery, Douglas L. Meadows, Arnold 
Toynbee i Karl Loewith. Jednak współczesna egzegeza Genesis czyni taką interpretację nie do 
utrzymania. K. Lehmann, Stworzoność człowieka podstawą jego odpowiedzialności za ziemię  
(w:) „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”. 1992, 12, nr 6(72), s. 51-55 
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między Jego transcendencją a immanencją świata stworzonego – Bóg oddalał się 
coraz bardziej w zaświaty, a świat stawał się coraz bardziej świecki. Człowiek jako 
obraz Stwórcy miał Go przypominać, jako władca, a władzę można zyskać przez 
rozwój nauki i techniki. Opinie Francisa Bacona: „wiedza jest władzą”, czy 
Kartezjusza piszącego w Rozprawie o metodzie, że uczynienie człowieka „panem  
i właścicielem natury” jest celem nauk ścisłych, dobrze oddają to nowożytne 
nastawienie.23 

Parę stuleci ekspansji i dominacji człowieka, stawiającego się po Oświeceniu 
na miejscu absolutnego boskiego podmiotu przyprowadziło dziś świat natury  
na krawędź upadku, w stan zagrożenia, który Moltmann nazywa „kryzysem 
apokaliptycznym”. “Nasza dzisiejsza sytuacja określana jest przez ekologiczny 
kryzys całej naukowo-technicznej cywilizacji oraz przez, dokonywany rękami 
człowieka, wyzysk świata natury. Jest to kryzys śmiertelny, i nie tylko dla ludzi.”24  
U podstaw odsłania się ostry kryzys wartości naszej cywilizacji nowożytnej, która po 
raz pierwszy „postawiła na rozwój, ekspansję i podbój. Zdobycie władzy, 
wzmocnienie władzy i ochrona władzy – to one, wraz z tropieniem szczęścia mogą 
być określone jako wartości faktycznie dominujące w nowożytnej cywilizacji.”25 
Gdzie więc Moltmann dostrzega drogę wyjścia z opisanego kryzysu? „Tym czego 
potrzebujemy ponad wszystko jest nowy szacunek dla natury, i nowa rewerencja dla 
wszystkich innych stworzeń.” A jeśli chcemy wiedzieć czy nasze społeczeństwo 
przed sobą ma jakąś przyszłość, to odpowiedź brzmi: „Jego przyszłością jest 
nawrócenie”.26 Powinno ono pociągnąć za sobą zmianę podstawowego 
paradygmatu relacji człowieka do natury: model dominacji i eksploatacji winien 
ustąpić miejsca paradygmatowi komunikacji i kooperacji, co pozwoliło by budować 
model zrównoważonej, symbiotycznej koegzystencji człowieka i natury. Dziś „etyka 
Ziemi” wymaga reinterpretacji biblijnego zalecenia panowania i czynienia sobie ziemi 
poddaną. Nakaz zrozumiały był przed tysiącami lat, gdy z człowiek z ogromnym 
trudem wyrywał ziemi jej skąpe płody pośród niebezpieczeństw ze strony natury  
i dzikich zwierząt; niebezpieczeństw, wobec których człowiek był często bezsilny. 
Obecnie pozycja człowieka wobec natury jest radykalnie inna, a przemiana musi iść 
od panowania i podawania sobie w stronę uwalniania wewnętrznych możliwości 
świata natury, tak by mógł nieskrępowanie żyć i rosnąć.27  

 
Nadzieja na bezpieczeństwo w apokalipsie 
Apokaliptyczna eschatologia jest fenomenem przynajmniej tak wiekowym jak 

chrześcijaństwo. Treściowo wykracza daleko poza chrześcijaństwo ku historii 
powszechnej i kosmosowi mówiąc o nich w aspekcie końca. Nie dziwi więc 
pojawianie się w ciągu wieków kolejnych, historycznych antycypacji „apokalipsy”,  
a współcześnie zsekularyzowanych postaci apokaliptyki.  

Nie cofając się w zbyt bogatą w tym względzie przeszłość, Moltmann 
koncentruje się na współczesnym renesansie apokaliptyki, przede wszystkim 

                                                 
23 Bóg w stworzeniu, dz. cyt., s. 27-35. 63-77 
24 Bóg w stworzeniu, dz. cyt., s. 63 
25 Ibidem, s. 72-73 
26 Has Modern Society any Future? (w:) J.B. Metz, J. Moltmann J., Faith and the Future. Essays  

on Theology, Solidarity and Modernity, Concilium Series, Maryknoll. 1995, s. 174-177; Science  
and Wisdom, tł. M. Kohl. Minneapolis 2003, s. 47-51 

27 Ethics of Hope, dz. cyt., s. 147-151 
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zsekularyzowanej. Wyróżnia w sumie cztery dziedziny, w których się ona przejawia. 
Po pierwsze, w późnej fazie zimnej wojny pojawia się koncepcja „nuklearnej 
apokalipsy” promowanej przez Ronalda Reagana, nieco później „apokalipsa 
ekologiczna”, a potem „cicha apokalipsa” w opisie głodu i nędzy, w jakich żyje prawie 
jedna trzecia ludzkości z krajów Trzeciego świata. Czwarta, wyróżniona dopiero  
w ostatnich latach, to „apokaliptyczny terroryzm”.28 Moltmann odrzuca stosowanie 
takiej terminologii, która sugerowałaby w istocie religijną interpretację zdarzeń,  
(np. Armagedon), i przypisywała winę Bogu za to, co jest masową ludzką zbrodnią. 
Apokaliptyczny nastrój wyraźnie odczuwalny w społeczeństwach Zachodu oraz 
poczucie końca historii nie przekładają się tam jednak w żaden sposób na działania 
praktyczne. Teolog powątpiewa jednak czy zastosowane judeo-chrześcijańskie 
kategorie apokaliptyczne są odpowiednie dla opisu sytuacji w świecie w obszarze 
trzech wymienionych typów zagrożeń. W obliczu zagrożenia nuklearnego  
i ekologicznego słyszymy niejednokrotnie o zbliżającym się Armagedonie. Jednak 
taki medialno-popularny dyskurs w istocie nie budzi świadomości, ale ją usypia  
i zniekształca, oraz w warstwie semantycznej implikuje Bożą odpowiedzialność  
za ludzkie zbrodnie.  

Zagrożenie wojną nuklearną począwszy od dnia wybuchu bomby w Hiroszimie 
stawia ludzkość w całkowicie nowej sytuacji, do której nawet jeszcze i dziś nie 
przystosowaliśmy się odpowiednio: „nasz czas stał się czasem z ogranicznikiem 
czasowym. Wiek, w którym żyjemy, jest ostatnim wiekiem ludzkości, ponieważ 
żyjemy w czasie, gdy koniec ludzkości może zostać spowodowany w każdej 
chwili.”29 W całkowicie świeckim sensie i nawet bez odwoływania się do 
apokaliptycznych wyobrażeń możemy powiedzieć, że nasz czas jest czasem końca. 
Walka o przetrwanie ludzkości – w wymiarze jak najbardziej globalnym, a ni lokalnym 
– jest więc walką o czas; każde następne pokolenie będzie żyło z nuklearnym 
mieczem Damoklesa nad sobą. Doomsday Clock od półwiecza tyka.30  

Choć zagrożenie „końcem czasu” wynikające z kryzysu ekologicznego nie ma 
tak nagłego charakteru jak nuklearne, to jest nie mniej zatrważające i pilne; wzrasta 
ono powoli, ale stale. Moltmann jest świadom zagrożeń dotyczących ekologii już od 
końca lat 70-tych. Potoczny dyskurs na temat, eufemistycznie ujmowanego, 
„kryzysu ekologicznego”, powoli męczy i usypia uwagę, a rzeczowa ocena ryzyka 
łatwo ulega wypaczeniu.31 Obecny kryzys ekologiczny nie ma charakteru 

                                                 
28 The Coming of God. Christian Eschatology, tł. Margaret Kohl. Minneapolis 1996, s. 202-218; In the End 

– the Beginning. The Life of Hope, tł. M. Kohl. Minneapolis 2004, s. 48-50; Apocalyptic Terrorism  
and the New World Order. The Longing for the End of the World, http://www.mbtranslations.com.; 
www.zeit.de/ 2002/01/Kultur (23.01.2003). Tematykę eschatologii Moltmanna omówiłem w pracy:  
Ku Bogu – „wszystkiemu we wszystkim”. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna. Gdańsk 2009 

29 The Coming of God, dz. cyt., s. 204. Rok 1945 można przyjąć jako swoistą „datę zero” i początek 
współczesnego myślenia apokaliptycznego, choć wtedy jeszcze, ani przez około dwie następne dekady 
nikt tak nie myślał. 

30 Koncepcja „Zegara zagłady” (Doomsday Clock) została opracowana w 1947 w kręgu naukowców 
pracujących nad atomowym projektem Manhattan pod wpływem wstrząsu, jaki wywołał potencjał broni 
nuklearnej. Na tym wyobrażeniowym zegarze, gdzie północ oznacza globalną zagładę, ludzkość dzieli 
tyko parę minut od godziny 24.00. W roku 2017 jest to godzina 23.57 i 30 sekund. Patrz  
m.in.: http://thebulletin.org/timeline (pobrano 15.05.2017 r.) 

31 W tym kontekście o roli zjawiska zmęczenia uwagi szerzej mówi Anthony Giddens: nawet najbardziej 
alarmistyczne wiadomości z czasem nie robią wrażenia, ponieważ wypierane są przez inne świeższe 
wiadomości, ponadto coraz trudniejsze staje się zrozumienie przekazywanych danych ze względu  
na ich złożoność. Natomiast co do oceny ryzyka w potocznej świadomości, to jest ona często 
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tymczasowego, ale jest wręcz początkiem bitwy na śmierć i życie o przetrwanie życia 
na ziemi; zagrożenie będzie realne już w bieżącym wieku. Szczególnie niepokoi 
możliwość, iż negatywne zmiany w środowisku przekroczyły krytyczny punkt i są 
nieodwracalne. Możliwe, że kości zostały już rzucone – powie Moltmann – i „los 
ludzkości jest przesądzony”. Teolog przypomina, że „ekologiczny kryzys w naturze 
jest kryzysem nowożytnej naukowej i technologicznej cywilizacji”,32 jest to kryzys 
całego paradygmatu zachodniej cywilizacji. Wywołany został przez 
zindustrializowane społeczeństwo zachodu, kosztem nędzy i wyzysku krajów 
Trzeciego świata – ubóstwo tych regionów jest „najgorszym zanieczyszczeniem”.33  

Natomiast w dzisiejszym terroryzmie zauważa się przejście od pasywnego 
oczekiwania końca w stronę aktywnych działań na rzecz sprowadzenia go. 
Terroryzm o podłożu religijnym, lub ściślej: apokaliptycznym przynosi szerokie 
spectrum zatrważających skutków, by wymienić tylko masowe samobójstwa  
w sektach, czy atak z 9/11. Od 11 września 2001 stoimy w obliczu nowej postaci 
„aktywnego terroryzmu apokaliptycznego”. Kraje zachodu, zwłaszcza Stany 
Zjednoczone, interpretowane są często diabolicznie jako eschatologiczny wróg. 
Quasi-religijny determinizm terrorystów – samobójców w połączeniu wykorzystanie 
efektów rozwoju technologicznego, nadają zagrożeniom terrorystycznym wymiar 
globalny. 

W ocenie teologa z Tybingi żadne z wymienionych postaci ekstremizmu z jego 
metodami masowej anihilacji nie zasługują na miano „apokalipsy”. Ten ekstremizm 
nie jest „apokaliptyczny” w sensie chrześcijańskim, gdyż nie wiąże się z nim nadzieja 
na sprawiedliwy sąd i zbawienie. „Eschatologia ostatecznego „Big Bangu” jest 
katastroficzna, i katastrofa będzie jej rezultatem.”34 Natomiast chrześcijańska 
eschatologia jest uzdrawiająca i ocalająca. Apokaliptyka tradycji 
judeochrześcijańskiej oczekuje nowego początku po apokaliptycznym zniszczeniu. 
„In my end is my beginning” powie Moltmann przywołując słowa z wiersza T. S. Eliota 
East Cocker, celnie oddające samą istotę chrześcijańskiej optyki przyszłości i tzw. 
końca świata. Dzisiejsze self-made apocalypses nie niosą takiej nadziei.35 

Do tradycji apokaliptyki judeo-chrześcijańskiej przynależy zagadnienie końca 
historii, któremu we współczesnej kulturze nadano nowe znaczenie i kontekst 
tematyczny.36 Nowożytna kultura odcięła się od orientacji na prawa i rytmy natury 

                                                 
wypaczana przez media nagłaśniające jedne, a wygłuszające drugie postaci niebezpieczeństwa.  
A. Giddens, Katastrofa klimatyczna, przeł. M. Głowacka-Grajper. Warszawa 2010, s. 40-43. Podobnie 
na temat „zmęczenia” uwagi informacjami o zagrożeniach oraz zniekształcającej proporcje zagrożeń 
roli mediów powie Moltmann: From the Beginning of Time In God’s Presence (w:) J. Ratzinger,  
J. B. Metz, J. Moltmann, E. Goodman-Thau, The End of Time? The Provocation of Talking about God. 
New York 2004, s. 57n 

32 The Coming of God, dz. cyt., s. 211 
33 Wyniszczenie Afryki rozpoczęło się od handlu niewolnikami, natomiast Ameryki łacińskiej od gorączki 

złota i srebra, by potem przyjąć form wyzysku na plantacjach kakao, gumy, trzciny cukrowej i kawy. 
Por. The Coming of God, dz. cyt., s. 212; Jesus Christ for Today’s World, tł. M. Kohl, Minneapolis 1994, 
s. 106 

34 The Coming of God, dz. cyt., s. 202 
35 In the End – the Beginning, dz. cyt., s. ix-x. 49-51 
36 Obok końca historii głoszonego przez Francisa Fukuyamy, Moltmann wskazuje na wcześniejsze, 

podobne głosy, jak wykłady Alexandra Kojeve w latach 50-tych, czy nawet naukę o „post-histoire”  
u A. Comte’a i Saint-Simona. W postawie filozofów post-historii Moltmann dostrzega spadkobierców 
świeckiego milenaryzmu epoki nowożytnej przeżywających rozczarowanie faktem, że postęp nie 
przyniósł świeckiego złotego wieku. Por. The Coming of God, dz. cyt., s. 218-226 
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oraz na porządek kosmiczny, a zamiast tego kierowała się czysto ludzkimi celami  
i projektami. Symbol historii stopniowo więc wyparł dawniejszy symbol „natury”. Jest 
to apokaliptycyzm końca historii osiągnięty poprzez deprecjację roli człowieka  
i opatrzności Bożej, z jednoczesnym wyakcentowaniem koniecznych praw ewolucji 
biologicznej, która prowadzi do takiej nieznanej dotąd „mutacji” w określeniu pozycji 
człowieka.  

Teolog zauważa, że apokaliptyczna interpretacja przyszłych kosmicznych czy 
historycznych katastrof jest czymś zgoła innym niż eschatyczna apokalipsa, która 
przyniesie ze sobą Sąd powszechny. Nowożytne apokaliptyczne interpretacje 
ludzkich „końców świata” są zsekularyzowanymi postaciami apokaliptyki biblijnej. 
Wspólne z nimi mają tylko pojęcie katastrofy – nie dzielą jednak już nadziei. Świecka 
apokaliptyka „mówi o końcu bez początku, i o sądzie bez królestwa. Nie wnosi ona 
nadziei ani nie wspiera oporu, a jedynie paraliżujący strach i cynizm”.37 Opierając 
się na wzorcu wydarzenia Chrystusa można powiedzieć, że przesłanie 
chrześcijańskiej apokaliptyki brzmi: koniec jest początkiem. „Noc się posunęła,  
a przybliżył się dzień” (Rz 13, 12) – te słowa dobrze oddają chrześcijańskie 
rozumienie czasu jako życia o brzasku nowego dnia. Apokaliptyczne obrazy końca 
składają się na przyszłą nadzieję uczniów Chrystusa na Królestwo Boże i nowe 
stworzenie wszechrzeczy, ponieważ w chrystusowych prześladowaniach 
partycypuje całe stworzenie. Co ciekawe Moltmann przywołuje po wiekach 
aprobująco temat millenaryzmu, dając tym samym wyraz swoim panenteistycznym 
przekonaniom, oraz przywiązaniu do myśli o przyszłym królestwie Bożym na Ziemi. 
„Bez nadziei millenarystycznej, chrześcijańska etyka oporu i konsekwentnego 
pójścia za Jezusem tracą najsilniejszą motywację.”38 

Tymczasem jednak, obecnej fazie życia nadzieją towarzyszy wszakże strach  
i niepokój. Lecz strach uwrażliwia na niebezpieczeństwa, posiada stronę pozytywną. 
Potrzebę obecności pewnej dozy niepokoju a nawet lęku potwierdza stabilna 
tradycja, ponieważ mogą one nieść zbawienny skutek. Augustyn wyznawał: 
”niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (Wyznania I, 1). 
Doceniali rolę niepokoju i lęku Anzelm, Tomasz i Luter. Karl Rahner zauważał,  
że nasza potrzeba bezpieczeństwa jest dumna; nie miejsce na bezpieczeństwo  
i spokój, gdy bieg trwa. Natomiast Romano Guardini, po przytoczeniu in extenso 
opisu sądu u Mateusza, trafnie zauważył: „Zdążyliśmy już przywyknąć do tych słów. 
Jeżeli jednak przeczytamy je, wyzbywszy się tego przyzwyczajenia, które stwarza 
pozór ufności, nagle zaczną one brzmieć obco. Idą pod prąd naszych uczuć.”39  
A jeśli niekiedy lęku brakuje, należy się go nauczyć jak przekonywał Søren 
Kierkegaard w Pojęciu lęku.40 Strach z nadzieją dialektycznie mają wiele wspólnego, 

                                                 
37 The Coming of God, dz. cyt., s. 227 
38 Ibidem, s. 201 
39 R. Guardini, O rzeczach ostatecznych, tł. T. Grodecki, WAM, Kraków 2004, s. 100; K. Rahner, 

Opatrzność Boża, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Warszawa 1987,  
k. 301. Reginald Garrigou-Lagrange OP przypominając dawną trwałą tradycję pozytywnego 
postrzegania roli lęku w życiu wiary przyznawał, że dziś do Ducha Świętego należy rehabilitacja lęku. 
Por. R. Garrigou-Lagrange, Life Everlasting and the Immensity of the Soul. A Theological Treatise  
on the Four Last Things: Death, Judgment, Heaven, Hell, tł. P. Cummins, Rockford 1952, s. 135-142 

40 Kierkegaard parafrazując jedną z baśni braci Grimm, swoistej apologii strachu, mówi o koniecznej 
przygodzie uczenia się strachu w rozległym spectrum pomiędzy brawurą a przerażeniem. Konkludując 
w rozdziale o lęku, który zbawia stwierdza: osoba, która nauczyła się bać we właściwy sposób nauczyła 
się najważniejszej rzeczy. „[T]en, kto naprawdę nauczył się odczuwania lęku, pójdzie jak na taniec, gdy 
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mimo, że jedno wyklucza drugie: zasadzają się na tym, co możliwe, czasem trzeba 
się ich uczyć. 

Ponadto, apokaliptycyzm broni chrześcijańską naukę o nadziei przed 
powierzchownym optymizmem i fałszywymi prorokami mówiącymi o pokoju tam, 
gdzie go nie ma. „Eschatologia – podsumowuje Moltmann – nie jest nauką o happy 
endzie historii. W obecnej sytuacji naszego świata powierzchowne pocieszenie jest 
równie fatalne jak melancholiczna beznadzieja. Nikt nie może nas zapewnić, że 
najgorsze nie nadciągnie. Według wszelkich praw opartych na doświadczeniu – tak 
się stanie. Możemy tylko mieć nadzieję, że nawet koniec świata kryje w sobie nowy 
początek, jeśli tylko pokładamy nadzieję w Bogu, który powołuje do istnienia to,  
co nie istnieje, i ze śmierci stwarza nowe życie.”41 Chrześcijańska teologia nie jest 
spokojną teologią historii powszechnej, ale „historyczną teologią walki i nadziei.”  
I Jako taka, uczy i „przestrzega, że w przyszłości stan świata będzie coraz bardziej 
krytyczny. Niebezpieczeństwo wzrasta wraz ze wzrostem ludzkiej potęgi  
i progresywnej jej koncentracji.”42 Rozwojowi ludzkich konstruktywnych możliwości 
towarzyszy wzrost potencjału destruktywnego.43 Dlatego Moltmann uważa,  
że rosnący poziom zagrożeń w świecie potwierdza słowa Hölderlina i Blocha 
mówiących o korelacji niebezpieczeństwa i nadziei.  

Przywołane w tytule intuicje Friedericha Hölderlina, a także słowa Ernsta 
Blocha, że nadzieja jest najlepsza tam, gdzie zbawienie przychodzi pośród 
niebezpieczeństw, odkrywają dziwną dialektykę korelacji zagrożeń i nadziei, 
bezpieczeństwa i pokoju. Według klucza tej dialektycznej relacji odczytaliśmy 
tworzoną przez pół wieku koncepcję Moltmanna, który od początku swej twórczości 
wpatrzony jest jednocześnie w horyzont eschatologicznej nadziei i w prozę udręk 
teraźniejszości. Nasz świat nasilających się zagrożeń i niebezpieczeństw – 
społecznych, ekologicznych i globalno-apokaliptycznych – potrzebuje nadziei  
i zaczyna ją dostrzegać. Jest to nadzieja o chrześcijańskiej proweniencji, oczekująca 
eschatycznej przyszłości nowego stworzenia i – co ważne – antycypowana już  
w teraźniejszości poprzez działania, które w praktyce są walką wydaną omówionym 
typom współczesnych globalnych zagrożeń. Słowem, działania starające się 
przyspieszyć nadejście królestwa Bożego idą w parze z aktywną troską  
o środowisko naturalne, promocją praw człowieka, czy zwalczaniem każdej postaci 
przemocy i terroru odwołujących się do quasi religijnej, apokaliptycznej retoryki.  

Zakorzeniona w ewangelii moltmannowska etyka nadziei, być może spotka się 
obecnie z lepszym odbiorem niż przed półwieczem – czasem rozwijających się teorii 
sekularystycznych, odsuwających Boga w obszar prywatności czy folkloru.  
W okresie paru ostatnich dekad argumenty zwolenników sekularyzmu wyblakły 
wobec coraz wyraźniejszego „powrotu Boga” do życia publicznego, niemal w całym 
świecie i w różnych wymiarach. Religia stała się ponownie znacząca, a nawet „może 
być niebezpieczną siłą w polityce” przede wszystkim międzynarodowej, choć 

                                                 
lęki skończoności rozpoczną swój rozgrywki, a uczniowie skończoności stracą rozum i odwagę.”  
Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Szwed, 2002, s. 194; por. także, s. 186-195 

41 The Coming of God, dz. cyt., s. 234 
42 Ibidem, s. 200-201 
43 From the Beginning of Time, dz. cyt., s. 57. 64; Sun of Righteousness, dz. cyt., s. 37-38 
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również wewnętrznej.44 W kontekście rosnącego poziomu zróżnicowanych 
globalnych zagrożeń, nowego znaczenia nabierają słowa Andre Malraux 
ostrzegającego niegdyś, że XXI wiek będzie wiekiem religii albo wcale go nie będzie. 
Dlatego propozycja Jürgena Moltmanna, zakładającego „powrót Boga” i wskazująca 
drogi wyjścia z obszarów zagrożeń wydaje się tym bardziej cenna.  

 
Streszczenie  
Problematyka: religia a bezpieczeństwo w pracach Jürgena Moltmanna choć 

ujmowana jest nie wprost, to wyraźnie daje się odczytać w perspektywie kilku 
obszarów tematycznych. Swoistym antonimem dla pojęcia bezpieczeństwo jest 
zagrożenie, które we współczesnym świecie, według Moltmanna lokuje się ono  
w trzech obszarach. Pierwszy to zagrożenia praw człowieka, w tym szeroko 
pojmowanej sprawiedliwości społecznej, następnie zagrożenia natury ekologicznej 
odnoszące się do przyszłości całej planety, oraz zagrożenie określane, nietrafnie, 
jako apokaliptyczne, w tym terroryzm o genezie religijnej. U podstaw tych zagrożeń 
leży zanik poprawnie pojmowanej chrześcijańskiej nadziei na zbawczą przyszłość 
antycypowaną w działaniach przeciwstawiających się wymienionym zagrożeniom. 
Związek eschatycznej nadziei z doczesnymi i antycypującymi przyszłość działaniami 
zasadza się na przekonaniu, iż nie ma innej przyszłości niż życie na tej, na nowo 
stworzonej ziemi. Moltmann przypomina, również, że żyjemy w czasach ostatnich, 
których charakterystyką jest wzrost zagrożeń, ale jednocześnie towarzyszy  
im umacnianie się nadziei.  

Słowa klucze: etyka nadziei, teologia nadziei, apokaliptyka, zagrożenia 
społeczne i ekologiczne 

 
Summary  
The religion and security/safety issues in the works of Jürgen Moltmann is 

discussed indirectly though, but can be easily read in a few of his areas of interest. 
If we perceive the concept of threat as “the dark side” of security/safety, than 
Moltmann’s ideas of the major contemporary world’s threats can be found in three 
domains. Firstly, it is that human rights worldwide are threatened, including the issue 
of social justice. Secondly, there are ecological threats concerning the whole system 
of life on Earth. And thirdly, violence and terrorist danger, occasionally called 
apocalyptic one, due to its religious justification. All these kinds of public menace are 
lacking properly understood Christian hope for the salvific future which encompasses 
not only eschatological salvation, but also its anticipatory actions taking place  
at present; actions trying to fight the aforementioned dangers. The connection of the 
future, eschatic hope with the present-time and anticipatory, practical actions 
consists in a conviction that there is no other future for the community of all the 
saved, than the life on this very Earth, only newly created. Moreover, Moltmann 
reminds us that we are living in the end of days, the characteristic of which is both 
increased dangers and strengthening of hope.  

Key words: ethics of hope, theology of hope, apocalypticism, social  
and ecological threats 

                                                 
44 Por. J. Micklethwait, A. Wooldridge, Powrót Boga. Jak globalne ożywienie wiary zmienia świat,  

tłum. J. Grzegorczyk. Poznań 2011, s. 420n; J. K. Wellman, C. B. Lombardi, Religion and Human 
Security: A Global Perspective. 2012, s. 2-5 
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WPŁYW KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO Z LAT 2007 – 2010  

NA ZMIANY STRATEGII ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH – 
WYBRANE ASPEKTY 

 
 
Wstęp  
Kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2007-2010 wpłynął istotnie na kształt 

współczesnej gospodarki światowej. Globalne skutki kryzysu odczuwalne są do dnia 
dzisiejszego, chociażby poprzez zmiany w strukturze gospodarki światowej  
i zależnościach finansowych. Niestabilna sytuacja gospodarcza wpłynęła znacząco 
na funkcjonowanie zarówno dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, a tym 
samym wyznaczyła nowe strategie w zarządzaniu. Menadżerowie musieli podjąć 
działania mające na celu niwelowanie przyczyn, a także skutków ewentualnych 
spadków cyklów koniunkturalnych. Coraz częściej zaczęto wykorzystywać 
instrumenty związane z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym, które  
w aspekcie przemian zachodzących na arenie międzynarodowej, przyczyniły się do 
istotnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Perspektywiczne i globalne 
spojrzenie nie tylko na mikrootoczenie przedsiębiorstwa, ale także na makrootocznie 
okazuje się niezbędne w celu zapobiegania kolejnym kryzysom. Niniejsza publikacja 
stanowi próbę analizy wpływu kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 2007-2010 
na zmiany strategii zarządzania w przedsiębiorstwach. 

 
Geneza i charakterystyka kryzysu finansowo-gospodarczego z lat  

2007-2010 oraz mechanizm jego oddziaływania na funkcjonowanie 
współczesnej gospodarki światowej 

Termin kryzys pochodzi z języka greckiego – krisis – i oznacza decydowanie, 
zmaganie się w warunkach działania pod presją czasu. Sytuacje kryzysowe 
towarzyszą człowiekowi od początków jego istnienia. Kryzysy to zjawiska nietypowe, 
występujące w ramach ogólnego, długiego procesu zmian, które występują  
w otoczeniu człowieka i organizacji. Nie ulega wątpliwości, że nie można ich 
całkowicie wyeliminować. Można jednak poprzez skuteczną strategię zarządzania 
próbować wyeliminować ich negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. 

Kryzys gospodarczy to splot zjawisk ekonomicznych w gospodarce, którego 
przyczyn upatruje się w zależności od akceptowanych poglądów: 

 w czynnikach zewnętrznych np.: błędnej polityce gospodarczej, błędnej 
polityce finansowej, niewydolności systemu finansowego – podejście 
neoliberalne, 

 w naturze gospodarki kapitalistycznej – keynesizm, marksizm. 
Bez względu na przyczyny skutki kryzysów odczuwalne są w sferach: 

gospodarczej, społecznej i politycznej. Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się 
latem 2007 roku w Stanach Zjednoczonych dotknął z różną siłą całą gospodarkę 
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światową i mimo upływu czasu jego skutki są nadal odczuwalne. Wynika to  
ze znaczenia gospodarki amerykańskiej dla gospodarki światowej oraz wysokiego 
stopnia „zglobalizowania” tej drugiej. Zdaniem wielu ekonomistów mieliśmy  
do czynienia z największym załamaniem się wzrostu gospodarczego po II wojnie 
światowej.1  

Współczesna gospodarka globalna to skomplikowany system, w którym 
zależności pomiędzy krajami i rynkami coraz bardziej zazębiają się, przeplatają  
i przenikają – globalizacja pogłębia się coraz bardziej. Wydarzenia zachodzące  
w jednym obszarze mogą przynosić bardzo znaczące konsekwencje w innym, 
odległym o tysiące kilometrów miejscu. W takich warunkach właściwe rozumienie 
zachodzących procesów i analiza zachodzących zdarzeń to ogromne wyzwanie dla 
ekonomistów, analityków finansowych, ekspertów rynkowych a także dla 
przeciętnych obywateli. Od lat prowadzona międzynarodowa debata skupia się  
na czterech podstawowych kwestiach:2 

 przyczynach kryzysu, 

 sposobach łagodzenia jego skali na krótszą metę (interwencjonizm 
antykryzysowy), 

 rozwiązaniach, których wprowadzenie miałoby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia podobnego kryzysu w przyszłości, 

 perspektywie stabilności i wzrostu gospodarki po kryzysie, co obejmuje min. 
kwestię, jak wyjść z dziedzictwa polityki antykryzysowej, w tym zwłaszcza 
powiększonego długu publicznego oraz zwiększonej masy pieniądza 
stworzonej przez banki centralne. 

Zmiany i procesy zachodzące w gospodarce globalnej są trudne do 
przewidzenia. Dobrobyt jednostki jest narażony na trudne do właściwego 
skwantyfikowania ryzyko. Takie właśnie warunki stwarzają konieczność tworzenia 
nowych technik, które pozwalałyby to ryzyko ograniczać. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne dokładają wszelkich starań by uniezależnić się 
od kaprysów aktualnych ruchów walutowych, starając się skupić głównie na tym, co 
potrafią najlepiej – prowadzeniu rentownej działalności operacyjnej. Osoby fizyczne 
ograniczają ryzyko, zabezpieczając na wszelkie możliwe sposoby posiadany przez 
siebie majątek, często w miarę możliwości, dywersyfikując aktywa poza granice 
własnego kraju. 

Cykle koniunkturalne są naturalnym elementem tego skomplikowanego świata. 
Okresy ogólnoświatowego optymizmu i dobrobytu przerywane są gorszymi 
momentami, gdy rozwój gospodarczy spowalnia lub wręcz cofa się. Rynki finansowe 
mają wpisane w swoją działalność dyskontowanie przyszłości. Oznacza to,  
że starają się z wyprzedzeniem zareagować na to, co będzie miało miejsce  
w przyszłości. Ten pęd: „by być przed innymi” często prowadzi do popadania  
w przesadę w kwestii podejmowanych decyzji finansowych. Zjawisko kryzysu 
gospodarczego stało się nierozerwalnie związane z kryzysem finansowym. To 
właśnie na rynkach finansowych widać zawsze pierwsze oznaki nadchodzących 
problemów. 

                                                 
1 L. Balcerowicz, Przedmowa do wydania polskiego, J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa 

2010, s. 9 
2 Ibidem, s. 10 
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Warto zatem zastanowić się: Jak doszło do największego powojennego 
załamania gospodarczego? Od początku lat 90-tych klimat gospodarczy w krajach 
rozwiniętych był bardzo dobry. Co prawda zdarzały się momenty spowolnienia 
gospodarczego (np. związane z kryzysem dotcomów rozpoczętym w 2001 roku), 
jednak były one krótkotrwałe, gospodarki nie popadały w recesję i szybko 
odzyskiwały dawny wigor. Pojawiły się wcześniej nieznane zjawiska. Teoretycy 
głosili, że spadek bezrobocia jest nierozerwalnie związany ze wzrostem inflacji. 

Spadek bezrobocia powoduje bowiem zwiększoną presję płacową  
na pracodawców, którzy są zmuszeni do podnoszenia wynagrodzeń w sytuacji, gdy 
chcą zatrudnić nowych pracowników. W ślad za tym zwiększają się koszty produkcji 
i ceny. W teorii ekonomii zjawisko to obrazuje się za pomocą krzywej Philipsa.  
W latach 90-tych ubiegłego wieku spadkowi bezrobocia towarzyszył jednak nie 
wzrost, lecz spadek inflacji. Ekonomiści, szczególnie ówczesny szef FED Alan 
Greenspan, próbowali uzasadnić to zjawisko niespotykanym dotąd wzrostem 
produktywności związanym z rozwojem technologii informatycznych. Dużą rolę 
miała pełnić również globalizacja, która pozwalała lokować produkcję w miejscach, 
które pozwalały wytwarzać dobra niższym kosztem. 

Kolejnym nowym zjawiskiem był bezprecedensowy rozwój rynków 
finansowych, symbolizowany wszechobecnością papierów wartościowych w życiu 
publicznym. Silne trendy wzrostowe na światowych parkietach pozwalały  
na osiągnięcie wielkiego bogactwa. Pojawiały się nowsze i bardziej wymyślne 
instrumenty finansowe. Tworzone były one przez wielkie amerykańskie banki 
inwestycyjne, które w tym celu zatrudniały rzesze fizyków, matematyków  
i przedstawicieli innych nauk ścisłych. Złożoność instrumentów finansowych 
pogłębiała się do tego stopnia, że coraz więcej osób miało problemy z właściwym 
zrozumieniem zasad, na jakich działają. 

Kryzys z początku XXI wieku, choć dla światowej gospodarki relatywnie 
niegroźny, pokazał zagrożenie związane ze skomplikowaniem rynków finansowych. 
Światowe indeksy przez kilka lat z rzędu wzrastały w oszałamiającym tempie, 
napędzane głównie wiarą w niezwykłą zyskowność tzw. dotcomów, czyli nowo 
tworzonych spółek z szeroko rozumianego sektora informatyki i Internetu. W końcu 
poziomy wycen tych spółek, niejednokrotnie nie oferujących nic konkretnego prócz 
zestawu obietnic, osiągnęły absurdalne rozmiary. Powstały papierowe fortuny.  
W 2001 roku przyszło jednak otrzeźwienie. Indeksy spadły dramatycznie, a wielu 
świeżo upieczonych milionerów potraciło fortuny. Światowa gospodarka szybko 
otrząsnęła się z tych problemów, jednak samo zjawisko miało okazać się niezwykle 
groźne.  

Zjawisko, w którym cena danego aktywa rośnie w oderwaniu od rzeczywistej, 
fundamentalnej jego wartości, głównie dlatego, że w taki ciąg wydarzeń wierzą 
uczestnicy rynku określane jest mianem bąbla finansowego. Efekt ten znany jest 
ekonomistom od dawna. Zjawisko bąbla spekulacyjnego pierwszy raz pojawiło się  
w XVII wieku w Holandii. Polegało ono na gwałtownym, kompletnie oderwanym od 
ich realnej wartości, wzroście cen cebulek tulipanów. 

U podstaw kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r. leżała jak zwykle bańka 
spekulacyjna, powiększająca się z dnia na dzień. Bańka spekulacyjna istniała  
na rynku nieruchomości a iskrą zapalającą była informacja o możliwych ogromnych 
stratach amerykańskich funduszy inwestycyjnych z tytułu trzymanych na rachunkach 
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aktywach finansowych bazujących na amerykańskich kredytach hipotecznych.3 
Kredyty hipoteczne były trudno osiągalne, relatywnie drogie i udzielane na krótki 
okres czasu. Taka sytuacja nie sprzyjała rozwojowi rynku nieruchomości. Aby ją 
zmienić rząd amerykański powołał specjalną agencję Fannie Mae. Celem działania 
agencji było zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych dla obywateli 
o przeciętnych zarobkach. Zastosowano w tym celu instrument rządowych 
gwarancji. Dzięki temu banki, udzielając kredytu hipotecznego narażały się  
na daleko mniejsze ryzyko, co pozwoliło im na obniżenie oprocentowania kredytów 
i rozłożenie spłaty na wiele lat (standardem stały się kredyty 30-letne). W razie 
problemów ze spłatą, Fannie Mae wykupywała zalegające hipoteki, dzięki czemu 
zwiększała się również ilość dostępnego na rynku pieniądza. Odsetek amerykanów 
posiadających własny dom systematycznie wzrastał.  

System działał sprawnie, stosunkowo niewiele kredytów musiało być 
wykupywanych, dzięki czemu agencja Fannie Mae okazała się zyskownym 
przedsięwzięciem. Dlatego w 1968 roku rząd zdecydował się na jej częściową 
prywatyzację, a dwa lata później powołał bliźniaczą agencję Freddie Mac. System 
zaczynał się komplikować. Fannie Mae i Freddie Mac, w poszukiwaniu dodatkowych 
zysków zajęły się rynkiem wtórnym. Wykupywały od banków kredyty i wypuszczały 
na rynek obligacje zabezpieczone wpływami z ich spłaty. 

Znakomita reputacja finansowa obu agencji powodowała, ich obligacje były 
chętnie nabywane. Inwestorzy mieli również na uwadze ewentualną gwarantowaną 
pomoc rządu amerykańskiego w przypadku ewentualnego pojawienia się fali 
niewypłacalności. Cały system był rozsądny i działał znakomicie tak długo, jak długo 
agencje trzymały się złotej zasady angażowania się jedynie w niedrogie i bezpieczne 
kredyty. 

Lata 90-te przyniosły jednak zmianę nastrojów. Obligacje sprzedawane przez 
Fannie Mae i Freddie Mac były bezpieczne, przez co dawały stosunkowo niewielką 
rentowność. Zrodziła się potrzeba bardziej ryzykownych inwestycji, pozwalających 
wzbogacić się szybciej. Na rynku mieszkaniowym można było to osiągnąć oferując 
kredyty osobom o niższych zarobkach, których ryzyko niewypłacalności jest 
znacznie większe. Ówczesna sytuacja gospodarcza sprzyjała takiemu sposobowi 
rozumowania, gospodarka amerykańska rozwijała się regularnie w średnim tempie 
5% rocznie, społeczeństwo się bogaciło, bezrobocie było niskie. 

Ponadto na rynku nieruchomości miała miejsce niespotykana dotąd hossa.  
W 1996 roku średnia cena domu wzrosła o 8% w stosunku do roku poprzedniego. 
W kolejnych latach wzrost sięgał nawet kilkunastu procent. Wszytko to przy inflacji 
na poziomie 2%. Przeciętna cena nieruchomości w latach 1996-2006 zwiększyła się 
ponad trzy razy. Były to oczywiście objawy bańki spekulacyjnej, której pęknięcie 
musiało nieuchronnie nastąpić. 

Warunki były idealne do oferowania dużo droższych kredytów osobom o niskich 
dochodach. W końcu, w razie problemów dłużnika ze spłatą, bank mógł zająć 
hipotekę i odsprzedać ją na rynku z dużym zyskiem. Amerykańskie banki hipoteczne 
obniżały więc coraz bardziej swoje wymagania kredytowe tak, by coraz więcej ludzi 
mogło zadłużać się w bankach. Zaczęto udzielać kredytów nawet tzw. NINJA, czyli 
ludziom nieposiadającym dochodów, pracy i aktywów (ang. NINJA – no income,  
no job, no assets). Banki hipoteczne miały jednak ograniczoną zdolność do 

                                                 
3 G. Soros, Nowy paradygmat finansowy. Warszawa 2008, s. 22-27 
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udzielania kredytów. Stosunek udzielonych kredytów do posiadanych depozytów nie 
mógł bowiem spaść poniżej określonego, ustalonego przez FED poziomu. Bankierzy 
wymyślili jednak jak rozwijać się szybciej omijając ten problem – sprzedając 
posiadane hipoteki inwestorom zewnętrznym i wykreślając je ze swoich ksiąg. 
Jednak sprzedaż czystego kredytu hipotecznego inwestorom zewnętrznym nie jest 
łatwe ani opłacalne, ponieważ jego obsługa nastręcza wielu problemów 
operacyjnych. Z pomocą przyszły banki inwestycyjne, które odkupywały ryzykowne 
hipoteki, tworzyły z nich obligacje i tak opakowany produkt sprzedawały dalej, 
przykładowo inwestorom z Azji lub Bliskiego Wschodu. 

Pomysłowość inżynierów finansowych pozwoliła wprowadzić jeszcze jedną 
bardzo istotną innowację. Ryzykowne kredyty hipoteczne można było łączyć 
w grupy a dochody z ich spłaty sprzedawać jako jeden instrument finansowy,  
tzw. Mortgage Backed Security. Obligacja ta różniła się od standardowej obligacji 
tym, że sprzedawana była w transzach. Kolejne transze charakteryzowały się coraz 
większym ryzykiem, ponieważ w razie problemów ze spłatą przez dłużnika na 
samym początku traciły na tym transze najniższe. Co więcej, inżynierowie finansowi 
wykorzystywali magię współczynnika korelacji. Dzięki przedstawieniu, że korelacja 
zwrotów z ryzykownych obligacji hipotecznych jest niska, zmniejszało się ryzyko 
całego instrumentu MBS. Bankierzy inwestycyjni przekonywali, że nawet jeżeli jeden 
lub dwóch dłużników przestanie spłacać swoją hipotekę, istnieje bardzo niewielka 
szansa, że podobnie uczynią pozostali. Dzięki temu wyższe transze MBS-ów 
uzyskiwały bardzo dobre ratingi i sprzedawane były po wysokich cenach, 
przynosząc bankom inwestycyjnym wysokie zyski. W ten sposób narodził się rynek 
finansowy oparty na dochodach z kredytów subprime – o podwyższonej 
rentowności. 

Spirala irracjonalnego optymizmu nakręcała się coraz bardziej, wraz  
ze wzrostem cen nieruchomości. Banki hipoteczne coraz mniej przejmowały się 
jakością udzielanych kredytów, ponieważ i tak szybko znajdowały one nabywców  
na otwartym rynku. Banki chwaliły się niskimi wymaganiami kredytowymi,  
co sprzyjało maksymalnemu skróceniu czasu potrzebnego na udzielenie hipoteki. 

Kłopoty rozpoczęły się latem 2006 roku, gdy przestały rosnąć ceny 
nieruchomości. W przeciągu kolejnego roku ceny mieszkań nieznacznie spadły,  
o 4%. Wystarczyło to jednak by wywołać lawinę. Obligacje MBS oparte na kredytach 
subprime okazały się niemal bezwartościowe. Okazało się, że niska korelacja 
między hipotekami jest mitem a dłużnicy mogą seryjnie ogłaszać niewypłacalność. 
Stopniowo rosła nerwowość na światowych rynkach finansowych, choć jeszcze 
przez kolejny rok giełdy zwyżkowały. Wszystko załamało się dopiero po 
wspomnianym ogłoszeniu amerykańskich funduszy inwestycyjnych. 

Kryzys rozpoczął się od rynku obligacji hipotecznych typu subprime. 
Spowodował on jednak ujawnienie się wielu ukrytych dotychczas problemów, 
czających się w różnych segmentach światowej gospodarki. Irracjonalny optymizm 
zamienił się w skrajny pesymizm nie tylko na rynku nieruchomości. W globalnym 
świecie rynki są ze sobą powiązane. 

W lipcu 2007 roku nastąpiła gwałtowna obniżką indeksów na światowych 
giełdach. Inwestorzy jak zwykle próbowali z wyprzedzeniem zareagować  
na nadchodzące wydarzenia. Indeksy zdążyły jeszcze powrócić do swoich szczytów 
po informacjach o wprowadzeniu radykalnych obniżek stóp procentowych przez 
FED. Drugi gwałtowny spadek indeksów miał miejsce w listopadzie 2007 roku. 
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Kolejna fala spadków nastąpiła w styczniu 2008 roku, a następna, dość znacząca, 
w październiku – na wieść o bankructwie bankowego giganta, banku inwestycyjnego 
Lehman Brothers. Przyczyną bankructwa oczywiście stały się posiadane na 
rachunku toksyczne obligacje subprime. Nastąpił głęboki kryzys sektora 
bankowego. Inwestorzy z obawą spoglądali na bilanse banków, zastanawiając się 
jak duża część z posiadanych przez nie aktywów to toksyczne hipoteki, które nie 
zostaną spłacone i zaowocują ogromnymi stratami w kolejnych kwartałach. W tej 
sytuacji banki przestały zaufanie między bankami znacznie się obniżyło pogarszając 
sytuację. 

Aby uratować system bankowy przed paraliżem, rządy wielu krajów musiały 
udzielić bankom gwarancji. Dopiero wtedy normalne krótkoterminowe operacje 
jakich banki wykonują tysiące każdego dnia mogły być zawierane bez obawy,  
że udzielona pożyczka nie zostanie spłacona. Bez tych działań normalne 
funkcjonowanie systemu bankowego byłoby niemal niemożliwe.  

To jednak nie był koniec problemów jakie dotknęły amerykańską i światową 
gospodarkę. Wzrost wartości aktywów ma bowiem istotny wpływ na ludzkie 
zachowania. Obywatele amerykańscy, których majątek znacznie wzrósł dzięki 
inwestycjom na giełdzie lub choćby dzięki samemu tylko posiadaniu nieruchomości, 
zaczęli zachowywać się jak ludzie niezwykle majętni, którzy mogą pozwolić sobie  
na niegraniczoną konsumpcję. Standardem stało się zmienianie domów na nowe, 
bardziej luksusowe, lub też zaciąganie kredytów konsumpcyjnych pod zastaw 
posiadanej nieruchomości. Prowadziło to do znacznego zwiększenia się wydatków 
sektora prywatnego. Zwiększało się również zadłużenie z tytułu łatwo dostępnych 
kredytów na kartach kredytowych. W krótkim okresie napływ pieniądza działał 
stymulująco na światową gospodarkę. Popyt na dobra luksusowe był wręcz 
bezprecedensowy w skali świata. 

Załamanie na światowych rynkach urealniło jednak niestety ceny aktywów. 
Nagle okazało się, że wielu obywateli USA ma kredyty hipoteczne o wartości 
wyższej, niż nieruchomość stanowiąca ich zabezpieczenie. Zwiększało się 
bezrobocie, wiele rodzin wpadało w spiralę zadłużenia. Załamanie się strony 
popytowej spowodowało bardzo silną recesję światowej gospodarki. 

Ponadto globalny kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2007-2010 odsłonił 
jeszcze jeden bardzo poważny problem stanowiący zagrożenie dla stabilności 
światowej gospodarki. Gospodarka Stanów Zjednoczonych już od ponad 25 lat 
funkcjonowała w oparciu o coraz to większy poziom zadłużenia. Od początku lat 80. 
zadłużenie rządu Stanów Zjednoczonych regularnie rosło. Jedynie w latach  
1999-2002 udawało się osiągnąć nadwyżkę na rachunku bieżącym. Posiadanie 
deficytu budżetowego jest mniejszym problemem w sytuacji, gdy regularnie i szybko 
rośnie PKB kraju. Poziom zadłużenia mierzy się bowiem w odniesieniu do krajowego 
PKB. Szybko rozwijająca się gospodarka może pozwolić sobie na utrzymywanie 
niewielkiego deficytu rok rocznie. 

Aby sfinansować swoje zadłużenie, rząd Stanów Zjednoczonych emituje 
obligacje skarbowe. Papiery te przez lata znajdowały łatwo nabywców, którzy 
przekonani byli o tym, że nabywają aktywa o zerowym ryzyku niewypłacalności. 
Gwarantem spłacenia obligacji w ustalonym terminie był bowiem rząd 
najpotężniejszej światowej gospodarki. Problemem stawał się jednak narastający 
dług. W latach 80-tych i na początku lat 90-tych ubiegłego wieku nabywcami 
amerykańskich obligacji skarbowych byli głównie amerykańscy obywatele. Z czasem 
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jednak i ci zaczęli żyć ponad stan i ciężar finansowania amerykańskiego rządu 
przejęły na siebie dynamicznie rozwijające się kraje Dalekiego Wschodu, m.in. 
Chiny, Japonia i Tajwan.4 

Kryzysową sytuację w skali globalnej pogłębił kryzys strefy euro i całej Unii 
Europejskej. Szczególnie uwidacznia się tutaj kryzys sfery gospodarczej  
i politycznej, a w konsekwencji także społecznej (najbardziej widoczne w takich 
krajach jak: Grecja, Portugalia. Hiszpania, Irlandia, Włochy). 

 
Odziaływanie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego z lat  

2007-2010 na działalność przedsiębiorstw 
Zjawiska kryzysowe w skali makroekonomicznej znajdują swoje 

odzwierciedlenie w skali mikroekonomicznej poprzez powstawanie sytuacji 
kryzysowych w wielu organizacjach (podmiotach gospodarczych). Kryzys 
przedsiębiorstwa to taka sytuacja, w której wskutek spiętrzenia się różnych trudności 
zagrożona jest realizacja jego podstawowych funkcji i równocześnie występują 
realne trudności w ich usunięciu.5 Przyczyny (źródła) kryzysu mogą być bardzo 
różne, ale do najistotniejszych można zaliczyć: 

 kryzys przedsiębiorstwa będący następstwem kryzysu 
makroekonomicznego w skali międzynarodowej, regionalnej lub gałęziowej 
czy branżowej; 

 kryzys jako następstwo zakłóceń rozwoju gospodarczego i konkurencji  
w skali globalnej, regionalnej lub krajowej; 

 kryzys będący efektem tego, że przedsiębiorstwo znalazło się w fazie 
(sektorze) schyłkowym; 

 kryzys jako następstwo przemian ustrojowych; 

 kryzys wewnętrzny będący wynikiem nieprawidłowości w przedsiębiorstwie 
(błędy w zarządzaniu, niskie kwalifikacje, konflikty wewnętrzne, bariery 
rozwojowe). 

Pierwsze cztery przyczyny wywołują kryzysy strukturalne inaczej zwane 
międzysystemowymi. Przebieg kryzysu wywołany przyczynami 
makroekonomicznymi, z reguły ma charakter pełzający, trudny do rozwiązania  
w krótkim czasie. Wychodzenie z takiego kryzysu jest trudne ze względu na: 

 niemożliwość usunięcia zewnętrznych przyczyn kryzysu; 

 trudności w dostosowaniu się do nowej sytuacji otoczenia; 

 narastające napięcia wewnętrzne; 

 trudne przestawianie się z sytuacji kryzysowej na trend wzrostu i rozwoju. 
Kryzys finansowo-gospodarczy w latach 2007-2010 z różnym natężeniem 

wpłynął na większość przedsiębiorstw niezależnie od skali ich działalność i branży. 
Mniej odporne i bardziej narażone na negatywne skutki kryzysu wydają się być 
przede wszystkim duże podmioty gospodarcze, zwłaszcza te z mało 
zdywersyfikowanym portfelem produktów i/lub usług. Wśród przedsiębiorstw  
z sektora MSP występuje większa elastyczność i szybkość reakcji oraz 
przystosowania się do zmian. Jednak należy tutaj zaznaczyć duże firmy mają  

                                                 
4 P. Gąsior, Metoda zarządzania portfelem papierów dłużnych w warunkach kryzysu gospodarczego. 

Poznań 2010, niepublikowana praca magisterska 
5 B. Wawrzyniak, Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje. Warszawa 1984, s. 38-39 
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na ogół większe zasoby i potencjał oraz możliwości zdobywania szczegółowych 
analiz rynkowych. 

 
Poprawa skuteczności strategii zarządzania w przedsiębiorstwach jako 

szansa ograniczenia wpływu makroekonomicznych zjawisk kryzysowych 
Kryzys może mieć wymiar ogólnoorganizacyjny lub dotyczyć niektórych 

aspektów przedsiębiorstwa. Niwelowanie jego skutków jest jednym  
z najważniejszych zadań kadry menadżerskiej XXI wieku. Odpowiednio 
realizowanie funkcji zarządczych związanych z planowaniem, organizowaniem, 
kierowaniem i kontrolowaniem może zapobiec kolejnym kryzysom i wskazać 
właściwe strategie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania 
przedsiębiorstwem. Na podstawie analizy definicji występujących w literaturze 
przedmiotu Z. Malara ujmuje strategię zarządzania przedsiębiorstwem jako 
„długotrwałą działalność, związaną z określeniem misji, celów (zewnętrznych  
i wewnętrznych) oraz przygotowaniem i realizacją planów (programów) działania  
w obszarze techniki i technologii, ekonomiki i rynku, organizacyjno-prawnym oraz 
organizacji i zarządzania”.6 

Zarządzanie strategiczne to zarządzanie przedsiębiorstwem oparte  
na wypracowanej strategii. Wyodrębnienie go jako dyscypliny naukowej nastąpiło 
dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia i należy to traktować jako ważny 
kolejny etap ewolucji nauki o organizacji i zarządzaniu. Istotny jest fakt,  
że zarzadzanie strategiczne obejmuje nie tylko problematykę natury ekonomicznej  
i organizacyjnej, ale także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz 
metod analitycznych i podejmowania decyzji.7 W przedsiębiorstwach średnich 
zarządzanie strategiczne jest bardziej sformalizowane i zbliżone do tego, które 
występuje w dużych przedsiębiorstwach. Cechuje się również dłuższym horyzontem 
czasowym. W małych firmach jest ono raczej oparte na intuicji i doświadczeniu 
właściciela, który mocno ingeruje we wszystkie procesy zachodzące  
w przedsiębiorstwie.8 

Ponadto nie wszyscy właściciele mikrofirm w ogóle tworzą własną strategie 
rozwoju Taki stosunek właścicieli do tworzenia strategii potwierdzają również 
badania dotyczące strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw  
w sektorze meblarskim. Zaledwie jedna trzecia przedsiębiorstw sprzedających swoje 
produkty poza granicami kraju posiadała sformułowaną strategię rozwoju eksportu.9 

Współczesne organizacje nie są w stanie uchronić się przed sytuacjami 
kryzysowymi, niemniej stosując odpowiednie strategie zarządzania mogą 
zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych sytuacji i zminimalizować koszty 
funkcjonowania oraz straty rynkowe. Zarządzanie kryzysowe powinno stanowić 
element zarządzania strategicznego każdej współcześnie funkcjonującej 
organizacji. Wizja, cele i misja przedsiębiorstwa mają wspierać działania związane 

                                                 
6 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania dla współczesności. Warszawa 2006, 

s. 36 
7 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa 2003 
8 M. Rembiasz, Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami (w:) S. Trzcieliński 

(red.): Chosen problems of management, Issues on present and the future (53-62). Poznań 2013, s. 60 
9 M. Rembiasz, Zachowania strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw sektora meblarskiego. 

Poznań 2011, s. 57 
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z określaniem kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, jak również chronić przed 
zagrożeniami.  

W przeciwdziałaniu wszelakim zjawiskom kryzysowym najważniejszą rolę  
w przedsiębiorstwie zajmuje kadra menadżerska, o czym już wcześniej 
wspomniano, której zadaniem jest właściwe realizowanie funkcji zarządczych 
mających na celu bezpieczny rozwój firmy, w tym jej pracowników. W literaturze 
przedmiotu możemy zauważyć liczne zapisy dotyczące roli kadry kierowniczej.  
J. Penc podkreśla, że „każda organizacja potrzebuje dobrych i mądrych 
menedżerów, tak jak kapitału czy nowoczesnych technologii. Potrzebuje 
menedżerów wykształconych, niewytrenowanych, których prestiż zasadza się nie  
na władzy fotela, lecz intelektu. Dobry menedżer to skuteczne zarządzanie,  
a skuteczne zarządzanie to właściwy wybór kierunków, sposobów i przedmiotu 
działania firmy, to zarządzanie nowoczesne uwzględniające najnowsze osiągnięcia 
nauki i praktyki. Menedżerowie muszą być nie tylko dobrymi zarządcami  
i decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi  
i angażowania ich w procesy budowy strategii, aby wprowadzić przedsiębiorstwo na 
drogę właściwego rozwoju, zapewniającego firmie egzystencję i perspektywy”.10 

Kryzys w organizacji wymaga często podjęcia i wprowadzenia przedsięwzięć 
rewolucyjnych, które mogą wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. 
Dobór przez kadrę menadżerską właściwej strategii jest bardzo ważny, bowiem od 
niej może zależeć przyszłość przedsiębiorstwa. Należy zidentyfikować rzeczywiste 
przyczyny kryzysu, w celu określenia stopnia i siły odchyleń od założonych celów 
organizacji. Niemniej istotne są aspekty z otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa 
takie jak: pozycja konkurencyjna czy aktualna koniunktura na rynku. Po określeniu 
stanu faktycznego organizacji i czynników wpływających na sytuację kryzysową,  
w literaturze przedmiotu można wskazać liczne propozycje co do budowania 
strategii, mającej na celu obronę przed pojawieniem się i skutkami kryzysu. 

A. Zelek wskazuje na cztery możliwości postępowania w sytuacji kryzysowej:11 

 opcja sanacyjna, która ma doprowadzić do stabilizacji firmy w długim okresie 
poprzez polepszanie kondycji finansowej, modyfikacje struktury 
organizacyjnej, itp.; 

 opcja likwidacyjna ma na celu likwidację organizacji i wygenerowanie 
dodatkowego kapitału, który można w przyszłości wykorzystać do 
uruchomienia kolejnego przedsiębiorstwa lub pozyskać środki  
na inwestycje; 

 opcja wzrostu, która ma umożliwić podwyższenie wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa; 

 opcja upadłości jako najmniej atrakcyjna, bowiem oznacza wycofanie się  
z rynku często generując dodatkowe koszty i straty. 

Eksponowanie problemów jakości produktów/usług oraz zasobów, szczególnie 
ludzkich, może w szczególny sposób poprzez jakość i wyeksponowanie problemów 
w kapitale ludzkim zmienić podejście i nastawienie do kłopotów, jakie ze sobą niesie 
kryzys. Jakość i ludzie w organizacji to dwa czynniki bardzo ważne, a często 
zaniedbywane i niedoceniane. Skuteczną zmianą może być również dywersyfikacja 

                                                 
10 J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie. Warszawa 2005, s. 9-10 
11 A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Warszawa 2003, s.148 
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wyrobów i usług, czyli zastępowanie aktualnych nowymi, lepszymi, mającymi 
większą szansę na powodzenie w trudnych czasach recesji.12 

Występowanie sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach spowodowało 
powstanie pojęcia zarządzanie w kryzysie (zarządzanie kryzysowe) rozumiane jako 
zespół specyficznych działań wewnętrznych – w różnych obszarach zarządzania – 
mających na celu przetrwanie sytuacji kryzysowej. W sytuacji kryzysowej istotnego 
znaczenia nabiera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  CSR   
w stosunku do pracowników i otoczenia. Znaczenie społecznej odpowiedzialności 
biznesu nabiera coraz większego znaczenia i znajduje coraz szersze zrozumienie i 
poparcie przedsiębiorstw a także instytucji międzynarodowych.13 Społeczna 
odpowiedzialność biznesu stanowi bowiem często źródło przewagi konkurencyjnej, 
co jest bardzo ważne w szybko zmieniającej się sytuacji finansowo-gospodarczej na 
światowych rynkach.  

 
Podsumowanie 
W sytuacji zagrożenia kryzysem przedsiębiorstwa powinny zdecydowanie  

i bezwzględnie wprowadzać zmiany w swoich strategiach na rynku krajowym  
i zagranicznym. Zarządzanie antykryzysowe jest działaniem bardzo trudnym, 
wymagającym od kadry zarządzającej dużych umiejętności oraz stanowczości  
w podejmowaniu decyzji. Wprowadzone zmiany muszą jednak być skuteczne, by 
pomóc przedsiębiorstwu przeciwstawić się ewentualnemu kryzysowi. 

 
Streszczenie 
W publikacji przedstawiono aspekt historyczny dotyczący przyczyn kryzysu 

finansowo-gospodarczego z lat 2007-2010 oraz jego wpływ na strategie zarządzania 
przedsiębiorstwami. Wskazano na liczne zależności i zmiany, które powinny stać się 
stałym repertuarem zadań menadżera XXI wieku. W szybko zmieniającym się 
otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa, kierownictwo powinno być 
przygotowane na właściwe działania w sytuacji kryzysowej.  

Słowa klucze: zarządzanie, kryzys, strategia zarządzania przedsiębiorstwem 
 
Summary 
The publication shows the historical aspect concerning the causes of the 

financial and economic crisis in the years 2007-2010 and its impact on the business 
management strategies. Stated on numerous dependencies and changes, which 
should become a permanent repertoire of manager tasks of the 21st century. In the 
fast changing environment of modern enterprise management should be prepared 
on appropriate actions in a crisis situation. 

Key words: management, crisis, the strategy of company management 
 
 
 
 

                                                 
12 I. Dudzik-Lewicka, Specyka zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu (w:) „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”. 2013, nr 2 
13 Komunikat Komisji Europejskiej z 25.10.2011 „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” zawiera min. definicję CSR rozumianą jako 
„...odpowiedzialność przedsiębiorstw za wywierany przez nie wpływ na społeczeństwo…” 
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SAMOŚWIADOMOŚĆ CECH PRZYWÓDCZYCH PRACOWNIKÓW  

RÓŻNYCH ORGANIZACJI 
 
 
Wstęp 
Zagadnienie przywództwa jest coraz ważniejszym elementem rozważań 

w naukach o zarządzaniu. Organizacje starają się kreować liderów, którzy nie tylko 
poradzą sobie z zadaniami stawianymi przed nimi, ale przede wszystkich swoją 
postawą będą wzorem dla swojego zespołu, który pod jego wpływem pracować 
będzie pełen motywacji i zaangażowania w swoje zawodowe obowiązki. Menedżer 
współczesnego zarządzania to już nie tylko kierownik czy przełożony, 
to przede wszystkim przywódca, za którym dobrowolnie podążać chcą pozostali 
pracownicy, wierząc z słuszność jego czynów. To autorytet, nauczyciel, wzór 
do naśladowania, a także inspiracja i motywacja do samorozwoju każdego 
z pracowników, nie tylko w życiu zawodowym. Przywódca znaczy to samo co lider. 

Literatura dotycząca zagadnienia przywództwa jest coraz bardziej obszerna, 
bogata w różne definicje, przedstawiające wiele modeli idealnego lidera, wyliczając 
coraz więcej cech koniecznych do posiadania, doskonalenia i ciągłego szkolenia. 
Wszystko po to, aby móc być nazwanym, tak pożądanym w każdej organizacji, 
przywódcą. Coraz częściej swoje działania organizacje skupiają również  
na kreowaniu tych przywódców, przeprowadzając różne szkolenia czy treningi 
przywództwa, korzystają także z rad ekspertów w tej tematyce. Zanim jednak 
pracownik zostanie poddany tym szkoleniom, w celu uczynienia z niego idealnego 
przywódcy, warto znać odpowiedź na pytanie, czy ten pracownik uważa, że nadaje 
się na przywódcę? Czy zna swoje mocne i słabe strony, czy nie boi się podjąć tego 
odpowiedzialnego zadania oraz jakie ceni wartości w swoim życiu zawodowym, albo 
jak on sam rozumie pojęcie przywództwa? 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie przywództwa widzianego 
z perspektywy pracowników różnych przedsiębiorstw, a przede wszystkim to, czy 
uważają oni, iż nadają się na przywódców. W tym celu przedstawiono wyniki badań 
przeprowadzonych w ramach mojej pracy magisterskiej.  

Metody badawcze wykorzystane w artykule to badania ankietowe 
przeprowadzone w różnych organizacjach, dotyczące oceny pracowników swoich 
cech przywódczych, jak również studia literatury z zakresu zagadnienia 
przywództwa. 

W artykule przedstawiona została metodyka oraz problemy badawcze. 
W rozdziale teoretycznym wyjaśnione zostało zagadnienie samoświadomości, 
jako ważnego czynnika wpływającego na skuteczne przywództwo. Główną częścią 
pracy jest analiza wyników badań ankietowych, mająca na celu określić 
samoświadomość pracowników w zakresie przywództwa oraz to, 
czy w samoocenie, nadają się na przywódców.  
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1. Metodyka i problemy badawcze 
Analiza wyników badań przedstawionych w referacie jest fragmentem badań 

przeprowadzonych w ramach mojej pracy magisterskiej pt. „Przywództwo wojskowe 
jako specyficzny styl zarządzania”. W pracy tej moim celem było porównanie teorii 
przywództwa wojskowego z przywództwem cywilnym. Jednym z zagadnień 
była samoświadomość przywódcza, czyli to, jak przywódcy widzą samych siebie 
oraz czy potrafią oceniać swoje cechy i umiejętności. W tym referacie chciałam 
wyróżnić problem badawczy, który dotyczy tego, jak pracownicy badanych 
przedsiębiorstw, oceniając samych siebie, widzą swoje cechy i umiejętności 
przywódcze. 

 
Przedmiot badań i problemy badawcze 
Przedmiotem badań niniejszego referatu był temat samoświadomości 

cech przywódczych wśród pracowników. Celem przeprowadzonych badań 
nie było określenie tych cech wśród kadry zarządzającej, ale próba zbadania, jakie 
wyobrażenie o idealnym przywódcy mają ich pracownicy, jak również próba 
określenia tego, czy oni sami, w swojej świadomości, uważają się za przywódców 
i czy mają potrzebę samodoskonalenia się oraz jakimi wartościami kierują 
się w swojej pracy. 

Głównym problemem badawczym referatu jest pytanie, czy pracownicy, 
w swojej ocenie, uważają, że byliby dobrymi przywódcami? Szczegółowe problemy 
badawcze przedstawiają się następująco: 

1. Jakie, według pracowników, są cechy idealnego przywódcy? 
2. Czy pracownicy posiadają wskazane przez siebie cechy idealnego 

przywódcy? 
3. Jakie cechy idealnego przywódcy pracownicy chcieliby w sobie poprawić? 
4. Czym pracownicy kierują się w swoim życiu zawodowym? 

 
Narzędzie badawcze 
Narzędziem badawczym, którym posłużyłam się w swoich badaniach 

była ankieta. Pierwsza część ankiety dotyczyła tego, jak pracownicy oceniają swoich 
przełożonych, druga część, czyli ta, której analizę wyników badań chciałabym 
przedstawić, dotyczyła tego, czy pracownicy widzą siebie samych w roli przywódcy, 
począwszy od tego jakie cechy przywódcze, według nich, są najważniejsze, 
czy odnajdują w sobie te cechy oraz które z nich chcieliby doskonalić, 
a także czym kierują się w swoim życiu zawodowym. Na koniec ankiety pracownicy 
mieli dokonać samooceny, czy uważają się za przywódców.  

 
2. Samoświadmość przywódcy 
W literaturze poświęconej tematyce przywództwa można znaleźć wiele różnych 

definicji tego zagadnienia. Jedną z nich jest ta, określająca przywództwo 
jako podstawowy element zarządzania, określane jako kierownicza funkcja 
przewodzenia, definiowana jako proces wywierania takiego wpływu na ludzi, 
aby przyczyniali się oni do osiągania celów organizacji i grupy.1 Przywództwo 
w tej przytoczonej formie jest bez wątpienia jednym z podstawowych elementów 
funkcjonowania organizacji, a także coraz częściej badanym zagadnieniem 

                                                 
1 B. Bjerke, Kultura a style przywództwa. Kraków 2004, s. 69 
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w naukach o zarządzaniu. Wynikiem tych badań są często różne modele idealnego 
przywódcy czy lidera, które określają jaki powinien być, czym powinien się kierować 
w działaniach i jak się zachowywać. Wśród tych cech można wymienić następujące: 
poczucie obowiązku, lojalność, poczucie dumy z bycia przywódcą, sprawność 
fizyczna, bycie przykładem dla innych, determinacja, poczucie sprawiedliwości, 
poczucie humoru, entuzjazm, odwaga, podejmowanie inicjatywy, inteligencja 
emocjonalna, zdolność przejmowania odpowiedzialności, pewność siebie, 
opanowanie w obliczu kryzysu, umiejętność podejmowania decyzji.2 Wiele z tych 
cech jest powtarzanych w modelach przedstawianych przez innych badaczy 
zagadnienia przywództwa, czasami część z nich jest wyróżniana jako cechy 
najważniejsze, inni zaś twierdzą, że wszystkie przedstawione przez nich cechy są 
równie ważne. 

Czynnikiem często wymienianym w literaturze, na który chciałabym zwrócić 
uwagę w artykule, jest samoświadomość przywódcy. Jest to czynnik istotny, 
umożliwiający racjonalne i przede wszystkim realne podejmowanie decyzji, 
adekwatnie do swoich możliwości. Ważne jest, aby przywódca potrafił wykorzystać 
swoje moce strony oraz pracować nad tymi słabymi. Nie powinien ukrywać swoich 
słabości, ani też sprawiać wrażenia, że potrafi sobie ze wszystkim poradzić. 
Umiejętność przyznania się do swoich wad czy niedoskonałości, ale ciągła praca 
nad w nimi w celu samodoskonalenia się, daje przykład innym, pokazując 
nie tylko tzw. „ludzkie oblicze” przywódcy, ale również jak ważny jest dla niego 
zespół ludzi, z którymi pracuje – są po to, aby uzupełniać swoje niedoskonałości, 
które zaś mogą być mocnymi stronami innych.3 Znajomość swoich 
mocnych i słabych stron przyczynia się do znacznego poczucia własnej wartości. 
Lider nie powinien mieć zaniżonej samooceny, a wiedzieć, w czym jest dobry 
i nad czym musi pracować, w jakich zadaniach może się wykazać, a kiedy powinien 
poświęcić więcej czasu na przygotowanie się lub zlecić wykonanie zadania komuś 
innemu, lepiej zaznajomionemu z danym tematem. Zdolność podejmowania tego 
typu decyzji również wymaga pewności siebie, a także pokory.  

Bycie przywódcą to ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy, zbieranie 
cennego doświadczenia, ulepszanie kompetencji społecznych. 
Rzetelna samoocena znacznie przyczynia się do określania dalszych celów 
na drodze do samorozwoju. Na podstawie tego przywódca może stawiać sobie 
nowe cele na drodze do samorozwoju. Jeśli przywódca ma stabilny, typowy dla 
siebie poziom poczucia własnej wartości, potrafi wyznaczać sobie realne i osiągalne 
cele, tak samo będzie w stanie stawiać zadania swoim pracownikom4. Co więcej, 
jego pewna siebie postawa lidera będzie wzorem dla jego pracowników, budując  
w nich poczucie zaangażowania i motywacji w wykonywaną pracę. Jeśli podwładny 
postawą swojego kierownika zostanie zainspirowany, zechce być taki jak on, to 
znaczy, że kierownik stał się właśnie przywódcą. 

 
 
 
 

                                                 
2 J. Adair, Kształtowanie liderów. Warszawa 2010, s. 36-41 
3 R. Goffee, Dlaczego ktoś miałby cię uważać za przywódcę? Warszawa 2012, s. 82-90 
4J. Ropski, Samoocena umiejętności społecznych dowódcy jako desygnat edukacji dorosłych 

w Siłach Zbrojnych RP. Wrocław 2004, s. 316-317 
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3. Analiza wyników badań 
W referacie szczególną uwagę chciałabym zwrócić na analizę wyników badań 

ankietowych, dotyczących tego, jak pracownicy przebadanych przedsiębiorstw 
widzą siebie samych w roli przywódcy i czym kierują się w swoich działaniach 
zawodowych. 

 
Socjografia badań ankietowych 
W przeprowadzonym w ramach mojej pracy magisterskiej badaniu ankietowym 

próba badawcza wynosiła 60 respondentów. Zmiennymi określającymi tę grupę 
respondentów były: 

1. Płeć:  

 73% kobiet,  

 27% mężczyzn. 
2. Wiek:  

 60% – osoby poniżej 25 roku życia,  

 31% – osoby między 20 a 40 rokiem życia,  

 9% – osoby powyżej 41 roku życia. 
3. Wielkość przedsiębiorstwa:  

 20% – mniej niż 10 pracowników,  

 36% – więcej niż 10, mniej niż 50 pracowników,  

 22% – więcej niż 50 pracowników, mniej niż 250 pracowników,  

 22% – więcej niż 250 pracowników. 
 
Jakie, według pracowników, są cechy idealnego przywódcy? 
Problemem badawczym, od którego należałoby rozpocząć analizę wyników 

badań, dotyczących rozważania na temat samoświadomości bycia przywódcą 
powinno być pytanie o cechy idealnego przywódcy. Spośród szesnastu wskazanych 
cech przywódcy respondenci mieli możliwość wskazania pięciu z nich. Przytoczone 
cechy to te wymienione we wcześniejszym rozdziale teoretycznym, według 
klasyfikacji J. Adaira. 
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Rysunek nr 1: najważniejsze cechy przywódcy 
 

  
Źródło: opracowanie własne 

 

Zdecydowanie najważniejszą umiejętnością, według respondentów 
jest umiejętność podejmowania decyzji (73%), drugą w kolejności cechą, 
która uzyskała najwięcej wskazań, jest determinacja (53%), czyli wytrwałość 
w dążeniu do bycia przywódcą i ciągłe doskonalenie się. Kolejne ważne cechy 
to zdolność przejmowania odpowiedzialności (48%), jest to nie tylko przypisywanie 
sobie zasług, ale także ponoszenie konsekwencji nietrafionych decyzji 
czy przyznanie się do popełnionego błędu oraz opanowanie w obliczu kryzysu 
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(48%), czyli umiejętność racjonalnego postępowania w sytuacji stresującej, 
jak również umiejętne podejmowanie decyzji, także w okolicznościach kryzysu. 
Następną, wyróżniającą się pod względem ilości wskazań, cechą jest poczucie 
sprawiedliwości (42%). Każdy pracownik chce być traktowany 
przez swojego przełożonego sprawiedliwie, dlatego też rolą przywódcy 
jest sprawiedliwe traktowanie swoich pracowników, co buduje zaufanie 
oraz poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Czy pracownicy posiadają wskazane przez siebie cechy idealnego przywódcy? 
W nawiązaniu do powyższego problemu badawczego, następny problem 

dotyczył tego, czy respondenci uważają, że sami posiadają, wskazane 
przez siebie we wcześniejszym pytaniu, cechy idealnego przywódcy.  

 

Rysunek nr 2: samoocena respondentów dotycząca cech wybranych w pytaniu 

ankietowym numer 6 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Wskazane odpowiedzi w ponad 60% były twierdzące (57% „raczej tak”, 
7% „zdecydowanie tak”), co znaczy, że respondenci oceniają się jako osoby 
o cechach idealnego przywódcy – lidera. Tylko 13% („raczej nie”) nie odnajduje 
w sobie tych cech, a 23% nie ma zdania, co do tego, czy te cechy posiada. 

Jakie cechy idealnego przywódcy pracownicy chcieliby w sobie poprawić? 
W następnym pytaniu, na podstawie wcześniej podanych szesnastu 

cech przywódcy według klasyfikacji J. Adaira, respondenci mieli wskazać 
pięć z nich, które ich zdaniem powinni u siebie poprawić, aby móc zostać 
przywódcą.  
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Rysunek nr 3: samoocena cech przywódczych respondentów 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Najwięcej wskazań, bo ponad 50%, uzyskała pewność siebie, a zaraz po niej 
(47%) opanowanie w obliczu kryzysu. Respondenci stwierdzili także, że brakuje im 
determinacji, ponieważ 42% wskazało, że tę cechę również chcieliby udoskonalić. 
Uważają także, że w swoich działaniach brakuje im odwagi (38% wskazań), z czego 
może wynikać brak podejmowania inicjatywy (37%). Cechą, która według 
respondentów wymaga udoskonalenia to również sprawność fizyczna (37%), która 
we wcześniejszym pytaniu dotyczącym cech idealnego przywódcy uzyskała tylko 
3% wskazań, czyli nie została określona jako najważniejsza. Jednak z analizy 
wynika, że wcześniej wskazane przez respondentów cechy przywódcy pokrywają 
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się z tymi, które chcieliby w sobie udoskonalić, mimo, że większość respondentów 
potwierdziła, że te cechy posiada. Wskazywać to może na to jak, w opinii 
respondentów, bardzo istotne są te cechy. 

Czym pracownicy kierują się w swoim życiu zawodowym? 
Kolejnym zadaniem respondentów była próba określenia tego, czym kierują 

się w swoim postępowaniu w miejscu pracy. Mogli wskazać dowolną liczbę 
odpowiedzi, które przedstawiają się w następujący sposób. 

 

Rysunek nr 4: czynniki, z którymi zgadzają się respondenci 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza wyników odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że najwięcej, 
bo 26% wybranych odpowiedzi to, że dobre relacje pracowników z przełożonymi 
to podstawa dobrego przywództwa. Ważny jest dla nich wzajemny szacunek 
i poprawne relacje przełożony – pracownik. Niewiele mniej, 25% odpowiedzi padło 
na stwierdzenie, że doświadczenie jest ważniejsze od wiedzy naukowej. Nawiązując 
do literatury, doświadczenie i wiedza, poszerzanie jej oraz samodoskonalenie się, 
są istotnym elementem kształcenia przywódców,5 jednak z badań wynika, 
że tylko 15% zgadza się z tym, że wszechstronna wiedza jest kluczowym 
czynnikiem potrzebnym do bycia dobrym przywódcą. W tym przypadku można 
wysunąć wniosek, że doświadczenie, zdaniem respondentów, jest ważniejsze niż 

                                                 
5 W. Horyń, Kształcić, szkolić czy wychowywać w uczelni wojskowej. Wrocław 2004, s. 250-254 
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wszechstronna wiedza. Z tym, że pewność siebie może mieć negatywne skutki  
w naszym postępowaniu zgadza się 23% respondentów. Przywódca powinien być 
świadomy i pewny siebie, ale ważne jest, aby nie przeceniał swoich możliwości oraz 
możliwości swoich podwładnych.6 Natomiast najmniej, bo 11% wskazań uzyskało 
stwierdzanie, że dobro innych jest ważniejsze niż spełnianie własnych ambicji.  

Czy pracownicy, w swojej ocenie, uważają, że byliby dobrymi przywódcami? 
Ostatnim problemem badawczym, było zapytanie czy respondenci uważają, 

że byliby dobrymi przywódcami. 
 

Rysunek nr 5: samoocena umiejętności przywódczych respondentów 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza wyników odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że 60% zgadza 
się z twierdzeniem (46% „raczej tak”, 14% „zdecydowanie tak”), że byliby dobrymi 
przywódcami. Wskazuje to na pewną analogię między tym pytaniem, a pytaniem 
wcześniejszym o to, czy respondenci odnajdują w sobie wskazane przez siebie 
cechy idealnego przywódcy – lidera, gdzie również ponad 60% udzieliło odpowiedzi 
twierdzącej. Jednak w tym przypadku prawie 25% nie zgadza się z tym, aby miało 
być dobrym przywódcą, gdzie wcześniej tylko 13% zanegowało posiadanie 
wskazanych przez siebie cech przywódczych. 

 
Zakończenie 
Wnioski końcowe wynikające z analizy wyników badań ankietowych 

dotyczących tematyki samoświadomości cech przywódczych pracowników można 
przedstawić następująco. 

Według pracowników pięć najważniejsze cechy idealnego przywódcy, 
według hierarchii ważności, można przedstawić w kolejności: umiejętność 

                                                 
6J. Ropski, Samoocena umiejętności społecznych dowódcy jako desygnat edukacji dorosłych 

w Siłach Zbrojnych RP. Wrocław 2004, s. 316-318 
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podejmowania decyzji, determinacja, zdolność przejmowania odpowiedzialności, 
opanowanie w obliczu kryzysu oraz poczucie sprawiedliwości. W samoocenie, 
pracownicy uważają, że posiadają te cechy. Z tych, które chcieliby 
w sobie doskonalić wymienić można najważniejsze: pewność siebie, opanowanie  
w obliczu kryzysu, determinacja, odwaga, podejmowanie inicjatywy i sprawność 
fizyczna. Czynnikiem, którym pracownicy kierują się w swoim życiu zawodowym, 
to przekonanie, że dobre relacje przełożonych z pracownikami są podstawą 
skutecznego przywództwa.  

Głównym problemem badawczym referatu było pytanie, czy pracownicy 
odnajdują w sobie cechy idealnego przywódcy. Z analizy wyników badań 
oraz wniosków szczegółowych problemów badawczych można sformułować tezę, 
że większość pracowników uważa, że nadawałoby się na przywódcę. Pracownicy, 
w swojej ocenie, są samoświadomi swojego potencjału przywódczego. Odwołując 
się do teorii przytoczonej wcześniej w referacie, taka samoocena wynikać 
może z faktu, że przełożeni pracowników zbudowali zespół pełen zaangażowania 
i motywacji w swoją pracę, dając tym samym przykład do naśladowania. Pozytywna 
samoocena cech przywódczych pracowników może być efektem stabilnego 
zarządzania, znającego poziom swojej wartości przywódcy, który wie, 
jak wykorzystać nie tylko swój, ale także potencjał swoich pracowników.  

 
Streszczenie  
Przedmiotem artykuły jest pojęcie samoświadomości cech przywódczych 

pracowników różnych organizacji. Wyjaśnione zostało pojęcie samoświadomości 
przywódcy oraz przedstawiona została analiza wyników badań dotyczących tego, 
jak pracownicy różnych organizacji pojmują zagadnienie przywództwa oraz jak 
oceniają swoje predyspozycje przywódcze. 

Słowa klucze: samoświadomość przywódcza, przywództwo, umiejętność 
samooceny 

 
Summary 
The subject of the article is the concept of self-awareness of the leadership 

qualities of employees of different organizations. The conception of self-awareness 
of the leader was explained, There was also presented an analysis of the results  
of research on how employees in different organizations perceive leadership and 
how they assess their leadership abilities. 

Key words: self-awareness of the leadership, leadership, self-evaluation skills 
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W POSZUKIWANIU UZASADNIENIA DZIAŁAŃ  

NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.  
BÓG – CZŁOWIEK – STWORZENIE – W RETROSPEKCJI BIBLIJNEJ 

 
 

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego 
polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci 
błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie 
usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – 
oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą 
idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków 
niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo miłując Pana, Boga 
swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 
twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi”.1 

 
1. Wstęp 
Mówienie o kryzysie, w jego wieloaspektowym wymiarze, jest cechą 

charakterystyczną dla końca wieku XX-tego oraz pierwszych dwóch dekad wieku 
XXI-go. Nie ma chyba takiego obszaru, który w przekonaniu publicystów, polityków, 
naukowców, dziennikarzy, czy też tak zwanego przeciętego człowieka, który nie 
byłby dotknięty jakimś kryzysem. Najbardziej jednak spektakularny i medialny,  
w okresie ostatnich dekadach wydaje się być, szeroki w swoim rozumieniu, kryzys 
zwany ekologicznym, który w pierwotnej swojej postaci ograniczał się do kwestii 
zniszczenia środowiska przyrodniczego, a w późniejszym czasie, wraz z rozwojem 
świadomości i poszerzeniu granic jego rozumienia, zaczął obejmować również inne 
sfery. Pierwszym oficjalnym komunikatem, który rozpoczął międzynarodową 
dyskusję i przyczynił się do rozwoju refleksji naukowej, w tym także na płaszczyźnie 
filozoficznej i teologicznej, był słynny raport Sithu U’Thanta z 26 maja 1969 roku 
zatytułowany: Człowiek i jego środowisko. Autor, były sekretarz generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, pisał między innymi: „Po raz pierwszy  
w historii ludzkości pojawił się kryzys o zasięgu ogólnoświatowym, obejmujący 
zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się – kryzys ludzkiego środowiska”.2 Był 
to pierwszy dobrze słyszalny głos diagnozujący stan poważnego kryzysu, który 
zagrażał dalszemu rozwojowi i istnieniu człowieka na ziemi. Nierozważna 
działalność człowieka stała się źródłem nieszczęścia dla środowiska naturalnego – 
przyrodniczego, a tym samym i dla człowieka, który w tym środowisku znajduje 
biologiczne źródło dla swojego życia. Poprzez swoją własną zachłanność, patrząc 
tylko na doraźne efekty związane z użyciem i zużyciem, człowiek wyniszcza 

                                                 
1 Pwt. 30, 15-20 
2 Sithu U’Thant, Człowiek i jego środowisko. Warszawa 1969 

 



296 
 

środowiska przyrodnicze, wyjaławia ziemie uprawne, zanieczyszcza środowisko, 
wodę, powietrze, powoduje zagładę licznych gatunków fauny i flory, wyczerpuje 
zasoby naturalne. Rabunkowe i pozbawione racjonalnego planowania 
gospodarowanie człowieka na Ziemi spowodowało, że stał się źródłem cierpienia 
zarówno dla siebie, jak i dla innych istot pozaludzkich.  

W raporcie przedstawionym przez U’Thanta została zawarta bardzo ważna 
idea, że w trosce o człowieka, zarówno obecne jak i przyszłe pokolenia, a także  
z myślą o innych stworzeniach – pozaludzkich, potrzebny jest wspólny, 
ogólnoświatowy – ponadnarodowy wysiłek na rzecz środowiska naturalnego – 
przyrodniczego. 

 
2. Przyczyny kryzysu 
Szukając przyczyn stanu obecnego kryzysu, warto zwrócić uwagę na fakt,  

że niewłaściwe gospodarowanie człowieka w świecie, niszczenie naturalnego 
środowiska, nieodpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi i wszystkie 
inne działania składające się na stan obecnego kryzysu są skutkiem kryzysu jaki 
dosięgną człowieka na innej płaszczyźnie. Jest to kryzys duchowy, kryzys wartości, 
moralności, kryzys będący skutkiem szeroko postępującego procesu laicyzacji  
i sekularyzacji, zarówno na poziome życia jednostkowego, jak i społecznego.3 
Współczesny człowiek zagubił się w świecie, brakuje mu fundamentu, punktu 
odniesienia. Wskazują na to zarówno filozofowie, jak i teologowie. Jak pisał ksiądz 
Jan Grzesica: „Wydaje się, że najgłębsze źródło powstałego kryzysu ekologicznego 
leży w samym człowieku. Podłożem kryzysu są przeciwności jego natury wynikające 
ze złączenia w niej pierwiastków duchowych i materialnych”.4 Znacznie szerzej 
rozwinął tę myśl ks. Adam Szafrański, kreśląc Chrześcijańskie podstawy ekologii: 
„kryzys ekologiczny jest powodowany różnymi przyczynami, ale źródłem 
najgłębszego zagrożenia jest sam człowiek, jego wewnętrzny rozkład, nastawienie 
na korzyści materialne. Brak wewnętrznej koordynacji człowieka powodowany 
odrzuceniem Boga jako sensu ludzkiej egzystencji i Jego przykazań, narusza,  
a nawet niszczy całkowicie relację człowieka z innymi ludźmi i z całą otaczająca go 
przyrodą. Stąd zagadnienia ekologicznego nie można ujmować jedynie  
w kategoriach cywilizacyjnych (przemysłowych, technicznych), bez uwzględnienia 
kontekstu humanistycznego, czyli samego człowieka, jego religijności i zasad 
moralnych, którymi się kieruje w rozwiązywaniu wszystkich spraw życia 
codziennego. Bywa, że człowiek współczesny skłonny jest obarczać winą istniejące 
struktury społeczne i państwowe. Oczywiście, mogą istnieć struktury umożliwiające 
bezkarność nie zachowującym prawo (nasz kraj ma bardzo dobre ustawy o ochronie 
środowiska naturalnego). Łatwo jednak zauważyć, że prawo przekraczają ludzie,  
a nie struktury. Wprawdzie mówi się o grzechu społecznym, strukturalnym, ale  
o popełnieniu zła decyduje człowiek, obdarzony wolną wolą”.5 

We wstępie do popularnego dzieła, Bóg w stworzeniu, autor – niemiecki 
intelektualista Jurgen Moltmann, pisał: „Stojąc w obliczu postępującej przemysłowej 
eksploatacji natury pociągającej za sobą nieodwracalne straty, zadajemy sobie 

                                                 
3 Por. M. A. Michalski, Laicyzacja i ewangelizacja w kontekście kryzysu ekologicznego (w:) Ł. Kamykowski 

(red.): Sekularyzacja a ewangelizacja. Kraków 2006, s. 99 – 116 
4 J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka – problem teologiczno-moralny. Katowice 1983, 

s. 12 
5 A. L. Szafrański, Chrześcijańskie podstawy ekologii. Lublin 1993, s. 9 
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pytanie, co to dziś znaczy, że wierzymy w Boga Stwórcę, a ten świat mamy za Jego 
stworzenie? To, co nazywamy kryzysem środowiska naturalnego, dotyczy nie tylko 
naturalnego otoczenia człowieka. Jest to przecież nic innego jak kryzys w samym 
człowieku; jest to kryzys życia na naszej planecie, tak bardzo ewidentny, że bez 
cienia przesady można go nazwać apokaliptycznym. Nie jest to zjawisko 
tymczasowe. Wydaje się, że to dopiero początek walki na śmierć i życie  
o przetrwanie Błękitnej Planety”.6 Podstawowym problemem jest więc filozofia 
człowieka, określenie istoty człowieczeństwa, wartości, kultury i postępu – relacji 
człowieka do środowiska naturalnego jako dzieła Boga, daru dla całej ludzkości.  

Francuski pisarz i intelektualista Jean Raspail, w serii swoich książek wskazuje 
wprost na kryzys cywilizacyjny współczesnej Europy, jak i całego zachodniego 
świata, spowodowane desakralizacją życia – zarówno w wymiarze jednostkowym, 
jak i w przestrzeni społecznej.7 Desakralizacja ta, będąca skutkiem procesów 
laicyzacyjnych i sekularyzacyjnych, rozpoczęła się – według niego – okresem 
Rewolucji Francuskiej, wzrosłej na bazie ideałów nowożytnego humanizmu.  

Ten humanizm, wyrosłe z niego nowe nauki i prądy spowodowały według 
innego francuskiego myśliciela – filozofa Ferdynanda Alqiue – kryzys w obszarze 
filozofii. Nastąpił on w skutek odejścia od zagadnień metafizycznych. Ferdynand 
Alquie pisał: „ Filozofia poszukiwała zawsze pierwszych zasad i, jak mówi się od 
czasów Kanta, „fundamentu”. Jeśli wierzy się w Boga, uznaje się tym samym,  
że Bóg jest fundamentem wszystkich rzeczy, to znaczy tak naszej świadomości, jak 
i świata zewnętrznego. Pozwalam sobie położyć nacisk na ten punkt, uważam 
bowiem, że obecny kryzys filozofii bierze się właśnie z niemożności, jaką owładnięta 
jest myśl nowoczesna, wykrycia wspólnego fundamentu dla świata fizycznego  
i świata ludzi”.8 

Kryzys w filozofii wywołany odejściem do zagadnień metafizycznych, 
związanych między innymi z przyjmowaniem Boga jak przyczyny pierwszej, a także 
towarzyszącej mu etyki o charakterze teistyczno-heteronomicznym, spowodował 
według włoskiego myśliciela, Rococo Buttiglione, kryzys w etyce i wypaczenie 
pojęcia wolności: „Proklamacja wolności jako zasady porządkującej i w pewnym 
sensie kreatywnej wobec świata i odrzucenie poznania mądrościowego, 
sapiencjalnego, pozostaje w ścisłym powiązaniu ze sobą. To wolność przejmuje 
teraz zadanie wyposażenia świata w sens – świata pozbawionego sensu wskutek 
zniknięcia z obszaru rozumu mądrości augustyniańskiej. Pomyślana w ten sposób 
wolność ludzka przyjmuje z miejsca – i to w sposób nieunikniony – atrybuty boskie”.9 
Wszystko to spowodowało zagubienie się współczesnego człowieka, który w tym 
kontekście nie jest już tym, który odkrywa wartości, który odkrywa sens świata  
i szuka swojego w nim miejsca, ale staje się stwórcą sensów rzeczywistości  
i porządku wartości. W swojej wszechmocy może czynić co chce, jest miarą dobra  
i zła, on tworzy prawdę i zasady. Dobrowolnie może meblować świat pozbawiony 

                                                 
6 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu. Kraków 1995, s. 25-26 
7 Należy tu przywołać wydane w języku polskim książki tego autora: Sir, Król zza morza, Pierścień rybaka, 

Siedmiu jeźdźców, Ja, Antoni de Tounens, król Patagonii, Obóz świętych, w których nie tylko wskazuje 
na duchową tęsknotę za światem wartości i sakralizacją życia w jego wymiarze jednostkowym  
i społecznym – czego symbolem jest osoba namaszczonego króla, będącego niejako przedłużeniem  
i gwarantem Boskiego porządku na ziemi, ale opisuje również skutki, jakie niesie ze sobą kryzys 
wywołany desakralizacją i odejściem od klasycznych wartości. 

8 F. Alquie, Od śmierci Boga do śmierci filozofii, Więź. 1984 nr 11-12, s. 21 
9 R.Buttiglione, Etyka w kryzysie. Lublin 1994, s. 25 
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pierwotnych sensów i żonglować wartościami według własnych upodobań.10  
W przełożeniu na relacje ze środowiskiem naturalnym i w relacji do innych ludzi  
i istot pozaludzkich, niesie to z sobą tragiczne skutki. 

Szukając źródeł współczesnego kryzysu o charakterze ekologicznym, wielu 
badaczy starało się zwrócić uwagę na religie, szczególnie zaś na judaizm  
i chrześcijaństwo, które w ich przekonaniu, w swoim antropocentrycznym 
ukierunkowaniu, dawały przyzwolenie na niczym nie ograniczone działanie 
prowadzące do dewastacji Ziemi. W tym duchu pisał Bernard Campbell: „Religia 
ludzi, ich system wierzeń, zarówno odzwierciedla, odbija jak i w ogromnym stopniu 
określa ich podejście do świata przyrody. Sami ciągle działamy opierając się  
na naszych wierzeniach; judeochrześcijańska koncepcja podporządkowania 
przyrody miała niszczący wpływ na naszą planetę”.11 Podobną narrację stosował 
wcześniej amerykański historyk Lynn White. W głośnym artykule The Historical 
Roots of Our Ecologic Crisis z 1967 roku, który stał się niejako początkiem oficjalnej 
krytyki chrześcijaństwa, pisał: „Korzeniem obecnego kryzysu ekologicznego było 
zwycięstwo zachodniego chrześcijaństwa nad ideologią pogańską”.12 Zdaniem 
autora tego artykułu całe nieszczęście polega na tym, że „ Chrześcijaństwo,  
w całkowitym kontraście do pogaństwa i religii Azji (z wyjątkiem, być może, 
zoroastryzmu) nie tylko ustanawia dualizm człowieka i natury, ale utrzymuje również, 
że wyrazem woli Bożej jest, by człowiek eksploatował naturę do swych własnych 
celów”.13 Wśród współczesnych myślicieli, którzy głoszą w podobnym tonie, można 
wyróżnić również Carla Amery’ego, Dennisa L. Meadowsa, Eugeniusza 
Drewermanna.  

Podobne wnioski, ale w innym nieco porządku rzeczy i czasu, przedstawia 
również Jurgen Moltmaann. Zauważa, że kryzys ten zaistniał wraz z nowożytną,  
a właściwie – ponowożytną reinterpretacją Pisma Świętego i obrazu Boga. Czytamy: 
„Gdy porównamy naszą cywilizację z kulturami przednowożytnymi, uderzy nas 
pewna różnica. Jest to różnica pomiędzy wzrostem, a równowagą. Kultury 
przednowożytne nie były w żadnym razie „prymitywne” czy „niżej rozwinięte”. Były 
raczej wysoko rozwiniętymi systemami równowagi, które regulowały relację 
zachodzącą między człowiekiem, a naturą oraz między obiema tymi stronami,  
a bogami. Tylko cywilizacje nowożytne są jednostronnie zaprogramowane na 
rozwój, wzrost, ekspansję i zdobywanie. Zdobycie władzy i jej ochrona wraz  
z „poszukiwaniem szczęścia” są w istocie tymi podstawowymi wartościami, które 
obowiązują w naszym społeczeństwie. Dlaczego tak się stało? 

Prawdopodobnie najgłębsza przyczyna leży w wierze religijnej nowożytnego 
zachodniego człowieka. Judaizm i chrześcijaństwo obarczone były ostatnio 
odpowiedzialnością za to przechwycenie władzy nad naturą i za bezmyślność 
pragnienia dominacji i nadzorowania wszystkiego. Nawet jeśli zwykli nowożytni 
mieszkańcy Europy nie uważają siebie za specjalnie religijnych, to jednak uczynili 
wszystko, by wypełnić Boży nakaz dotyczący swego przeznaczenia: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). 

                                                 
10 Por. M. A. Michalski, Kryzys w etyce a etyka środowiskowa (w:) W. Tyburski (red.): Etyka środowiskowa 

teoretyczne i praktyczne implikacje. Toruń 1998, s. 139-144 
11 B. Campbell, Ekologia Człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów 

współczesnych. Warszawa 1995, s. 18 
12 L. White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, Science 1967, vol. 155, nr 3767 
13 Ibidem 



299 
 

Można powiedzieć, że wypełniliśmy to przykazanie z nawiązką. Ten nakaz i taki 
obraz człowieka mają jednak więcej niż trzy tysiące lat, zaś nowożytna ekspansja 
kulturowa zaczęła się w Europie dopiero jakieś 400 lat temu wraz z konkwistą 
Ameryki. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy więc szukać gdzie indziej. Moim 
zdaniem tkwią one w obrazie Boga, jaki posiada nowożytny człowiek”.14 

 
3. W poszukiwaniu fundamentów odnowy 
Szukając sposobów rozwiązania zaistniałego kryzysu, należy skierować swoją 

uwagę w stronę jego genezy, jego korzeni. Mając świadomość, że człowiek jest nie 
tylko bytem biologicznym – fizycznym, ale również bytem o charakterze duchowym 
i że obecny kryzys swoje źródło ma w kryzysie wartości, duchowości człowieka,  
na tym poziomie należy szukać również uzasadnień na rzecz myślenia i działania 
proekologicznego. Wydaje się być konieczne dokonanie zwrotu ku wartościom, 
treściom i ideom wyrastających z „kulturowego, religijnego i humanistycznego 
dziedzictwa Europy”15 tak, aby odnaleźć punkt odniesienia, fundament, w oparciu  
o który współczesny człowiek zamiast nieustannie relatywizować, może zacząć 
wartościować, budować swoją relację z innymi ludźmi i z otaczającym go światem.  

Żyjąc i wychowując się w Europie, żyjemy w świecie, który wyrósł ma 
fundamentach filozofii i tradycji greckiej oraz religii – judaizmu i chrześcijaństwa. 

Nasz sposób myślenia o świecie, o naszym w nim miejscu, sensie i celu 
naszego życia wyrasta z tradycji o charakterze filozoficznym i religijnym. Teistyczno-
heteronomiczny charakter ma również europejska etyka i oparta na niej moralność. 
Religia i jej elementy, głęboko zakorzenione w kulturze, przenikają nasze codzienne 
życie i kształtują nasz sposób orzekania o rzeczywistości w wielu jej wymiarach i to 
zarówno tych, którzy deklarują się jako wierzący, jak i tych, którzy przyjmują postawę 
ateistyczną czy też agnostyczną. Dlatego można wskazać na Biblie – Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu, jako jeden z podstawowych fundamentów i źródło 
europejskiej kultury. Z Pisma Świętego wynika również – w tradycji judaistycznej  
i chrześcijańskiej – rozumienie życia oraz relacji zachodzących na linii Bóg – 
człowiek – stworzenie. 

Biblia jako Księga Święta – Pismo Święte – choć w różnie prezentowanych 
kanonach, stanowi fundament i podstawę wiary zarówno dla Żydów16 jak i dla 

                                                 
14 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, op. cit., s. 526 
15 Projekt Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich. Luksemburg 2003, s. 3 
16 Autor stosuje pisownie: Żyd i Żydzi z wielkiej litery, za Arturem Juszczakiem, który w ten sposób 

uzasadnia taką konieczność: „(…) polskie zasady pisowni wskazują na pisanie nazw wyznawców religii 
małą literą (chrześcijanin, muzułmanin, buddysta), dotyczy to także terminu żyd. Zasada ta nie powinna 
jednak być stosowana w przypadku tego terminu, jako że żydem w sensie wyznania wiary może zostać 
jedynie Żyd w sensie narodowościowym. Należy podkreślić, że w przypadku konwersji na judaizm 
dokonanej przez osoby nie mające żydowskich korzeni, przyjęcie do religijnej grupy Żydów oznacza 
jednocześnie przyjęcie w poczet członków narodu żydowskiego i traktowanie jak Żyda. Ma to 
zastosowanie w wielu przypadkach, przy czym nie jest to usankcjonowane ogólnie obowiązującymi 
przepisami charakteryzuje się zróżnicowanym podejściem pośród żydowskich organizacji religijnych. 
Reasumując, nie można być żydem w sensie wyznaniowym, a nie Żydem w sensie narodowościowym”; 
A. Juszczak, Czas Szabatu i Dnia Pańskiego. Studium myśli Żydów mesjanistycznych oraz tradycji  
i teologii katolickiej. Karków 2012, s. 7 
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chrześcijan – mimo różnorodności ich denominacji, przynależności narodowej, 
koloru skóry, czy wykonywanej profesji.17 

Dla przedstawicieli judaizmu – jak podaje Alan Unterman, Biblia Hebrajska – 
Tanach czyli Hebrajskie Pismo Święte „jest mniej więcej identyczne  
z chrześcijańskim kanonem Starego Testamentu” – przy czym, jak zauważa ten sam 
autor – „niektóre wyznania chrześcijańskie uwzględniają księgi nie zaliczane do 
kanonu żydowskiego, np. Edzrasza, Księgi Machabejskiej, Tobiasza, Judyty itd. 
Księgi te znane są pod nazwą apokryfów i zostały włączone dlatego, że znalazły się 
w Septuagincie – wczesnym greckim przekładzie Biblii – co wpłynęło na dyskusje 
chrześcijańskie o kanoniczności”.18 Warto przy tym przypomnieć, że nazwa Stary 
Testament jest określeniem typowo chrześcijańskim i wynika z próby 
przeciwstawienia Biblii Hebrajskiej, biblii chrześcijańskiej – Nowego Testamentu.  

Jak wcześniej wspomniano, w świecie chrześcijańskim nie ma jednolitego 
kanonu. W całym chrześcijaństwie nie ma pełnej zgodności ani co do Nowego ani 
Starego Testamentu,19 wszystkie jednak wspólnoty zarówno judaistyczne jak  
i chrześcijańskie podkreślają szczególne znaczenie i wartość Biblii jako Bożego 
Słowa, Bożego Objawienia. Ona sama potwierdza swoją uniwersalną wartość, 
Boskie pochodzenie i znaczenie dla wychowania w prawości, słowami jakie kieruje 
Apostoł Narodów – Paweł, wychowanek słynnej jerozolimskiej szkoły Gamaliela,20 
do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się 
nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione 
jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia 
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był dokonały, przysposobiony do każdego 
dobrego czynu”.21 

Również jeżeli chodzi o uzdrowienie relacji człowieka zarówno ze środowiskiem 
naturalnym, przyrodniczym, jak i z innymi ludźmi, w poczuciu pragnienia budowania 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego, Słowo Boże zawarte  
na kartach Świętej Księgi może stanowić niezastąpiony fundament będący punktem 
wyjścia i naturalną inspiracją dla ludzi dobrych woli. „Kryzys, jakiego doświadczamy 

                                                 
17 Por. D. Wujciuk, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wojskowe KORNELIUSZ. 15 lat. (1997-2012), 

KOMPAS II, Warszawa 2012 
18 Alan Unterman, Żydzi. Wiara i życie. Łódź 1989, s. 56 
19 O ile jeżeli chodzi o kanon Starego Testamentu, to znany jest spór dotyczący tego, czy powinno być  

w nim, na wzór Biblii Hebrajskiej 39, czy też może jak jest w kanonie katolickim 46 ksiąg, czy też jak 
przyjmuje Kościół Prawosławny 49, o tyle mniej powszechna jest świadomość, że nie dla wszystkich 
wspólnot i Kościołów, które wpisują się w tradycję chrześcijańską, kanon Nowego Testamentu liczy  
27 ksiąg, dla przykładu można podać kanony: Syryjski, Koptyjski, Etiopski czy Ormiański, patrz: Kanon, 
hasło (w:) B. M. Metzger, M. D. Coogan (red.): Słownik wiedzy biblijnej. Warszawa1999, s. 286-292 

20 Przywołanie Apostoła Pawła, w kontekście poszukiwania tego, co łączy tradycję judaistyczna 
i chrześcijańską, nie jest tutaj przypadkowa. Należy pamiętać, że Apostoł Paweł (Saul, Szaweł z Tarsu) 
był tradycyjnym żydem. Mimo tego, że pochodził z Tarsu w Cylicji – prowincji rzymskiej leżącej wzdłuż 
południowo-wschodniego wybrzeża Azji Mniejszej (na terenie obecnej Turcji), to jednak oprócz 
klasycznej edukacji, którą odebrał w tej diasporze hellenistycznej jako obywatel rzymski, przede 
wszystkim został wykształcony w słynnej jerozolimskiej szkole Gamaliela i należał do stronnictwa 
faryzeuszy, dlatego w swoim nauczaniu, co z dumą zaznaczał – Flp 3,5 – odnosił się do tradycji Starego 
Testamentu, ale w kontekście Nowego Przymierza –  zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa i prawdy o Jego 
zmartwychwstaniu. Por. Encyklopedia Biblijna, (red.) P. J. Achtemeier. Warszawa 1999, s. 907-917; 
Słownik wiedzy biblijnej, (red.) B. M. Metzger, M. Coogan. Warszawa 1999, s. 584-587 

21 2Tym 3, 14-17 
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– pisał Jurgen Moltmann – nie jest więc tylko kryzysem ekologicznym istniejącym 
gdzieś tam, nie może być przezwyciężony jedynie środkami technicznymi. 
Dokonanie reorientacji w dziedzinie owych przekonań i fundamentalnych wartości 
jest równie konieczne, jak reorientacja w kwestii postawy wobec życia i samego stylu 
życia”.22 Punktem wyjścia i odniesienia dla tej reorientacji, w celu znalezienia 
nowego ducha – ponowożytnego – mogą być treści zawarte w Księgach Pisma 
Świętego.  

 
4. Stary Testament – Stare Przymierze 
Księgi tak zwanego Starego Testamentu – Starego Przymierza, stanowią 

wartość wspólną zarówno dla przedstawicieli judaizmu jak i chrześcijaństwa. 
Zawarte w nich treści mogą stanowić zasadniczy punkt stanowiący podstawę dla 
budowania refleksji dotyczącej relacji Bóg Stwórca – człowiek – stworzenie. Przez 
stworzenie rozumiane są tu wszelkie pozaludzkie istoty, byty i rzeczywistości. Już 
pierwsza z nich – Bereszit – Księga Rodzaju zwana również I Księgą Mojżeszową – 
zawiera opis dzieła stworzenia, w tym powołania do życia człowieka. Nie wchodząc 
w szczegóły redakcyjne i zaprezentowane tam tradycje warto tylko przypomnieć,  
że Księga uczy nas, że Bóg Stwórca w swojej mocy powołał do istnienia wszelkie 
byty z niczego. Bóg nie porządkował czegoś co już istnieje, nie układał, nie zgrywał, 
nie lepił z istniejącej materii, nie wydobywał a chaosu, ale stworzył z niczego –  
ex nihilo.23 Jest to nie tylko wyrażenie szczególnej Bożej wszechmocy, ale 
podkreślenie, że wszystko co jest pochodzi od Niego i jest jego własnością. On 
powołał świat do istnienia, nadał mu prawa i ustanowił rządzące nim zasady. To On 
podtrzymuje wszystko w istnieniu. Tym samym wystąpienie przeciwko stworzeniu  
i kierującemu nim prawami, zakłócanie tych praw – ładu i porządku stworzenia, jest 
grzechem przeciwko Panu stworzenia.  

Opis stworzenia człowieka, mówiący o ulepieniu go z prochów ziemi,24 
przypomina nam, że co prawda swoje istnienie zawdzięczamy stwórczej woli Boga, 
to nie mniej jednak ze względu na swoje pochodzenie jesteśmy wpisani w zależność 
od otaczającego nas świata. Ze względu na naszą biologiczność, co do ciała, 
jesteśmy częścią świata natury, który nas otacza, występując przeto przeciw światu 
występujemy przeciw sobie i innym ludziom. Świat natury determinuje nasze 
biologiczne trwanie, jesteśmy złożeni z tych samych pierwiastków, co świat wokół 
nas, oddychamy tym samym powietrzem, co inne istoty pozaludzkie. To dlatego,  
że jesteśmy z sobą tak mocno powiązani, oraz że zarówno my jak i inne stworzenia 
powstaliśmy dzięki mocy Bożej, nazywa je Franciszek z Asyżu, naszymi mniejszymi 
braćmi i siostrami.  

To powiązanie człowieka jest tak silne, że kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, 
skutki tego grzechu dosięgły i inne stworzenia. Czytamy, że w Bożym zamyśle 
pokarmem dla człowieka nie miały być zwierzęta, ale ziarna i owoce, zaś dla zwierząt 
trawa zielona. Czytamy: „I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynosząca 
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was 
będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa 
w powietrzu, i dla wszystkiego co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek 

                                                 
22 Ibidem, s. 525 
23 Por. E. Zawiszewski, Pięcioksiąg i Księgi Historyczne. Pelplin 1996 
24 Rdz 2,7 
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życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział,  
że wszystko co uczynił, było bardzo dobre”.25 Pierwsi ludzie, w swojej niewinności, 
nie korzystali również z ubrań. Stan pierwotnej szczęśliwości dotyczył wszystkich 
stworzeń. Pierwsi ludzie nie zabijali zwierząt po to, aby się nimi żywić, i nie po to, by 
z ich skór sporządzać dla siebie odzienie. Po upadku pierwszego człowieka, śmierć 
dosięgła również inne stworzenia. Wszystko co żyje, zaczęło dźwigać ciężar 
cierpienia i trudu istnienia. Czytam, że sam Bóg dla ludzi wygnanych z ogrodu Eden 
sporządził pierwsze ubranie – ubranie z skór zwierząt.26 Przez grzech człowieka, 
pierwsze stworzenia poznały gorycz śmierci. Czytamy, że również Abel pierwszy 
pasterz, który hodował i wypasał trzodę, zabijał zwierzęta nie tylko po to, żeby 
spożywać, ale również, aby składać z nich Bogu ofiary. Ofiary te, w odróżnieniu od 
pierwocin jego brata Kaina, który był rolnikiem i uprawiał ziemie, były przez Boga 
przyjmowane z zadowoleniem.  

Po raz drugi cierpienie i śmierć dosięgły stworzenia pozaludzkie na skutek 
grzechów człowieka w wodach potopu. Nowe błogosławieństw dane Noemu i jego 
potomstwu po wyjściu z Arki o przyjęcie ofiary ze zwierząt, było jednocześnie formą 
przymierza, które Bóg zawarł z ocalonymi ludźmi, jak i z wszelkim żywymi istotami, 
z oficjalnym nadaniem prawa do spożywania mięsa. W ramach tego przymierza Bóg 
deklaruje, że nigdy więcej z jego woli nie spadnie, z winy odziedziczonej grzeszności 
człowieka, kara potopu na świat powołany do istnienia przez Boga, („Nie będę już 
więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już 
od młodości”27). „Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: 
Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi 
i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza 
na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko,  
co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, 
daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o 
waszą krew przez wzgląd na wasze Życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. 
Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. Jeśli kto 
przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został 
stworzony na obraz Boga. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się: zaludniajcie ziemię 
i miejcie nad nią władzę. Potem Bóg tak rzekł do Noego o do jego synów: Ja, Ja 
zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie  
i z wszelką żywą istotą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi  
i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim 
zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie 
zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu 
niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja 
zawieram z wami i z każda istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy. Łuk mój 
kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę 
obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje 
przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem  
i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem 
będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne 

                                                 
25 Rdz 1, 29-31 
26 Rdz 3, 21 
27 Rdz 8, 21 
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między mną, a wszelką istotą żyjąca w każdym ciele, które jest na ziemi. Rzekł Bóg 
do Noego: To jest znak przymierza, które zawarłem między mną, a wszystkimi 
istotami, jakie są na ziemi”.28 

Na uwagę zasługuje tu fakt, że kilka razy jest powtórzone, że Bóg zawiera 
przymierze nie tylko z człowiekiem, ale z każdym żywym stworzeniem, nad którym 
człowiek ma panować z Bożego nakazu. W ten sposób zostaje podkreślona Boża 
troska, która obejmuje nie tylko człowieka, ale wszystkie żywe stworzenia. Dowodem 
i widocznym symbolem tego przymierza, jakie Bóg zawiera po potopie z Noe, jego 
potomstwem i wszystkimi istotami żyjącymi, jest ukazująca się na niebie tęcza. 

W przymierzu po potopie, zostaje ponownie podkreślona bardzo ważna rzecz, 
która ukazuje człowieka w istotnym świetle. Oto Bóg ponownie przypomina 
wszystkim ludziom, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Z tego 
podobieństwa wynikają nałożone na nich prawa do pełnego korzystania  
z wszystkiego co Bóg stworzył, ale jednocześnie nakłada na człowieka obowiązek, 
aby jak Bóg miał w pieczy wszelkie stworzenie, wszystkie żywe istoty. Wynika to nie 
tylko z troski o te „wszystkie żywe istoty”, ale z troski o wszystkich ludzi, również  
o te przyszłe pokolenia – potomstwo, z którym Bóg także zawarł przymierze.  

Podobieństwo to podkreślone zaraz po stworzeniu człowieka i umieszczeniu  
w ogrodzie Eden zostało połączone ze szczególnym zadaniem jakie Bóg powierzył 
człowiekowi w stosunku do całego swojego stworzenia: „Pan Bóg wziął zatem 
człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał”.29 W ramach 
pierwotnego stanu szczęścia, człowiek został umieszczony w ogrodzie Eden jako 
troskliwy Pan i ogrodnik, który z Bożego poruczenia miał się zajmować powierzonym 
mu dobrem, sprawować opiekę na wszelkim żywym stworzeniem. Człowiek 
stworzony na obraz Boga, w jego imieniu i z jego polecenia, jak sam Bóg – pełen 
miłości i troski – miał pielęgnować, doglądać ogród, sprawować opieką nad żyjącymi 
w nim istotami. Nie była to misja bezwzględnego pana i eksploatatora. Nie ma tu 
miejsca na ciasny egoizm, na ślepą i łupieżczą gospodarkę prowadzącą  
do zniszczenia i zagłady, nie ma miejsca na przemoc, okrucieństwo, destrukcję  
i agresję. Ma być to gospodarka harmonijna i zrównoważona. Tak gospodarkę ma 
człowiek dziś prowadzić również na Ziemi, która otrzymał z Bożego poruczenia  
i która ma służyć nie tylko jemu – danemu pokoleniu, ale jest również darem dla jego 
potomstwa – kolejnych pokoleń. Człowiek tak ma gospodarować, aby starać się ją 
zachować jak najmniej zniszczoną, pamiętając, że ona stanowi fundament jego 
zdrowia, trwania, rozwoju – egzystencji zarówno w jednostkowym jak i społecznym 
– ogólnoludzkim wymiarze.  

Przywołując idee władzy człowieka nad całym stworzeniem w kontekście natury 
człowieka, jak i postawionych mu zadań, ks. Marek Uglorz napisał: „Królewska 
władza człowieka nad stworzeniem jest służbą dla dobra stworzenia, bowiem 
człowiek jest z nim związany, od niego zależy”.30 

Ziemia jest miejscem zamieszkania nie tylko człowieka, ale również innych istot 
i w stosunku do nich człowiek również jest odpowiedzialny, a z tej odpowiedzialności 
sprawę musi zdać przed Bogiem. Dotyczy to zarówno zwierząt, ptaków i stworzeń 
wolno – dziko żyjących, jak i tych hodowlanych, w stosunku do żadnych z nich 

                                                 
28 Rdz 9, 1-17 
29 Rdz 2, 15 
30 M. J. Uglorz, Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia. Bielsko Biała 2010 
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człowiekowi nie wolno kierować się okrucieństwem, bezmyślnością i nienawiścią, 
one wszystkie są Bożym stworzeniem, i z nimi Bóg również zawarł swoje przymierze. 
Przez co stosunek do nich podlega odpowiedniej kwalifikacji moralnej i poczuciu 
odpowiedzialności na poziomie życia religijnego – relacji z Bogiem. Bóg upomni się 
o każde niepotrzebnie zadane cierpienie, bezmyślne okrucieństwo, niepotrzebnie 
przelaną krew. W stosunku do tych istot pozaludzkich człowiek jest odpowiedzialny 
również za stan naturalnego środowiska, a także w wypadku zwierząt hodowlanych 
i udomowionych, za środowisko w którym żyją, a często i pracują dla człowieka. 

Dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy szereg ważnych 
nakazów, w jaki sposób człowiek powinien dbać o zwierzęta, okazując im 
współczucie, nie zadając niepotrzebnych cierpień.31 Są również i pierwsze nakazy 
dotyczące ochrony gatunkowej i gospodarowania zasobami dzikiej przyrody –  
Pwt 22, 6 – 7: „Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi 
gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz 
matki z pisklętami. Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać – aby ci 
się dobrze powodziło i abyś długo żył”.  

W księgach Starego Testamentu istoty pozaludzkie – zwierzęta, a także rośliny, 
często z woli Bożej służą człowiekowi pomocą, są Bożymi posłańcami, ratują 
człowieka przed śmiercią, a czasami stanowią narzędzie boskiej kary. Zwierzęta  
i ptaki, zjawiska naturalne, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej są również 
symbolami Bożych przymiotów, znakami jego obecności i działalności w świecie. 

Cała ziemia i wszystko co się na niej znajduje, wszelkie dobra są własnością 
Boga, dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa są nakazy, aby z tego co do Boga 
należy, a człowiek z tego korzysta za Bożym przyzwoleniem i z Bożego nakazu, 
składał Bogu ofiarę i płacił podatek – dziesięcinę, jako uznanie zwierzchnictwa Boga 
i prawa jego własności. Bóg ustala prawa jakie obowiązują w świecie przez niego 
stworzonym. Z tego tez względu znajdujemy ważne ostrzeżenie: „Patrz! Kładę dziś 
przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować 
Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, 
abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz 
posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał 
pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, 
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś 
przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu 
jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać 

                                                 
31 Np. Pwt 22, 1-4: Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie 

odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. Jeśli brat twój nie jest blisko 
ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój 
brat i wtedy mu je oddasz. Tak postąpisz z jego osłem(…). Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo 
wół jego upadł na drodze – nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz.  
Wj 23, 4-5: Jeśli spotkasz wołu twego wroga, albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. 
5 Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim 
przyjdziesz mu z pomocą. 
Pwt 22, 10:Nie będziesz orał razem wołem i osłem. 
Pwt 25, 4: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. 
Pwt 27, 21: Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud powie: «Amen». 
Wj 22, 18 Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią 
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przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.”32 Ofiary, jakie składa człowiek 
Bogu mają być pierwocinami oraz darami z tego co najlepsze, bo wszystko jest 
własnością Boga. 

Ważnym elementem związanym z opisem dzieła stworzenia jest to, że po 
sześciu dniach pracy związanej z powoływaniem do istnienia wszelkiego stworzenia, 
a ukoronowaniem tego procesu było stworzenie człowieka, Bóg siódmego dnia 
odpoczął. W ten sposób w biblijnej tradycji została zainicjowana idea szabatu. 
Szabat ten dotyczył nie tylko człowieka, który został stworzony na obraz  
i podobieństwo Boże, ale rozciąga się również na inne dzieła rąk Bożych, w tym na 
zwierzęta: Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. 
Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu 
jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój 
syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, 
ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczął 
twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi 
egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym 
ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu”.33 W wypadku roku 
szabatowego, prawo szabatu rozciąga się nawet i na glebę: „Przez sześć lat 
będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem 
i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie 
zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. Sześć dni 
będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół 
i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec”.34 Czas szabatu to według 
Jurgena Moltanna, dopełnienie – ukoronowanie działa stworzenia. Jest to czas 
niezakłócania biegu natury, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo 
ekologiczne. Odbywa się to w poszanowaniu Boga Stwórcy i autonomii samego 
stworzenia. Moltamann pisze: „Według opisu stworzenia Stwórca dopełnił swego 
dzieła stworzenia dniem szabatu. Bóg odpoczął po wszystkich swoich dziełach. 
Swoją „odpoczywającą obecnością” pobłogosławił stworzenie. Bóg nie działał już 
więcej, ale był w pełni obecny. To szabat właśnie jest prawdziwą koroną stworzenia, 
a nie człowiek. Człowiek sam został raczej ukoronowany wespół z innymi 
stworzeniami przez Boską „królową – Szabat”. Poprzez odpoczynek szabatowy 
stwarzający Bóg osiąga swój cel, a ludzie celebrujący szabat, postrzegają naturę 
jako Boże stworzenie i pozwalają światu być Bożym stworzeniem. Szabat jest mądrą 
polityką w odniesieniu do środowiska i dobrą terapią dla nas samych i naszych 
znękanych dusz. (…). Rok szabatowy jest strategią Bożej ochrony swych stworzeń 
i swojej ziemi. Wszystkie dawne kultury agrarne znały mądrość zasady odkładania 
ziemi odłogiem celem zapewnienia jej płodności. Tylko wielkie mocarstwa 
eksploatowały płodne rejony ziemi po to, by zapewnić zaopatrzenie stolicy i armii  
i trwało to aż do momentu, gdy stawała się ona jałową pustynią, a samo imperium 
upadało w ruinę (Babilon, Persja, Rzym).(…). Uświęcanie szabatu staje się 
ratunkiem dla nas i dla ziemi, z której żyjemy. To proste szabatowe 
powstrzymywanie się i nieingerowanie w stworzenie, to modlitewne „niech tak 
będzie: pomaga i ziemi i nam (…). Prawa szabatu, według Biblii, są Bożą strategią 

                                                 
32 Pwt 30, 15-20 
33 Pwt 5, 12-15 
34 Wj 23, 10-12 
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ekologiczną podjętą po to, by zachować życie, które Bóg stworzył. Szabat ze swym 
odpoczynkiem i swym rytmem czasowym jest także strategią wyprowadzającą  
z kryzysu ekologicznego i ukazującą nam – po długotrwałym procesie 
jednostronnego rozwoju kosztem natury – wartość kierowanego rozwoju i harmonii 
z naturą”.35 

Pośród Ksiąg Starego Testamentu ważne miejsce zajmują Księgi Mądrościowe 
– Księgi Dydaktyczne.36 Zawierają one wiele cennych nakazów i wskazów 
związanych ze stosunkiem człowieka do świata stworzonego przez Boga. 
Wypływające z nich treści są niezwykle istotne ze względu na inspirowanie  
i motywowanie działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
ekologicznego. Cechą charakterystyczną dla Ksiąg Mądrościowych jest to,  
że przedstawiają mądrość praktyczną, „dzięki której człowiek uczy się oceniać 
wszystko w świetle Bożego Objawienia i stosownie do tego prowadzić swoje 
życie”37. Autorzy tych ksiąg w poszukiwaniu prawdy opierają się w znacznym stopniu 
na naturalnych zdolnościach rozumu ludzkiego, doktrynę zaś czerpią przede 
wszystkim z przesłanek rozumowych, z ludzkiego doświadczenia i z bogactwa 
mądrości innych narodów, nie lekceważąc jednak przekazów innych autorów 
biblijnych i nauki opartej na Bożym Objawieniu. Ważną cechą jest również 
uniwersalizm doktrynalny Ksiąg Dydaktycznych, które podają zasady moralne  
i religijne o charakterze ogólnoludzkim, nie ograniczają się wyłącznie do warunków 
religijnych narodu izraelskiego, dzięki temu biblijna literatura mądrościowa jest 
bardziej dostosowana do umysłowości współczesnego człowieka, aniżeli inne księgi 
Starego Testamentu.38 

Ważne miejsce wśród nich zajmuje Księga Psalmów,39 która – jak pisze  
ks. Edward Zawiszewski – stanowi streszczenie nauki całego Pisma Świętego 
Starego Testamentu w formie pięknej i wzniosłej.40 

W tej „mini Biblii Starego Testamentu” nie jest możliwe, aby została pominięta 
nauka o Bogu Stwórcy i stworzeniu, gdyż jest fundamentem, na którym się rozwija 
zbawcza historia człowieka.41 Jednocześnie wskazuje ona, że jedynym sposobem 
na rozwiązanie światowych kryzysów i konfliktów nie jest planowanie i działanie na 
sposób ludzki – technokratyczny, ale postępowanie zgodnie z prawami Boga, który 
zawarł te prawa w świecie stworzonym i świat ten ma o tyle szansę przetrwać, o ile 
żyje zgodnie z tymi prawami nie burząc harmonii stworzenia.  

 
 

                                                 
35 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, op. cit., s. 535-538 
36 Do Ksiąg Dydaktycznych (Mądrościowych) zalicza się w tradycji Katolickiej w Piśmie Świętym Starego 

i Nowego Testamentu – Biblii Tysiąclecia, siedem Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu: Księgę 
Hioba, Księgę Psalmów, Księgę Przysłów (Przypowieści), Księgę Koheleta (Eklezjastesa), Księgę 
Pieśni nad Pieśniami, Ksiegę Mądrości, Księgę Mądrości Syracha (Eklezjastyka).  

37 E. Zawiszewski, Księgi Dydaktyczne Starego Testamentu. Pelplin 1997, s. 15 
38 Ibidem, s. 12-15 
39 Autor na temat znaczenia Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu, a szczególnie zaś Psalmów, dla 

edukacji proekologicznej wcześniej pisał w: Mirosław A. Michalski, Znaczenie opisów Stwórcy  
i stworzenia w Psalmach dla edukacji ekologicznej (w:) A. Dyduch-Falniowska i inni (red.): Między 
niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Kraków 2000, s. 241-252. Korzystając z efektów swojej 
wcześniejszej pracy przywołuje je m.in. tutaj.  

40 E. Zawiszewski, Księgi Dydaktyczne Starego Testamentu, op. cit., s. 103 
41 S. Łach, Księga Psalmów, Pismo Święte Starego Testamentu, t. VII – 2, Pallottinum. Poznań 1990,  

s. 622 
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Jak czytamy w Psalmie 1, 1-3, 
„Szczęśliwy mąż, 
który nie postępuje za radą bezbożnych, 
ani nie staje na drodze grzeszników, 
ani też nie zasiada na zebraniu szyderców,  
ale upodobanie ma w Prawie Jahwe 
i nad Jego Prawem rozważa we dnie i w nocy. 
Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
rodzące owoc w odpowiednim czasie, 
którego liście nie więdną, 
cokolwiek czynić pocznie, powiedzie się”.42 
Dlatego należy studiować prawo Pana, uczyć się rozpoznawać je w naturze,  

gdyż tylko ten będzie żył szczęśliwie i bez lęku, kto postępuję zgodnie z Jego 
prawem. Jedynie Bóg i Jego prawa są podstawą bezpieczeństwa człowieka, jak 
mówi o tym autor w Psalmie 4:  

„W spokoju jednocześnie się kładę i zasypiam, 
bo Ty jeden, Jahwe,  
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie”.43 
 
Tylko Bóg jest gwarantem światowego ładu, On jest Panem – Królem ziemi,44 

Panem wszelkiego stworzenia, do niego należy wszystko co istnieje. I tylko On może 
mu zapewnić przetrwanie. Wszystko co istnieje jest Jego własnością:  

„Jahwe jest ziemia i to, co ją napełnia, 
świat i co na nim mieszka. 
Albowiem On go osadził nad morzami 
I umocnił go nad ruchliwymi falami”.45 
 
„On, Jahwe jest naszym Bogiem, 
cała ziemia jest pod Jego prawem”.46 
 
„Albowiem wielkim Bogiem jest Jahwe 
i Królem wielkim nad wszystkimi bogami. 
W ręku Jego są głębie ziemi 
i wierzchołki gór należą do Niego. 
Jego jest morze – On je sam uczynił,  
a ląd suchy ręce Jego ukształtowały”.47 
 
Do Boga należą wszystkie zwierzęta leśne i górskie, ptactwo niebieskie  

i zwierzęta polne:  
„Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne,  
tysiące zwierząt górskich. 
 

                                                 
42 Ps 1, 1-3 
43 Ps 4, 9 
44 Ps 47 
45 PS 24, 1-2 
46 Ps 105, 7 
47 Ps 95, 3-5 
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Znam wszelkie ptactwo niebieskie, 
do Mnie należy to, co się rusza na polach”.48 
 
Bóg jest tym, który istniał przed wszystkim, On był zanim powstał świat, z Niego 

bierze początek wszelkie istnienie: 
„Zanim góry zostały zrodzone,  
zanim ziemia została poczęta i świat, 
od wieków po wieki jesteś Ty, Boże”.49  
 
Bóg wszystko stworzył z niczego, stworzył swoim słowem, On rzekł i się stało.50 

Przed Nim kroczy błyskawica, On rządzi prawami natury, jest władcą żywiołów.51 
Pod jego władzą jest słońce i burza.52 Bóg jest mocą i życiodajną siłą.  

O Nim woła psalmista: 
„Utwierdziłeś góry swoją mocą, 
przepasany jesteś potęgą, 
uśmierzasz szum mórz, 
szum ich fal  
i zgiełk ludów. 
Drżą mieszkańcy ziemi 
przed Twoimi znakami, 
krańce Zachodu i Wschodu uweselasz. 
Nawiedziłeś ziemię i zrosiłeś ją, 
bogacisz ja obficie. 
Strumień Boży napełniony jest wodami, 
przygotowujesz zboże, albowiem przysposabiasz ziemię. 
Bruzdy jej nawadniasz, kruszysz skiby, 
deszczem je zmiękczasz, błogosławisz jej plonom. 
Rok wieńczysz swymi dobrami 
i Twoje ślady opływają tłustością. 
Pełne są rosy pastwiska stepowe, 
radością przepasują się wzgórza. 
Pastwiska stroją się w stada trzody, 
Doliny okrywają się zbożem, 
Wznoszą się okrzyki i śpiewy”.53 
 
A w innymi miejscu czytamy: 
„Tyś spowodował wytryśnięcie źródła i strumienia, 
Ty wysuszyłeś stale płynące rzeki. 
Twoim jest dzień, i Twoja jest noc, 
Tyś ustanowił światło i słońce. 
 
 

                                                 
48 Ps 50, 10-11 
49 Ps 90, 2 
50 PS 33, 6-9 
51 Ps 105, 28-36 
52 Ps 50, 1-3 
53 Ps 65, 7-14 
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Tyś określił wszystkie granice ziemi, 
lato i zimę stworzyłeś”.54 
 
„Do ciebie należą niebiosa i ziemia; 
Ty osadziłeś świat i to, co go napełnia”.55 
 
„Cokolwiek Jahwe zechce, 
to wykonuje w niebie i na ziemi, 
w morzach i we wszystkich praoceanach. 
On wyprowadza chmury z krańców ziemi, 
zsyła deszcz z błyskawicami”.56 
 
„Pomoc moja od Jahwe, 
Stwórcy nieba i ziemi”.57 
Jahwe jest Bogiem dobrym, miłosiernym i łaskawym, wskazuje on drogę tym, 

którzy odstąpili od Jego przykazań i uczy swoich praw ludzi pokornych. Tylko 
słuchający się Pana mogą żyć szczęśliwie, on ich poucza, a ich potomstwo 
odziedziczy ziemię w pokoju,58 zaś zło czyniący zostaną wytępieni.59 Bóg jest tym, 
który ludziom i zwierzętom niesie wybawienie.60 

Dzięki Niemu ziemia wydaje swój plon:  
„Ziemia wyda plon swój 
pobłogosławił nam Bóg, nasz Bóg”.61 
 
Źródłem szczęścia człowieka jest bojaźń Boża i przestrzeganie jego praw:62 
„Dawał pożywienie tym, którzy się Go boją; 
 pamięta przez wieki o swoim przymierzu”.63 
Na zwrócenie na nie szczególnej uwagi zasługują również Psalmy:  

 104 – Hymn na cześć Jahwe, Stwórcy wszelkiego stworzenia,  

 136 – Podziękowanie Bogu za dzieła stworzenia i wybawienia, 

 147 – Wezwanie do wychwalania potęgi i łaskawości Jahwe, 

 148 – Wezwanie nieba i ziemi do wielbienia Jahwe. 
Ukazują one Boga – Wszechmocnego Stwórcę – autora wszelkiego stworzenia, 

jako Pana, Władcę, Króla, Właściciela wszystkiego co istnieje. On to stwarzając 
świat nadał mu prawa, które utrzymują go w istnieniu, są to mądre prawa, które 
stanowią fundament jego bytu. Poprzez te prawa Bóg rządzi i kieruje światem, przez 
te prawa wchodzi w historie człowieka i daje mu się poznać jako Stwórca, jako dobry 
i sprawiedliwy Pan, który daje życie. Bóg nadał temu światu porządek – harmonię 
dzięki której może istnieć człowiek, zwierzęta i rośliny.  

                                                 
54 Ps 74, 15-18 
55 PS 89, 12 
56 Ps 135, 6-7 
57 PS 121, 2 
58 Por. Ps 25. 
59 Ps 37, 9-11, 22, 28-29, 34-39 
60 Ps 36, 7 
61 Ps 67, 7 
62 Ps 112 
63 Ps 111, 5 
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W tym kontekście, w Księdze Mądrość Syracha czytelnik znajduje cenne 
przypomnienie, że żyje i gospodarzy na ziemi będącej własnością Boga. Wszystkie 
Boże stworzenia są Bogu miłe, wszystko co powołał do istnienia obdarza swoja 
miłością Mdr 11 24-26:  

„Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła  
na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz 
na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego 
byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku 
życia!”64 

Jak wynika z ksiąg Starego Testamentu – Starego Przymierza, chcąc zachować 
harmonię z Bogiem stwórcą i z całym stworzeniem, a dzięki temu żyć szczęśliwie  
i w radości, człowiek musi poznawać i zachowywać mądre prawa Boże, które rządzą 
światem i podtrzymują go w istnieniu. Wystąpienie przeciwko stworzeniu, przeciwko 
mądrym i dobrym Prawom Bożym, jest wystąpieniem przeciw Bogu, może dla 
człowieka zakończyć się w sposób dramatyczny i przyczynić się do jego zagłady – 
Bóg zniszczy tych, którzy niszczą ziemię.  

Bóg jest Bogiem życia, dlatego autor Księgi Mądrości przypomina: 
„Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, 
Nie gotujcie swej zguby własnymi rękami! 
Bo śmierci Bóg nie uczynił 
i nie cieszy się ze zguby żyjących. 
Stworzył bowiem wszystko po to, aby było 
I byty tego świata niosą zdrowie: 
Nie ma w nich śmiercionośnego jadu 
Ani władania Otchłani na tej ziemi”.65 
 
5. Nowy Testament – Nowe Przymierze 
Księgi Nowego Testamentu – Nowego Przymierza, są związane bezpośrednio 

z osobą Jezusa Chrystusa – Syna Bożego – Mesjasza – Odkupiciela.  
Jezus swoją nauką potwierdza wszystko to, co zostało zawarte w Pismach 

Starego Testamentu na temat relacji: Bóg Stwórca – człowiek – stworzenie. Jak pisał 
ks. Wojciech Bołoz: „Jezus nie zniósł swoim autorytetem porządku szabatowego, 
ale nadał mu nowe, mesjańskie znaczenie (por. Mk 2,23-27), przez co podkreślił 
nienaruszalność stworzenia”.66 Sam zresztą o sobie Jezus złożył świadectwo, 
mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo 
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,  
aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.67 

                                                 
64 Mdr 11 24-26  
65 Mdr 1, 12-14 
66 W. Bołoz, Biblijne podstawy ekoteologii (w:) J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński (red.): 

Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Warszawa 2001, s. 354 
67 Mt 5, 17-19 
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Jezus w swoim nauczaniu często podkreśla władzę Boga nas światem 
stworzonym. To Bóg stworzył świat i wszystko co istnieje powołał do życia. On go 
podtrzymuje, nadaje mu prawa, decyduje o wszystkim, co się w świecie dzieje: „On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz  
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.68 On jest mocny i potężny, cały świat jest  
w Jego władaniu. Wszystko zależy tylko od Niego – „A Ja wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest 
podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na 
swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo 
czarnym.”69 

Jezus zwracając się do słuchaczy bardzo często przywołuje przykłady ze świata 
przyrody, posługuje się alegoriami dotyczącymi zjawisk natury i jej praw. Jest 
autorem wielu przypowieści w których rośliny i zwierzęta odgrywają ważną rolę. On 
sam wykazuje się głęboką znajomością praw, które rządzą w świecie przyrody.  
W tym kontekście często porównuje Boga Ojca, a także siebie, do pasterza, rolnika, 
ogrodnika, siewcy, właściciela winnicy, troskliwego ojca i dobrego gospodarza. 

W nauczaniu Jezusa, stosunek człowieka do środowiska naturalnego 
pojmowanego zarówno jako Boże stworzenie, ale również jako dobro wspólne, 
powierzone pieczy i dane na pożytek wszystkim ludziom, jest przedmiotem pewnej 
kwalifikacji moralnej. Wynika to z przykazania miłości: „Pierwsze jest: Słuchaj, 
Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie 
jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego 
przykazania większego od tych”.70 

To przykazanie nakłada poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne  
i gospodarowanie zasobami naturalnymi, jako dobrem wspólnym nie tylko obecnych, 
ale i przyszłych pokoleń – pokoleń z którymi Bóg również zawarł przymierze, teraz 
zaś go uaktualnił przez ofiarę Jezusa. Grzech ekologiczny jawi się w tej 
perspektywie, jako wykroczenie zarówno przeciwko Bogu – Autorowi i Panu 
wszelkiego stworzenia, jak również i przeciwko ludziom, zarówno tym którzy żyją 
dzisiaj, jak i naszym dzieciom i ich dzieciom – przyszłym pokoleniom dla których 
Ziemia ma być również domem.  

Jezus wzywa wszystkich ludzi do doskonalenia się, osiągania świętości. Jest to 
możliwe w świecie, w którym człowiek jest powołany do życia w pełni – niszczenie 
świata ogranicza te możliwości człowieka i tym samym staje to w sprzeczności do 
woli Boga względem człowieka. 

W kontekście tych rozważań bardzo znamienne są słowa Jezusa, włożone  
w usta Króla – Sędziego: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.71 W związku z tym, 
że Król – Sędzia symbolizuje tu samego Jezusa, słowa te nabierają szczególnego 
znaczenia. Z jednej strony ponownie podkreśla odpowiedzialność poszczególnych 
pokoleń, za depozyt natury i zasobów, jakie przekażą tym, którzy nastąpią po nich, 
z drugiej zaś – pokazuje konieczność takiego gospodarowania w świecie, aby 
wszyscy mieli w miarę równy dostęp do dóbr i bogactw natury, pitnej wody, źródeł 

                                                 
68 Mt 5, 45 
69 Mt 5, 34-36 
70 Mk 12, 29-31 
71 Mt 25, 40 



312 
 

energii, pożywienia, czystego i świeżego powietrza, gleby i wszelkich innych dóbr, 
które Bóg dał każdemu człowiekowi. Nie można zamykać się w ciasnym egoizmie, 
żyjąc tylko w kategoriach indywidualnego użycia i zużycia, bez miarkowania  
na potrzeby, cierpienia i krzywdę innych. Na ten aspekt bardzo mocno zwrócił uwagę 
papież Franciszek w encyklice Laudato Si,72 będącej kwintesencją wielu dziesiątek 
lat nauki społecznej Kościoła w kwestii problemu zagrożeń ekologicznych  
i sprawiedliwego podziału i dostępności dóbr.73 

To podwójne rozumienie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości 
interpretacyjnych. Kierując się szerszym rozumieniem, możemy pójść dalej, w duchu 
nauczania św. Franciszka z Asyżu – którego papież Jan Paweł II ogłosił Listem 
apostolskim Inter sanctos z dnia 29.11.1979 patronem ekologów – i rozciągnąć 
kategorie braci i sióstr na inne Boże stworzenia, na byty i istoty pozaludzkie, rośliny, 
zwierzęta, ptaki, ryby, owady, ciała niebieskie, na wszystko to, co Bóg powołał do 
istnienia, podobnie jak człowieka. Powołał nas z tej samej materii, dla swojej chwały, 
połączył i uświęcił w Bożym tchnieniu życia. Buduje to w nas poczucie jedności  
z całym stworzeniem, odpowiedzialności za całe środowisko naturalne, za wszystkie 
żywe istoty, za wszystko co Bóg w swojej niezmierzonej mocy i miłości powoła do 
istnienia. 

W Liście do Rzymian, znajdujemy potwierdzenie ścisłej relacji, jaka zachodzi 
między człowiekiem i całym stworzeniem, o której wspominano w poprzedniej 
części, przy okazji upadku pierwszego człowieka. Autor Listu do Rzymian 
przypomina, że całe stworzenie zostało skażone grzechem człowieka i wraz z nim 
ponosi skutki braku jego rozwagi. „Stworzenie bowiem zostało poddane marności – 
nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również 
i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha  
w bólach rodzenia”.74 W tym przypomnieniu, zawarta jest jednak nadzieja, że wraz 
z odkupieniem człowieka dokona się odkupienie całego stworzenia. Z tego wynika 
również późniejsze pełne nadziei i radości przesłanie zawarte w kolędach  
i pastorałkach, które wyrażają radość z nadejścia Odkupiciela. Entuzjazm ten dzielą 
z ludźmi również inne stworzenia, istoty pozaludzkie, które w tym widzą odmianę  
i swojego losu. Rzeczywistość ta został zapowiedziana wcześniej w Księdze 
Izajasza, gdzie prorok w następujących słowach opisuje nową erę pod rządami 
Sprawiedliwego Mesjasza: 

„Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 
będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa  
i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też 
jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży 
swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej 
mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają 
morze”.75 

 

                                                 
72 Por. Mirosław A. Michalski, Człowiek i jego rozwój w świetle encykliki Laduato Si (w:) P. Szczepańczyk 

(red.): Ecce Homo i o nim interdyscyplinarnie. Siedlce 2016, s. 86-103 
73 Por. M. A. Michalski, Problem zagrożeń ekologicznych w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego, 

(w:) W. Tyburski (red.): Ekonomia Ekologia Etyka. Toruń 1996, s. 99-109 
74 Rz 8, 18-22 
75 Iz 11, 6-9 
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Ta radość z odnowionego stworzenie jest bardzo czytelna w Nowym 
Testamencie, który ma charakter chystocentryczny. Jak czytamy w I Liście  
do Koryntian: 

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo  
we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co 
w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”.76 

Należy jednak pamiętać, że każde cierpienie, każdy gwałt zadany naturze, jest 
raną zadawaną Chrystusowi, obecnemu w każdym stworzeniu. 

W tym kontekście więc nie tylko każde życie jest święte – bo pochodzi od Boga 
i jest częścią jego życia77 – ale po trzykroć święte jest każde stworzenie. Powołane 
przez Boga Ojca, odkupione przez Syna i podtrzymywane w istnieniu i odnawiane 
prze Ducha Świętego. Dlatego – jak możemy przeczytać w Apokalipsie św. Jana  
w 11 rozdziale w 18 wersecie – zniszczeni zostaną ci, którzy niszczą ziemię. 

 
5. Zakończenie 
Bezpieczeństwo może być definiowane jako swoisty stan – czy to w kontekście 

personalnym czy strukturalnym – który charakteryzuje się nie tylko brakiem 
zagrożeń, ale jednocześnie umożliwia rozwój i doskonalenie.78 Z tej perspektywy 
bezpieczeństwo ekologiczne jawi się jako jedno z najważniejszych, gdyż ono,  
ze względu na znaczenie środowiska i zasobów naturalnych dla życia człowieka, 
jest decydujące. Problem bezpieczeństwa ekologicznego wymaga reorientacji 
człowieka w stosunku do otaczającego go środowiska przyrodniczego, zasobów 
naturalnych – w poczuciu odpowiedzialności za ludzi żyjących obecnie, jak  
i za przyszłe pokolenia.  

Nie można mówić o ochronie przyrody bez uznania jej wartości, bez 
zakotwiczenia stworzenia w Stwórcy. Odrzucenie Boga powoduje zniekształcenie 
obrazu natury i jej wartości. Zarówno w tradycji judaistycznej, jak i w chrześcijańskiej, 
nauka o Bogu ma dużo do powiedzenia w kwestii kryzysu środowiska. Biblia 
pozwala dokonać swoistej reorientacji i odkrywa, że dobrze rozumiany 
antropocentryzm, jako element zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa, może 
stanowić pozycje wyjściową do działań na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego. 
Trafnie, na przykładzie chrześcijańskiego antropocentryzmu, oddaje to ks. Adam 
Szafrański: „Istota chrześcijańskiego antropocentryzmu polega na tym, że człowiek 
jako istota rozumna i wolna, obdarzona sumieniem i zmysłem odnajdywania sensu 
istniejącego świata dzięki objawieniu Bożemu, jest jakby zwornikiem całej widzialnej 
rzeczywistości, użyczając jej swego głosu do wyrażenia odniesień do Boga Stwórcy. 
Przez to właśnie ekologizm chrześcijański odrzuca samą możliwość despotycznego 

                                                 
76 1Kor 1, 15-20 
77 M. A. Michalski, Biblijne uzasadnienie dla ratowania życia i ochrony zdrowia (w:) M. Kopczewski,  

J. Farysej, S. Niedźwiecki (red.): Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Edukacja, 
prewencja, strategia. Poznań 2014, s. 267-280 

78 Por. R. Rosa, Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa. Siedlce 2008 
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i destruktywnego panowania człowieka nad przyrodą, która nie jest jego własnością, 
lecz jest mu tylko dana w rozumne użytkowanie zgodnie z zamysłem Boga. Człowiek 
należy do przyrody, jest jej częścią, ale tylko pod pewnym względem z racji swej 
struktury biologicznej i fizjologicznej. Jest swego rodzaju centrum, ale służebnym 
wobec Boga i wobec innych ludzi. Ekolodzy chrześcijańscy winni więc 
współpracować z wszystkimi ludźmi dobrej woli w osiąganiu najważniejszego celu, 
którym jest dobro ludzi, rozwój kultury humanistycznej i w ostateczności – chwała 
Boga Stwórcy, miłującego wszystko, co powołał do istnienia”.79 

 
Streszczenie 
Zdiagnozowanie stanu powszechnego kryzysu, zwanego jako ekologiczny, 

zapoczątkowało okres intensywnej refleksji związanej z poszukiwaniem przyczyn 
zaistniałego stanu oraz możliwych rozwiązań mających na celu jego zażegnanie. 
Jako podstawową przyczynę wskazuje się nieodpowiednie gospodarowanie 
człowieka oraz brak szacunku do środowiska naturalnego, wynikające z kryzysu 
etyki, współczesnej filozofii człowieka. Dalsze trwanie człowieka oraz jakość tego 
bycia w świecie uzależnione jest od szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
ekologicznego. Dlatego konieczne stało się podjęcie działań mających na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego, losu istot pozaludzkich oraz gospodarki 
zasobami naturalnymi i źródłami energii. Równe ważne jest uzasadnienie jakie 
motywuje człowieka do podejmowanych działań. Niewątpliwie jednym  
z najważniejszych elementów inspirujących człowieka w wartościowaniu 
przyjmowanych postaw w działaniu i podejmowanych decyzji jest jego religia – 
relacja z Bogiem i wypływająca z tego etyka mająca charakter teistyczno-
heteronomiczny. Zarówno dla wyznawców judaizmu, jak i dla chrześcijan, 
fundamentem ich wiary jest Objawienie zawarte na kartach Ksiąg składających się 
na Biblie. Mimo różnych kanonów, istota nauczania w odniesieniu do świata 
naturalnego – całego stworzenia pozostaje tożsama. W jednym i drugim przypadku 
szacunek do stworzenia ma wynikać z szacunku wobec Boga Stwórcy – Autora  
i Pana wszelkiego stworzenia, oraz z szacunku, miłości i odpowiedzialności  
w stosunku do drugiego człowieka, zarówno tego żyjącego dziś, jak i przyszłych 
pokoleń. W związku z tym stosunek do świata natury i gospodarka zasobami 
podlegają określonej kwalifikacji moralnej i są sankcjonowane normami  
o charakterze religijnym. Nakłada to na człowieka liczne zobowiązania.  

Słowa klucze: Kryzys ekologiczny, Bóg, Biblia, natura, stworzenie, człowiek, 
istoty pozaludzkie, zasoby naturalne, odpowiedzialność, bezpieczeństwo 
ekologiczne 

 
Summary  
Diagnosing the general state of crisis, named ecological, has initiated the time 

of intensive reflection over the quest to get reasons to such state and over finding 
possible solutions to overcome the crisis. Inappropriate human management and 
lack of respect to environment resulting from the ethical crisis, contemporary human 
philosophy, are indicated among major reasons of this present crisis. Further human 
existence and quality of this existence in the world is highly dependent on ecological 
safety in broad sense. Therefore, undertaking actions aimed at improvement of the 

                                                 
79 A. L. Szafrański, Chrześcijańskie podstawy ekologii. Lublin 1993, s. 9 



315 
 

environment’s condition, fate of human beings and management of natural 
resources and sources of energy has become a must. Equally important is the 
justification of motives for human actions. Undoubtedly one of the most important 
elements inspiring humans in valuation of their attitudes in their actions and decision 
making is religion – relationship with God and ethics resulting therefrom, of theistic 
– heteronomous nature. Both, for Jews and for Christians, the bedrock of their faith 
is Revelation, contained on the pages of the Book composing the Bible. Despite its 
various Canons, the essence of teaching with respect to natural world – all creation 
– remains the same. In each case, the respect for creation comes from the 
appreciation for the God The Creator – Author and Master of all creatures, as well 
as from respect, love and responsibility for other human beings living at present  
and for any future generations. Thus, the attitudes towards natural world  
and resources management are subject to specific moral qualification and are 
sanctioned by the religious standards. This imposes numerous obligations  
on humans. 

Key words: Ecological crisis, God, Bible, nature, creature, man, non-human 
beings, natural resources, responsibility, ecological safety 
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Ilona WALKOWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

PROMOCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW JAKOŚCI  
I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE  

ROLNO-SPOŻYWCZYM W POLSCE 
 
 
Systemy jakości to szansa zarówno dla producentów, którzy otrzymują wyższą 

cenę za swój produkt, ale także dla konsumenta, który ma pewność, że jego produkt 
został wyprodukowany w powtarzalnej jakości, nad którą czuwa urzędowa kontrola 
żywności. Doświadczenia Francji czy Austrii, gdzie konsumenci praktycznie nie 
kupują żywności bez znaku jakości pokazują, że jest to słuszny kierunek.1 Dowodem 
jest pięćdziesiąt dwa nowe programy mające na celu promowanie unijnych 
produktów rolno-spożywczych w Europie i na całym świecie zostały zatwierdzone 
przez Komisję Europejską. Obejmujące szeroką gamę produktów spożywczych od 
produktów mlecznych i oliwy z oliwek do owoców i warzyw oraz produktów 
mięsnych, programy te są wspierane przez dotacje z budżetu wspólnej polityki rolnej 
UE. Programy mają pomóc producentom z sektora rolno-spożywczego w UE  
w przekazywaniu informacji o jakości ich produktów w celu otwarcia nowych rynków 
i wykorzystania ich obecnego udziału w rynku. Koncentrują się na szeregu 
priorytetów, takich jak podkreślanie jakości żywności europejskiej, konkretnych 
sektorów rynku lub konkretnych krajów i regionów. Spośród 52 zatwierdzonych 
programów 32 docelowe kraje nienależące do UE, a 10 koncentruje się  
w szczególności na systemach jakości UE, które obejmują oznaczenia geograficzne, 
takie jak chronione oznaczone miejsca pochodzenia (ChNP) lub chronione 
oznaczenia geograficzne (ChOG), a także certyfikację ekologiczną. 

 
W Polsce natomiast okres ostatnich kilkunastu lat spędzono na poszukiwaniu 

najlepszych rozwiązań marketingowych, a następnie wdrażaniu innowacji 
marketingowych i instrumentów wsparcia promocji wytwarzanych w Polsce i Europie 
produktów rolno-spożywczych, co przyniosło z końcem 2010 roku oczekiwane 
efekty. Intensyfikacja działań biegła dwutorowo  miała skutkować zwiększeniem 
wielkości i wartości sprzedaży eksportowej polskiej żywności, oraz wpłynąć na 
rozwój rynku krajowego poprzez poszukiwanie rozwiązań zwiększających wartość 
dodaną produkcji w polskich gospodarstwach rolnych i przetwórniach żywności. 
Główne strategie oparły się o działania promocyjne z wykorzystaniem środków 
budżetowych, środków UE oraz funduszy promocji podejmowane w trzecim  
i czwartym kwartale 2010 roku oraz następujących po nich kwartałach 2011-12 roku 
wskazały, że konieczne jest zapewnienie stałego i stabilnego źródła finansowania 
tego rodzaju działalności, przy jednoczesnym udziale producentów i przetwórców  
w podejmowaniu decyzji co do ich kierunków oraz celów. Wspólne doświadczenia 
branży rolno-spożywczej i administracji w promocji polskiej żywności są niezbędne 
zarówno w zakresie planowania działalności promocyjnej, jak i w kontekście zmian 
polityki promocyjnej UE, której znaczenie – zwłaszcza w kontekście odchodzenia od 
bezpośredniego wspierania eksportu – ma być coraz większe tak w wymiarze 

                                                 
1 http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf 
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finansowym, jak i merytorycznym. Zatem jak powinna się zmieniać strategia 
promocji względem nowoczesnych ścieżek komunikacji z konsumentem?2 

 
Finansowanie promocji żywności polskiej 
Z analizy i Raportu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2016 roku o skutkach 

funkcjonowania ustawy o funduszach promocji wynika że nastąpił wzrost sprzedaży 
produktów handlu zagranicznymi produktami rolno-spożywczymi oraz stan 
wykorzystania przez Polskę środków z budżetu UE na programy informacyjne  
i promocyjne. Polska należała do grupy państw korzystających w największym 
stopniu ze wsparcia unijnego w tym zakresie. Dlatego w 2016 r. Ministerstwo 
opracowało projekt zmiany ustawy o funduszach promocji, który określał m.in. 
zwiększenie liczby przedstawicieli producentów rolnych oraz przeznaczenie 
środków funduszy na promocję produktów pochodzących z Polski. W 2016 roku 
podjęto prace nad strategią krótkookresową na lata 2017–2019. W związku  
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  
o zmianie ustawy o funduszach promocji, komisje zarządzające funduszy promocji 
są obowiązane do opracowania strategii dla swoich branż. Niestety do dziś nie 
podjęto działań zapewniających spójność opracowywanych strategii  
w długookresowej perspektywie, w tym dotyczących uwzględnienia wspólnych 
celów branż oraz ich specyfiki. W latach 2009-2016 dochody funduszy promocji 
wyniosły 310.410 tys. zł, w tym 98,3% stanowiły wpłaty, a 1,7% – odsetki od lokat  
i należności. W latach 2013-2015 dochody wszystkich dziewięciu funduszy promocji 
wyniosły średniorocznie 49.229 tys. zł. Kwoty wpłat na poszczególne fundusze były 
zróżnicowane: najwyższe na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego –  
40.556 tys. zł, a najniższe na Fundusz Promocji Mięsa Owczego – 53 tys. zł. Koszty 
obsługi funduszy promocji oraz funkcjonowania komisji zarządzających corocznie 
wzrastały i wyniosły: w 2013 r. 11,9% wpływów, tj. 5.838 tys. zł, w 2014 r. – 12,8%  
(6.148,4 tys. zł), w 2015 r. – 15,6% (7.880 tys. zł) i przekraczały próg 3,5% rocznych 
wpływów określony w art. 5 ust. 1 ustawy o funduszach promocji. Różnica między 
kosztami poniesionymi a przekazywanymi ARR z funduszy promocji została pokryta 
z dotacji podmiotowej i wyniosła: w 2013 r. – 4.178 tys. zł, w 2014 – 4.472 tys. zł,  
w 2015 r. – 6.201 tys. zł. Koszty te były kilkakrotnie wyższe niż zakładano przy 
ocenie skutków regulacji dla projektu ustawy o funduszach promocji. 
Funkcjonowanie funduszy promocji znacząco przyczyniło się do wzrostu 
wykorzystania środków z budżetu UE na programy promocyjne i informacyjne.  
Na 26 programów przyjętych do realizacji o łącznym budżecie 83.543 tys. euro,  
23 o budżecie ogółem 76.358 tys. euro (tj. 91,4%) stanowiły programy 
współfinansowane z funduszy promocji. Polska należała do jednych z największych, 
spośród państw członkowskich UE, beneficjentów tych środków.3 Fundusze 
promocji spełniają społecznie ważną rolę i powodują wzrost eksportu polskich 
produktów rolno-spożywczych, równocześnie utrzymanie dodatniego salda obrotu 
tymi produktami. Efektem pozytywnym  było wykorzystanie środków UE, stanowiąc 
główne źródło współfinansowania unijnych programów informacyjnych  
i promocyjnych. Niewystarczająca była kwota środków funduszy na ich obsługę 
ponieważ przekraczała próg ustalony w ustawie o funduszach promocji, wymagała 

                                                 
2 https://www.nik.gov.pl 
3 https://www.nik.gov.pl/plik/id,12854,vp,15262.pdf 
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pokrycia z budżetu państwa. Wysokie koszty obsługi funduszy promocji wynikały 
głównie z braku informatyzacji zadań oraz skomplikowanych procedur obsługi wpłat 
na Fundusz Promocji Mleka. W celu korzystniejszego wykorzystania środków 
funduszy, a także efektywniejszego prowadzenia działań wspierających krajowych 
producentów żywności, wskazane byłoby opracowanie i wdrożenie strategii 
uwzględniającej specyfikę poszczególnych branż oraz ich wspólne celów. Niezwykle 
istotne jest zastosowanie nowoczesnych form komunikacji marketingowych. 
Aktualnie liberalizacja handlu światowego, w tym produktami rolno-spożywczymi, 
ułatwiająca swobodny przepływ towarów i usług na rynkach spożywczo-rolnych 
całego świata, powoduje konieczność podejmowania inicjatyw innowacyjnych, 
działań wspierających dla budowania konkurencyjności oraz ugruntowujących 
status i pozycję produktów żywnościowych na rynkach, tym samym 
wspomagających otwieranie się na nowe rynki i nowe rozwiązania promocyjne. 
Niezwykle istotna jest  wymiana handlowa z państwami trzecimi, zgodna z nurtem 
polityki reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Prowadzone działania 
mające na celu budowanie sieci handlowych poprzez konkurencyjność trwałych 
powiązań handlowych, wysokie pozycjonowanie polskich towarów na rynku unijnym 
oraz wybranych rynkach światowych. W państwach członkowskich Unii Europejskiej 
wiele uwagi poświęca się promocji sprzedaży produktów rolnych przez 
zinstytucjonalizowanie działań takie jak reklama, wspieranie eksportu, oznaczenia 
jakościowe czy organizowanie stoisk na targach i wystawach. Te formy pomocy 
dotyczą poszczególnych kategorii produktów, a nie konkretnej marki danego 
producenta. Promocja artykułów rolno-spożywczych staje się coraz ważniejszym 
czynnikiem decydującym o wzroście ich eksportu i konsumpcji. Według opinii 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Proste przewagi ekonomiczne w postaci 
relatywnie niskich cen surowców, kosztów pracy czy energii, powoli,  
ale nieubłaganie się kończą”. Dlatego Komisja Europejska w nowej perspektywie 
2014-20 postawiła przed unijną polityką promocyjne cele, które są i będą kluczowe 
również dla Polski aktualnie i w przyszłości w tym podnoszenie świadomości 
konsumentów na temat jakości produktów rolnych z UE wzrost sprzedaży  
na rynkach światowych; pomoc finansowa i merytoryczna dla MŚP w sprzedaży  
na rynkach krajów trzecich. Mając na uwadze aktualnie prowadzone i planowane 
przez Polskę działania, można stwierdzić, że już teraz staramy się realizować 
wszystkie te cele w kampaniach promocyjnych realizowanych z dofinansowaniem 
UE, jak również w działaniach promocyjnych prowadzonych ze środków funduszy 
promocji czy też budżetu RP. Jednak Komisja Europejska zwróciła uwagę  
na konieczność dywersyfikacji działań promujących żywność pod względem rynków 
docelowych: rynków lokalnych i regionalnych rynku wewnętrznego rynku 
zewnętrznego. Strategie marek polskich produktów mają być wpisane w nurt polityki 
UE i osadzone w lokalnych, regionalnych rynkach ze swoim odpowiednikiem na 
rynki zewnętrzne. Zaplanowano Promocja żywności – kampanie branżowe – w rozp. 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 przez zwiększenie unijnego 
poziomu finansowania (do 70% w przypadku programów prostych realizowanych na 
rynku wewnętrznym UE i do 80% w przypadku programów prostych realizowanych 
na rynkach krajów trzecich oraz w przypadku programów, w których uczestniczy 
wiele państw) Zniesienie współfinansowania kampanii ze środków budżetu 
krajowego; Prowadzenie jednoetapowego procesu wyboru programów przez KE; 
Rozszerzenie listy produktów objętych promocją (przede wszystkim postawiono 
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nacisk na przetworzone produkty rolno-spożywcze i uznawane przez europejskie 
systemy jakości); Wprowadzenie unijnego rocznego programu prac; Włączenie do 
grupy beneficjentów organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz innych organów 
sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja 
i informowanie na temat produktów rolnych Stopniowy wzrost wsparcia ze środków 
unijnych do 200 mln EUR w 2020 r.  

 
Promocje lokalne. Rynki lokalne i regionalne  
W ocenie KE działania prowadzone na rynkach lokalnych i regionalnych mogą 

i powinny polegać na tworzeniu alternatywnych modeli komunikacji, dotarcia do 
konsumenta końcowego poprzez: sprzedaż bezpośrednią tworzenie targowisk  
w miastach sprzedaż krótkodystansową bezpośredni kontakt rolników  
i konsumentów. W programach finansowania przewidziano działania za pomocą 
instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i dzięki działaniom 
prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego niektóre z tych elementów 
nowoczesnego podejścia do zwiększenia wartości sprzedaży żywności pochodzącej 
z gospodarstw i małych przetwórni są wdrażane w życie.  Zgodnie z art. 11 ust. 3a 
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  
(Dz. U. 2007 231 poz. 1702) Agencja prowadzi działania promocyjne i informacyjne 
mające na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich 
produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych. Zadania te 
realizowane są poprzez wspieranie, planowanie i inicjowanie regionalnych 
przedsięwzięć marketingowych i promocyjnych organizowanych na rzecz 
producentów żywności lokalnej, regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej (zadania 
realizowane przez Oddziały Terenowe ARR). Promuje się udział merytoryczny  
w działaniach promujących produkty regionalne i tradycyjne oraz żywność 
ekologiczną, cykle spotkań kulinarnych z degustacją przygotowywanych potraw 
regionalnych, udział w konferencjach, seminariach i targach branżowych, spotkania 
grupowe z producentami żywności wysokiej jakości połączone z prezentacją 
produktów. Utrwalenie tożsamości marki lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności 
produktów regionu, przyciąganie konsumentów, to  niektóre z walorów produktów 
tradycyjnych i regionalnych. Dlatego też należy dbać by produkty te były zauważane 
i pożądane na rynku.4 Należy przyjąć strategie długofalowe i dołożyć należytych 
starań ich promowania, nie tylko w kraju ale i zagranicą. Przykładem może być 
Małopolska, pierwszy region w Polsce ze znakiem charakterystycznym dla 
produktów tradycyjnych z Małopolski, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. 
Badania wykazały że produkty regionalne były słabo rozpoznawalne lub zupełnie 
nieznane nawet dla małopolskich konsumentów. Dlatego w celu zwiększenia 
rozpoznawalności, tym samym konsumpcji regionalnych produktów, zaplanowano 
opracowanie znaku graficznego, wspólnego dla wszystkich małopolskich produktów 
tradycyjnych [Grabięski 2006]. Owym znakiem graficznym opracowanym przez 
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego jest etykieta „Produkt Tradycyjny  
z Małopolski”. Poprzez wprowadzenie etykiety produkty tradycyjne i regionalne 
zwiększyła się ich rozpoznawalność, co powinno wpłynąć na wzrost konsumpcji  
i w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia sprzedaży. Natomiast producenci 
poszerzą swoją świadomość co do zasady pola oddziaływania znakowania 

                                                 
4 http://www.agronews.com.pl/print.php?id=0&aid=9870 
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produktów regionalnych. Innym przykładem jest województwo warmińsko-
mazurskie, które należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Sieć  
i została zainstalowana w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej 
wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem  
ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych także w regionach europejskich. 
Przyniósł pozytywne rezultaty małym, lokalnym producentom żywności  
w zwiększeniu ich dochodów i w stworzeniu im lokalnego rynku zbytu. Dziś w sieci 
jest około 300 firm z 20-tu regionów z całej Europy. 

 
Rynek wewnętrzny i zewnętrzny  
Komisja Europejska planuje promocje  na szeroko rozumianym rynku 

wewnętrznym, e-działania promocyjne i informacyjne jako narzędzia do zwiększenia 
wiedzy konsumentów na temat Wspólnej Polityki Rolnej, standardów produkcji 
(środowisko, bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, woda, klimat) i jakości. 
Strategie wypełnią również kwestie związane ze zwiększaniem wiedzy  
i świadomości konsumentów na temat wartości odżywczej, zdrowej żywności oraz 
walki z otyłością. Polscy producenci żywności podjęli już, działający  
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł finansowania oferowanego przez 
Agencję, mogą wykazać się wieloma przykładami interesujących i efektywnych 
działań, począwszy od już zrealizowanych kampanii promujących spożycie owoców 
i warzyw czy też mleka i przetworów mlecznych, a kończąc na planowanych 
kampaniach promocyjnych, które zostały przesłane Komisji Europejskiej  
do akceptacji. Równocześnie Agencja w ramach działań prowadzonych  
z art. 11 ust. 3a ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 
rolnych bierze udział w organizacji konferencji, spotkań, seminariów oraz zajęć dla 
dzieci i młodzieży dotyczących prawidłowego żywienia. Działania te prowadzone są 
w powiązaniu z realizacją przez Agencję mechanizmów WPR administrowanych 
przez ARR, dotyczących spożycia owoców i warzyw oraz mleka i przetworów 
mlecznych z dofinansowaniem ze środków UE, budżetu RP oraz Funduszu Promocji 
Mleka (w przypadku mleka i przetworów mlecznych). W Europie natomiast obrębie 
regionów istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci. 
Członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w regionach 
są wybrane gospodarstwa, producenci, zakłady przetwórstwa żywności  
i restauracje. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych 
za żywności lokalnego pochodzenia. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą 
promującą produkcją i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności co ma spełnianiu 
życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami 
żywności, restauracjami i regionami. Ważne jest również promowanie rozwoju 
żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe. 
Promocja żywności na rynkach krajów trzecich to odrębny od pozostałych obszar 
aktywności promocyjnej (zarówno obecnej, jak i przyszłej). Dla Komisji 
Europejskiej istotne jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji UE jako eksportera netto 
żywności i środków spożywczych. KE postrzega to poprzez zwiększenie 
intensywności działań w następujących obszarach: wsparcie techniczne: analiza 
rynku, analiza nawyków konsumentów, określanie interesujących rynków (rynki 
obszaru wolnego handlu – FTA, Japonia, Chiny, Rosja, USA), informowanie, 
promocja. W zakresie promocji eksportowej Polska posiada  doświadczenia, które 
niewątpliwe pozwolą na duży udział polskich producentów i przetwórców zarówno  
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w działaniach promujących żywność w krajach trzecich, jak i samym eksporcie tejże 
żywności. Już dziś można zauważyć, że wprowadzenie funduszy promocji 
przyczyniło się do zwiększenia liczby interesujących programów branżowych, 
których celem jest promocja polskiej żywności w krajach nienależących do UE.  
W najbliższym czasie Agencja zamierza przesłać do Komisji Europejskiej dwa 
programy promocyjne (skierowane na rynek rosyjski i ukraiński) o łącznym budżecie 
7 mln euro, których celem jest promocja wytwarzanych w Polsce jabłek oraz 
makaronu. Również w dotychczas realizowanych kampaniach niewątpliwe możemy 
poszczycić się zarówno ciekawymi działaniami, jak i efektami tych działań  
(w zakresie promocji mięsa i jego przetworów, jak również owoców  
i warzyw). Przykładowe zrealizowane kampanie promocyjne: 1. Ekologia (rynek 
docelowy: Polska) 2. Życie miodem słodzone (Polska) 3. Stół pełen smaków (USA, 
Korea Płd.) 4. Oryginalność pod ochroną (Polska) 5. Mięso i jego produkty – tradycja 
i smak (Ukraina, Japonia, Chiny) 6. Mrożonki pełne natury (Polska) 7. Marchewka 
(Rumunia, Bułgaria) 8. Stawiam na mleko i produkty mleczne (Polska) 9. 5 x dziennie 
warzywa i owoce (Polska) 10. Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość 
(Chiny, Tajlandia, Singapur, Rosja, Ukraina) Tradycja, jakość i europejski smak 
(USA, Korea Południowa, Wietnam) 13. 5 porcji warzyw, owoców lub soku (Polska, 
Rumunia) 14. Pokochaj olej rzepakowy (Polska, Łotwa) 15. Nowa jakość  
w drobiarstwie (Polska, Niemcy). 

 
Wyzwania dla managerów promocji żywności 
W Polsce i Europie nieustannie poszukuje się nowych form prezentacji, 

promocji ze względu na zmieniającą się sytuację ekonomiczną produkcji rolno-
spożywczej, a tym samym również politykę promocyjną Unii Europejskiej. Przed 
nami niewątpliwie nowe wyzwania, dla polskiego sektora żywnościowego. 
Niewątpliwie należy pogodzić się z faktem, iż praktycznie wyczerpały się rezerwy 
najprostszych form przewagi konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego, 
polegające na niższych cenach i kosztach wytworzenia. Jest to zjawisko 
nieodwracalne, które dotyczy wszystkich dużych producentów żywności w UE. 
Dlatego też należy szukać tej szansy gdzie indziej, w tym m.in. w systemowym 
polepszaniu jakości wytwarzanej w Polsce żywności zarówno po stronie 
producentów rolnych, jak i przetwórców, co zapewne będzie stwarzać możliwość 
funkcjonowania na konkurencyjnym rynku światowym a przede wszystkim w nowych 
formach komunikacji z konsumentem. Równie ważne jak budowanie przewag 
jakościowych i promocyjnych jest współpraca i współdziałanie polskich producentów 
i przetwórców i managerów promocji zarówno poprzez integrację pionową sektora, 
jak i współpracę horyzontalną, m.in. w ramach grup i stowarzyszeń producentów lub 
przetwórców, gdyż bez tego nie będzie możliwości wykorzystania szans, jakie będą 
dawały nowoczesne instrumenty wspierające promocję polskiej i europejskiej 
żywności. Szans należy upatrywać głównie w specyficznych cechach żywności jako 
przedmiotu promocji. Najważniejszym czynnikiem kreującym ścieżki promocji jest 
fakt, że żywność jest pod wieloma względami wyjątkowym produktem, a tym samym 
wyjątkowym obiektem promocji. Ta wyjątkowość związana jest między innymi  
z zaspokajaniem podstawowych potrzeb człowieka, dużym wpływem na zdrowie  
i życie konsumentów, główną rolą w strukturze wydatków, największą 
częstotliwością zakupów, biologicznym, sezonowym charakterem produkcji 
rolniczej, rozproszonym popytem oraz podażą, małą elastycznością cenową popytu, 
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szerokim zakresem konkurencji pomiędzy producentami, ważnym znaczeniem 
sektora rolno-spożywczego dla polskiej gospodarki, dużą liczbą obostrzeń prawnych 
dotyczących produktu, ale również promocji. Specyficzne cechy żywności budują 
główne linie i charakter stosowanych strategii marketingowych przedsiębiorstw i tym 
samym stosowanych form oraz narzędzia promocji. Sektor spożywczy ma duży 
udział w rynku reklamy. Z danych SMG Polska wynika, że jest on na trzecim miejscu 
pod względem wielkości wydatków, ustępując jedynie handlowi i sektorowi 
farmaceutycznemu. W 2015 r. wydatki na reklamę w tej branży wyniosły  
870,3 mln PLN i były o 16% większe niż rok wcześniej. Dzięki zachodzącym  
w otoczeniu zmian społeczno-gospodarczych, demograficznych, technologicznych  
i politycznych, formułują się potrzeby konsumentów oraz różne sposoby ich 
zaspokajania, co z kolei koncentruje się na zbudowaniu konkretnych produktów  
i ścieżek komunikacyjnych. Aktualnie na wszystkich rynkach handlowych,  
że w kontekście marketingu żywności najszybsze zmiany w otoczeniu powodują 
rozwój i upowszechnianie nowych technologii telekomunikacyjnych, wirtualizacja 
informacji wśród polskiego społeczeństwa, zmiany demograficzne, relatywne 
tanienie żywności. Nowoczesne technologie telekomunikacyjne na wielu polach 
życia człowieka oddziałują nie tylko na rozwój nowych narzędzi i form promocji,  
ale głównie na sposób komunikowania się pomiędzy ludźmi, w tym 
rozprzestrzenianie się niektórych idei, sposoby spędzania wolnego czasu, zdrowego 
trybu życia, dostęp do informacji i wiele innych aspektów życia, co wpływa  
na wybory, generuje potrzeby. W kolejności wzrastające dochody pozwalają dużej 
części społeczeństwa zaspokajać często wysoko wysublimowane życzenia. 
Niejednokrotnie dla współczesnego konsumenta dokonanie zakupu żywności nie 
jest jedynie dostarczeniem niezbędnych składników odżywczych. Konsument coraz 
częściej koncentruje się na poszukiwaniu wartości dodanej niż standardowa jakość. 
Współcześnie żywność powinna nieść ze sobą wiele dodatkowych wartości, a sama 
konsumpcja nierzadko służy demonstrowaniu niepowtarzalnego systemu wartości, 
swoich postaw i przekonań. W Polsce  żywność i napoje bezalkoholowe są  
na pierwszym miejscu w udziale w strukturze wydatków społeczeństwa. W 2015 r. 
na ten cel gospodarstwa domowe w naszym kraju przeznaczyły 24% wydanych 
środków. Najczęstszym kryterium wyboru konkretnego produktu jest jego 
konkurencyjna cena, bądź korzystna relacja ceny do jakości. Wyborowi określonych 
produktów lub kategorii żywności poświęca się bardzo dużo uwagi. Co z kolei  
w dużej mierze wpływa na promocję, determinując zawartość przekazu oraz 
zastosowane narzędzia. Popularnym trendem wśród konsumentów jest ostatnio 
smart shopping, czyli sprytne robienie zakupów. Trend smart shopping dotyczy 
również żywności i może przejawiać się np. dużą podatnością na promocję 
sprzedaży czy wzrastającą popularnością zakupów przez Internet. Ogromna rolę 
przy wyborze mają znaczenie kwestie zdrowotne żywności, pojawia się potrzeba 
zbudowania zaufania i dostarczenia certyfikatów, gwarancji bezpieczeństwa 
żywności. Certyfikaty zdrowej żywności powodują silną pozycję marek produktów 
żywnościowych. Oczywistą konsekwencją jest przestrzeganie obostrzeń prawnych 
dotyczących produkcji, ale również promocji żywności. Odpowiedzią na tę potrzebę 
konsumentów są również formalne gwarancje, normy i znaki jakości, których liczba 
jest bardzo duża. Dotyczy to głównie produktów rolnych przeznaczonych do 
bezpośredniej konsumpcji. Wówczas zaufanie do danego produktu można 
zbudować na powiązaniu z miejscem jego nabycia lub miejscem jego 
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wyprodukowania. W przypadku żywności pochodzenie produktu ma większe 
znaczenie niż w przypadku produktów z innych branż. Konsumenci zazwyczaj są 
wrażliwi na punkcie kwestii zdrowotnych, więc utrata zaufania do bezpieczeństwa 
produktu może mieć bardzo duże negatywne konsekwencje dla producenta. W tym 
kontekście rola promocji, jeśli chodzi o żywność, jest bardzo istotna. Dla przykładu 
w badaniu Polskiej marki żywności postawiono pytania dotyczące wiedzy na temat 
polskich produktów i ich zakupów. Okazało się, ze polska marka, dla konsumentów, 
to ta stworzona w całości w Polsce. Produkty polskie  są, według konsumentów, 
tańsze od zagranicznych i są wyższej jakości. Zgodnie z deklaracjami 
respondentów, jakość jest najważniejszym wyznacznikiem przy wyborze takich 
produktów spożywczych mleko i przetwory mleczne (wynika z badania 
poświęconego postawom konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego  
i zagranicznego, które zrealizował zespół pracowników Katedry Rynku, Marketingu 
i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy współpracy instytutu ARC 
Rynek i Opinia). Dla konsumentów polskich polska marka to przede wszystkim 
tradycje narodowe, ekologiczność i praktyczność. Najmniej badanych kojarzyło 
marki pochodzące z Polski z prestiżem (5%) i niską jakością (7%). Z badań tych 
wynika, że wciąż zbyt mało uwagi poświęcamy promocji i informacji o naszych 
produktach ponieważ aż 34% badanych uważa, że brak jest informacji  
na produktach, ze są polskie. Ponadto wybierając produkty żywnościowe, 
konsument kieruje się prawdopodobnie coraz bardziej zróżnicowanymi (ze względu 
na wzrost świadomości i możliwości zakupu) potrzebami. Zależeć one będą od 
sytuacji oraz od kupowanego produktu. Dla każdego konsumenta zbiór tych potrzeb 
będzie inny. Konsumenci mają w stosunku do żywności szereg oczekiwań. Jak 
wynika z licznych badań, w tym przeprowadzonych na zlecenie Banku BGŻ BNP 
Paribas w 2015 r. przez firmę GfK, wybierając konkretny produkt spożywczy, 
konsumenci kierują się następującymi cechami: korzystna cena, świeżość, walory 
smakowe i zapachowe, miejsce pochodzenia (lokalny, regionalny, polski), 
autentyczność, naturalność produktów i procesów technologicznych, tradycyjne 
przepisy i naturalna metoda wytworzenia, unikalne składnik, wpływ na zdrowie, 
bezpieczeństwo, zapewnienie jakości, zawartość składników odżywczych, wygoda 
spożycia lub przyrządzenia, marka, reputacja producenta, luksus, prestiż, wpływ  
na lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę, wpływ na ekośrodowisko, wpływ  
na dobrostan zwierząt, spełnianie wymogów diet, spersonalizowana oferta. 

Jest to ogólnikowa lista cech, które wpływają na wybór konkretnego produktu. 
Należy mieć na uwadze nie tylko fakty ale i obiektywną ocenę dotyczącą 
powyższych kwestii w dużej mierze liczy się percepcja klienta. Warto też zauważyć, 
że niektóre z powyższych cech wzajemnie się przenikają. Dla przykładu, dla wielu 
konsumentów produkt lokalny będzie oznaczał wysoką jakość, zapewnienie 
bezpieczeństwa, świeżość, niewielki negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Widać również , że część z tych cech zaspokaja potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby 
takie mogą nie być jeszcze rozpowszechnione w społeczeństwie, lecz wzrastające 
dochody oraz większa świadomość, również dzięki szybkiemu obiegowi informacji 
za sprawą nowoczesnych technologii, powodują, że niektóre niszowe cechy  
z powyższej listy mogą szybko zyskiwać na znaczeniu. Dziś konsumenci zupełnie 
inaczej robią zakupy niż pięć lat temu, a w następnej dekadzie będą robić je zupełnie 
inaczej niż dziś. Dlatego managerowie muszą nadążyć w ewolucji narzędzi promocji. 
Obecnie przedsiębiorstwa posiadające wiele technik i narzędzi promocji, które 
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wykorzystują w celu dotarcia do klienta, jego zainteresowania  produktem, 
zintensyfikowania zainteresowania jego jakością, poinformowania o jego 
właściwościach, wywołania chęci zakupu i w konsekwencji jego sprzedaży, czyli 
zainicjowania działania zakupowego, a także zbudowania długofalowej sprzedaży. 
W tradycyjnej formie w zakres promocji instrumentów takich jak: reklama, sprzedaż 
dedykowana, public relations oraz promocja sprzedaży są już niewystarczające albo 
zbyt oczywiste. Niejednokrotnie konsumenci produktów spożywczych bywają 
zmęczeni nadmiarem komunikatów marketingowych, reklamowych którymi są 
zewsząd atakowani, co zmniejsza skuteczność zawierania transakcji, decyzji 
zakupowych w wielu przypadkach.  

Dlatego niezwykle istotny dla budowania pozytywnych decyzji zakupowych  jest 
element oryginalności, zaskoczenia, a przede wszystkim spersonalizowana 
komunikacja produktu dla grup odbiorców (sprzedaż bezpośrednia). Obok 
klasycznych, instrumentów komunikacji marketingowej, reklamowych, projektuje się 
nowe, wciąż jeszcze mniej powszechne formy przekazu i informacji.  

Jednym z narzędzi jest pozycjonowanie i optymalizacja stron www  
w wyszukiwarce internetowej przy uwzględnianiu określonych fraz i słów 
kluczowych, a tym samym do zwiększenia odwiedzenia strony internetowej firmy 
przez potencjalnych klientów. Współczesne narzędzia promocji powinny 
wykorzystywać głównie nowoczesne media i technologie, content marketing 
kreatywne, niepowtarzalne rozwiązania, które powinny zaskoczyć potencjalnych 
nabywców. Dzięki ogromnej popularności serwisów społecznościowych,  
a zwłaszcza Facebook'a, content czyli treści w różnej postaci mogą zostać 
wykorzystane do budowania świadomości marki, generowania leadów 
sprzedażowych czy ruchu na stronie. Ich strategicznym i operacyjnym celem jest 
zaangażowanie konsumenta w proces komunikacji marketingowej, co pozwala na 
skuteczniejsze dotarcie do potencjalnych nabywców, wybór właściwych narzędzi 
promocji to jednocześnie zmniejszenie kosztów.  

Należy jednak zaznaczyć, że współcześnie na rynku pojawia się wiele 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie narzędzi promocji, które trudno jest 
jednoznacznie sklasyfikować, gdyż wymykają się one klasycznym podziałom.5 
Wśród nich wykorzystywane w marketingu spożywczym są: ambient media wszelkie 
formy niestandardowego, rzadko spotykanego marketingu, np. pojawienie się  
na ulicy fioletowej krowy milka; guerilla marketing (partyzancki), kontrowersyjne 
działania oparte na niskich kosztach np. napisy na chodnikach; tryvertising – 
wkomponowanie marki, produktu, usługi w życie konsumentów, żeby mogli 
podejmować decyzje zakupowe na podstawie bezpośrednich doświadczeń  
z produktem, np. bezpłatne częstowanie kawą; product placement- umieszczeniu  
na zasadach komercyjnych w filmie, serialu, teledysku, książce, programie 
telewizyjnym, audycji radiowej, grze itd. produktu, usługi, marki, loga, np. reklama 
soków w popularnym serialu telewizyjnym; niestandardowe działania outdoor  
np. reklama w podróży, billboard z wystającymi elementami; marketing mobilny – 
wykorzystanie urządzeń przenośnych (sms, mms, aplikacje), np. działania 
promocyjne aplikacji mobilnej playback; marketing szeptany (buzz marketing); 
polecenie produktu za pomocą "spontanicznego" przekazu ustnego. celem jest 
stymulowanie rozmów o produktach, usługach, marce za pomocą plotki, np. wśród 

                                                 
5 http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir102015total2809.pdf 
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znajomych; marketing wirusowy- zainicjowanie sytuacji, w której potencjalni klienci 
będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy 
produktów, np. robienie selfie przez znane osoby; ambush marketing (marketing 
podstępny); promowanie marki podczas znaczących wydarzeń bez ponoszenia 
kosztów opłat licencyjnych na rzecz organizatora, np. odżywki Nestle w trakcie euro; 
advertorial- forma reklamy prasowej wyglądająca jak artykuł redakcyjny (artykuł 
sponsorowany); infomercials - reklama mająca postać sponsorowanego programu 
w tv, np. programy kulinarne sponsorowane przez producenta przypraw 
wykorzystywanie: zdjęć video, wpisów w na blogach, raportów, publikacji naukowych 
tutoriali, artykułów eksperckich, podcastów audio.  

W kilku ostatnich latach zaobserwowano rozwój nowoczesnych technologii 
teleinformacyjnych i upowszechnienie się Internetu w bardzo szybkim tempie  
i odnotowano zmiany w promocji pod wpływem rozwoju technologii internetowych. 
Liczba użytkowników Internetu na świecie, a także w Polsce, nieustannie wzrasta. 
Wraz z rozwojem Internetu zwiększa się również liczba osób korzystających  
z nowoczesnych mediów oraz technologii mobilnych. Dane GUS z 2015 roku 
• 76% GOSPODARSTW DOMOWYCH posiadało dostęp do Internetu  
• 78% GOSPODARSTW DOMOWCYH miało w domu przynajmniej 1 komputer 15  
• 93% PRZEDSIĘBIORSTW posiadało dostęp do Internetu • PRAWIE 100% 
DUŻYCH FIRM posiadało dostęp do Internetu • 65% FIRM posiadało własną stronę 
internetową• 91% DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW posiadało własną stronę 
internetową. Komunikacja internetowa wprowadziła zmiany w komunikacji 
marketingowej. Z punktu widzenia przedsiębiorstw szczególnie spożywczych oferuje 
szeroki narzędzia, które mogą być wykorzystywane w promocji produktów on-line 
na żywo. Koszty reklamy w tych mediach są znacznie niższe niż w mediach 
tradycyjnych. Wymaga to jednak nowych wyzwań i umiejętności ciągłego śledzenia 
sieci ponieważ niekontrolowane rozprzestrzenianie się negatywnych informacji  
o produkcie jest równie szybkie jak pozytywnych. Opinie w formie przekazu 
internetowego w znacznie szybszym obiegu informacji, zarówno tych pozytywnych, 
jak i negatywnych wymaga współmiernej aktywności na polu sieciowego 
komunikatu, informacje powinny być na bieżąco aktualizowane, a reakcja  
na ewentualne zdarzenia natychmiastowa.6 

Rozwój Internetu i technologii mobilnych pozwolił również zbieranie ogromnych 
ilości danych o klientach i ich analizę (big data). Umożliwił szybsze i lepsze poznanie 
konsumenta i tym samym szybko i precyzyjnie dopasować produkt oraz działania 
promocyjne do małych grup konsumentów lub nawet pojedynczych konsumentów. 
Należy mieć na uwadze, że dzięki Internetowi klient uzyskał dużo większą możliwość 
wyszukiwania i posiadania wiedzy i informacji o produkcie i firmie, marce lub też 
porównywania produktów różnych producentów żywności – otrzymał zatem 
skuteczne narzędzie do precyzyjnych decyzji i dokonywania trafniejszych wyborów. 

Rozwój Internetu jako narzędzia promocji jest nieustannie  intensywny,  
że według prognoz analityków ZenithOptimedia, przy utrzymaniu obecnych trendów, 
w 2018 r. na świecie udział wydatków na reklamę w Internecie i na urządzeniach 
mobilnych przewyższy udział wydatków na reklamę telewizyjną. Warto również 
dodać, że już w 2017 r. udział wydatków na reklamę mobilną przewyższy udział 

                                                 
6 http://promocjazywnosci.pl/rozdzial_1_3.html 
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wydatków na reklamę w Internecie dostarczanym za pośrednictwem urządzeń 
stacjonarnych. 17 

Według badania IAB Polska/PwC AdEx 2015 w latach 2008–2015 rynek 
reklamy online w Polsce przyrastał przeciętnie rocznie o 15%, przekraczając w 2015 
r. 3 mld zł. Mimo że wydatki na reklamę w mediach społecznościowych w naszym 
kraju dynamicznie wzrastają, to ich udział (12%) w wydatkach na reklamę 
internetową jest ciągle wyraźnie niższy niż np. w USA czy Wielkiej Brytanii.  
19 Z danych Statistica wynika, że najpopularniejszym portalem społecznościowym 
na świecie, biorąc pod uwagę liczbę użytkowników, jest Facebook. W kwietniu  
2016 roku globalna liczba aktywnych użytkowników Facebooka wynosiła  
ok. 1590 mln i stale się zwiększa. 20 W marcu 2016 roku. w Polsce liczba 
użytkowników Facebooka szacowana była na 14 mln osób, Instagramu na ponad  
2 mln osób, a Twittera i LinkedIn po 1 mln osób. 21Obok serwisów 
społecznościowych ważnym nośnikiem informacji w Internecie są blogi. Według 
badań firmy BLOGmedia w 2014 r. w Polsce najbardziej liczną grupę stanowiły blogi 
o tematyce kulinarnej – ich odsetek wyniósł ponad 21%. Autorami blogów są 
przeważnie kobiety – 85% blogerów. Co istotne dla producentów żywności, wraz ze 
wzrostem wieku blogerów zwiększa się odsetek blogów kulinarnych. Warto również 
zauważyć, że były one zarazem jedną z najchętniej czytanych kategorii blogów  
(37% kobiet, 20% mężczyzn ). 22 Niewątpliwie blogi oferują interesujące możliwości 
promocji produktów żywnościowych, prawdopodobnie szczególnie w przypadku 
produktów niszowych, o wyjątkowych cechach, nowych na rynku lub w przypadku 
promowania nowych zastosowań dla dotychczasowych produktów. Ministerstwo 
wytypowało na przyszły rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej 
sektora rolno-spożywczego. Są to: Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Islamska Republika Iranu, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, 
Wietnam, Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki, Kanada, Stany 
Zjednoczone, Białoruś, Kazachstan. Ponadto planowane jest zintensyfikowanie 
obecności na rynkach: Korei Płd., Singapuru, Malezji, Maroka, Meksyku i Kuby. 
Polityka promocyjna UE ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przemysłu 
spożywczego. Polskie i europejskie firmy produkujące żywność i napoje są 
zaangażowane w wytwarzanie bezpiecznych, wysokiej jakości produktów dla 
konsumentów zarówno w kraju, jak i za granicą od roku 2011. Pozwoli to zwiększyć 
konkurencyjność przemysłu, pomagając mu w osiągnięciu celów strategii UE 2020 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. W szczególności UE zwiększa nacisk na państwa trzecie, jako sposób 
na wchodzenie na rosnące rynki, wspierając strategie eksportowe firm spożywczych. 
Ponadto, operatorzy żywności zgadzają się z Radą, że polityki promocyjne powinny 
być bardziej ambitne i spójne z innymi instrumentami i politykami promocji. 
FoodDrinkEurope z zadowoleniem przyjmuje krok w kierunku ulepszenia obecnych 
ram, zwiększenia wpływu promocji i ograniczenia biurokracji. Co więcej, europejski 
przemysł spożywczy kupuje i przetwarza 70% unijnej produkcji rolnej, dlatego 
FoodDrinkEurope docenia fakt, że wnioski odzwierciedlają współzależność między 
rolnikami i przetwórcami w Europie.7 

 
 

                                                 
7 https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-iabpwc-adex-2015-fy/ 
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Streszczenie 
Czym jest promocja żywności lokalnej i regionalnej i dlaczego jest ona ważna 

dla Polski?  
W ostatnich latach procesy globalizacji od dawna sprzyjają dyfuzji "masowej" 

lub wielkoskalowej produkcji w sektorze spożywczym w krajach uprzemysłowionych 
kosztem żywności lokalna i regionalnej Polski. Jednak od jakiegoś czasu Polacy 
wykazują zainteresowanie produktami polskimi i jako klienci pytają o nie 
producentów lokalnej i regionalnej żywności, która jest ekologicznie i ekonomicznie. 
To wzmożone zapotrzebowanie na produkt polski stanowi okazję dla regionu Bałtyku 
do promowania lokalnych i regionalnych produkcji i marketingu żywności, a tym 
samym przyczyniają się do jej rozwoju gospodarczego i konkurencyjności. Nowa 
okazja biznesowa dla Polski może być zrealizowana, jeśli podstawowe cechy 
regionalnej żywności polskiej będą wyraźnie wyartykułowane poprzez zintegrowanie 
narzędzi promocyjnych tradycyjnych z nowoczesnymi przy zdecydowanym udziale 
mediów interaktywnych dla regionalnych i lokalnych produktów spożywczych z ich 
unikatową tożsamością (tj. klimat, geografia, historia i lokalne rzemiosło). 
Jednocześnie regionalny sektor żywnościowy w Polsce wciąż potrzebuje 
wykształcenia 

Własnych narzędzi marketingowych opartych na wiedzy i świadomości 
regionalności, lokalności produktów spożywczych Polski. Poszukiwanie nowych 
środków komunikacji z rynkiem się odnosić do tych możliwości i potrzeb, 
koncentrując się na pytaniu, czym jest lokalna i regionalna żywność polska oraz 
dlaczego i jak może być lansowana. Jego głównym założeniem jest to, że edukacja 
w lokalnej i regionalnej żywności jest coraz bardziej istotna w świetle nowych miejsc 
pracy i możliwości biznesowych w sektorze spożywczym w Polsce. Ważne powinny 
być procesy i praktyki korzyści społeczne a problemy a obecne ograniczenia 
finansowe.  

Słowa klucze: promocja, żywność, przemysl spożywczy, product regionalny 
 
Summary 
What is the promotion of local and regional food and why is it important for 

Poland? 
In recent years, globalization processes have long been conducive to the 

diffusion of "mass" or large scale production in the food sector in industrialized 
countries at the expense of local and regional food. However, Poles have been 
interested in Polish products for some time, and as consumers, they ask local  
and regional food producers who are ecologically and economically productive. This 
increased demand for Polish products is an opportunity for the Baltic region  
to promote local and regional food production and marketing, thus contributing to its 
economic development and competitiveness. A new business opportunity for Poland 
can be realized if the basic characteristics of Polish regional food are clearly 
articulated by integrating traditional promotional tools with modern, interactive media 
with regional and local food products with unique identities craft). At the same time, 
the regional food sector in Poland still needs education. 

Own marketing tools based on knowledge and awareness of regional, local food 
products of Poland. The search for new means of communicating with the market is 
related to these opportunities and needs, focusing on the question of what is local 
and regional Polish food and why and how it can be promoted. Its main premise is 
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that education in local and regional food is increasingly important in light of new jobs 
and business opportunities in the food sector in Poland. Processes and practices 
should benefit from social benefits and problems and current financial constraints. 

Key words: promotion, food, food industry, regional product 
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REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH  
A DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE W BLOKU OPERACYJNYM 

 
 
Wstęp 
Zakażenia szpitalne dotyczą wszystkich szpitali na całym świecie, są bardzo 

groźne dla zdrowia i życia pacjentów, ale również dla personelu medycznego, 
dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad, które pozwalają zmniejszyć ich ilość 
oraz skale występowania.  

W zależności od rodzaju i przyczyny występowania, zakażenia szpitalne 
doprowadzają do zamykania poszczególnych oddziałów, a także całych szpitali. Nie 
zawsze wywołane są one drobnoustrojami bytującymi w oddziale szpitalnym, jest to 
również flora bakteryjna naturalnie występująca na skórze pacjenta. Wciąż 
podejmowane są próby zmniejszenia skali występowania chorób zakaźnych  
u pacjentów poprzez ulepszanie środków dezynfekcyjnych stosowanych przez 
personel medyczny, metod sterylizacji, szkolenia pracowników szpitali. Powstają 
regulacje prawne oraz jednostki zajmujące się kontrolą i egzekwowaniem 
przestrzegania procedur postępowania dotyczących zapobiegania występowaniu 
zakażeń szpitalnych. 

 
1. Definicje zakażeń szpitalnych 
Aby móc mówić o zakażeniach szpitalnych, należy zapoznać się z ich 

definicjami. Wystąpienie zakażenia szpitalnego nie jest związane z naturalnym 
przebiegiem choroby, dlatego z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa opieki 
medycznej jest zdarzeniem niepożądanym, inaczej – problemem zdrowotnym, do 
którego powstania dochodzi w trakcie lub efekcie leczenia.1 Jedną z definicji 
określającą zakażenie szpitalne jest definicja powstała przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia), mówi ona, że jest to zakażenie, które pojawiło się w wyniku 
leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu, wtórne do stanu pacjenta 
przed hospitalizacją. Dotyczy zarówno pacjenta jak i personelu. Zakażenie uznaje 
się za szpitalne, jeżeli wystąpiło 48-72 godziny od przyjęcia lub wypisania  
ze szpitala.2 Występują również zakażenia o długim okresie wylęgania, wywołują je 
wirusy zapalenia wątroby (HBV, HCV), wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) 
i gruźlicy, jest to czas od dwóch tygodni do wielu lat.3 

Istnieje również pojęcie zakażenia jako infekcji i jest to wniknięcie 
mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty do organizmu 

                                                 
1 M. Grochowska, K. Semczuk, H. Zachorska, Definicje kliniczne i podział zakażeń szpitalnych. Bielsko-

Biała 2008, http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/informacje%20dla%20podmiotów%20 
leczniczych/Decyzja%20wykonawcza%20Komisji_definicja%20przypadku.pdf (pobrano 25.02.2015 r.) 

2 WHO Working Group. Quality Ace In Heath Care. 1989 
3 P. Kleszcz, P. Heczko, Rozważania nad definicjami zakażeń szpitalnych (w:) „Nowa Medycyna”. 1997, 

4: 5-7 
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człowieka pokonując jego odporność.4 W tej sytuacji może wystąpić zakażenie 
miejscowe – jeśli infekcja występuje w pobliżu wrót zakażenia lub może dojść do 
sepsy – ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.5 

Definicja zakażenia szpitalnego jest inna w odniesieniu do noworodków – jest 
to zakażenie rozwijające się po upływie 48-72 godzin od urodzenia przez matkę, 
która w momencie przyjęcia do szpitala nie była zakażona, oraz w przypadku 
zakażenia miejsca operowanego, u pacjenta niezakażonego przed zabiegiem, które 
wystąpiło w przeciągu miesiąca od przeprowadzonego zabiegu, a jeśli pacjent ma 
wszczepione ciało obce, w ciągu roku od zabiegu.6 

Według obowiązującej w Polsce ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku zakażenie 
to wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika 
chorobotwórczego, natomiast zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło  
w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: 

a) pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie 
wylęgania, 

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie krótszym niż 
okres jej wylęgania.7 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej również definiuje zakażenie szpitalne, 
dotyczy ono chorych, u których objawy choroby wystąpiły w dniu 3 lub w dniach 
następnych (dzień przyjęcia = dzień 1) aktualnego pobytu w szpitalu, lub pacjent 
przeszedł operację w dniu 1 lub 2, po czym wystąpiły objawy zakażenia miejsca 
operowanego przed dniem 3, lub umieszczono medyczny wyrób inwazyjny  
w pierwszym dniu lub drugim, w wyniku czego doszło do zakażenia związanego  
z opieką zdrowotną przed dniem trzecim.8,9 

Przyczyny, rodzaje, zapobieganie zakażeniom szpitalnym  
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Desease Conrol – 

CDC) stworzyło definicje najczęściej występujących zakażeń szpitalnych: 
1) zakażenie miejsca operowanego (ZMO) – miejsce operowane jest to 

miejsce nacięcia i/lub narząd lub jama ciała, która została naruszona  
w czasie leczenia chirurgicznego. 
a) ZMO powierzchniowe – pojawia się w miejscu nacięcia w czasie  

do 30 dni po przeprowadzonym zabiegu, obejmuje skórę oraz tkankę 
podskórną, dodatkowo spełnia co najmniej jeden poniżej wymieniony 
warunek: 

 wyciek ropny z miejsca nacięcia, 

 wydzielina z rany daje pozytywny wynik badania mikrobiologicznego, 

 występuje przynajmniej jeden objaw kliniczny stanu zapalnego (ból, 
tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie, ucieplenie lub konieczność 
powtórnego chirurgicznego opracowania rany) 

 lekarz – chirurg rozpozna zakażenie; 

                                                 
4 N. Boss, R. Jackle, HEXAL Podręczny leksykon medycyny. Wrocław 1996. 
5 Wikipedia Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakażenie_szpitalne (pobrano 21.02.2015 r.) 
6 D. Dzierżanowska, J. Jejlaszewicz, Zakażenia Szpitalne. Bielsko-Biała 1999 
7 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570 (pobrano 23.02.2015 r.) 
8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
9 D. Dzierżanowska, J. Jejlaszewicz, Zakażenia szpitalne: podstawowe informacje (w:) „Nowa Medycyna”. 

1997; 4:5-12 
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b) ZMO głębokie – pojawia się w czasie do 30 dni po zabiegu jeśli nie został 
wszczepiony implant lub do roku po zabiegu jeśli implant został 
wszczepiony, obejmuje tkanki w obrębie lub poniżej powięzi i spełnia 
dodatkowo jedne z wymienionych warunków: 

 wyciek ropny z tkanek głębokich, 

 rozejście się brzegów rany lub otwarcie jej przez chirurga z powodu 
wystąpienia: temperatury ciała powyżej 38ºC, bólu lub tkliwości, 

 w bezpośrednim badaniu zauważalny ropień lub inny objaw 
zakażenia, 

 lekarz – chirurg rozpozna zakażenie; 
c) zakażenie narządu lub jamy ciała – tak jak w zakażeniu głębokim 

występuje 
w okresie do 30 dni lub w sytuacji gdy został wszczepiony implant do 
roku, dotyczy może dotyczyć każdego narządu który został naruszony  
w czasie zabiegu z wyjątkiem skóry, tkanki podskórnej, powięzi i mięśni 
w okolicach nacięcia i dodatkowo spełnia jeden z warunków: 

 wyciek ropny z drenu znajdującego się w narządzie lub jamie ciała, 

 pozytywny wynik badania mikrobiologicznego płynu lub tkanki 
pobranej 
z narządu lub jamy ciała, 

 ropień lub inny objaw zakażenia, który może być widoczny w badaniu 
bezpośrednim, w czasie reoperacji, w badaniu radiologicznym lub 
histopatologicznym. 

2) zakażenie skóry i tkanek miękkich, dotyczy głównie: 
a) zakażonych owrzodzeń odleżynowych – dotyczy tkanek 

powierzchniowych jaki głębokich, spełnia dwa z wymienionych warunków 
– tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie oraz dodatkowe kryteria – 
wyizolowanie drobnoustroju z posiewu krwi i wyhodowanie drobnoustroju 
z wydzieliny lub tkanki pobranej z brzegów rany; 

b) ran oparzeniowych. 
3) zakażenie układu moczowego (ZUM) – stanowi około 40-50% zakażeń 

szpitalnych, wywołane głównie bakteriami Gram ujemnymi najczęściej przez 
Escherichia coli, główną przyczyna jest zaleganie moczu. Należy pamiętać, 
że końcowy odcinek cewki moczowej nie jest jałowy, dlatego tak ważne jest 
przestrzeganie procedur dotyczących cewnikowania pacjentów.10 

4) zapalenie płuc (HAP – hospital acquired pneumonia) – jest drugie co do 
częstości występowania zakażenie szpitalne (po ZUM), dotyczy głównie 
chorych na oddziałach intensywnej terapii poddanych leczeniu respiratorem. 
Najczęstszą przyczyna jest zaaspirowanie flory bakteryjnej jamy ustnej lub 
przewodu pokarmowego. Czynnikami ryzyka wystąpienia zapalenia płuc są: 
intubacja, ułożenie na wznak a także sondy i zgłębniki w przewodzie 
pokarmowym.11 

5) zakażenie krwi – występuje u 4% pacjentów leczonych w oddziałach 
zabiegowych, związane jest zazwyczaj z koniecznością korzystania  

                                                 
10 E. Mazur, Zakażenia dróg moczowych. Medycyna rodzinna. 2004; 2: 90-94 
11 M. Pirożyński, E. Pirożyńska, D. Fedyniak, Szpitalne zapalenia płuc. Postępy nauk medycznych. 2009, 

8: 602-609 
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z cewników naczyniowych, może być również wynikiem występowania  
u pacjenta ropnych zmian skórnych, zapalenia płuc lub zakażenia miejsca 
operowanego.12 

Zakażenia szpitalne najczęściej wywoływane są przez: wirusy, bakterie, 
grzyby.13 

Główną metodą zapobiegania występowaniu zakażeń szpitalnych, niezależnie 
czy są one spowodowane przez wirusy bakterie czy grzyby, jest odpowiednia 
higiena rąk personelu medycznego, stosowanie rękawiczek jednorazowych, które 
są zmieniane po kontakcie z pacjentem a ręce są myte i dezynfekowane. 
Mikroorganizmy przenoszone są również przez pacjentów, konieczne jest mycie rąk 
po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, w salach powinny znajdować się 
pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym aby umożliwić pacjentom korzystanie z nich. 
Znaczenie ma również właściwe przygotowanie pacjentów do zabiegów 
operacyjnych, a także przestrzeganie procedur już na bloku operacyjnym od chwili 
gdy pacjent się w nim znajdzie po przez przeprowadzenie zabiegu operacyjnego  
z wykorzystaniem jałowego sprzętu, jednorazowej bielizny operacyjnej, jałowe 
wykonanie opatrunku rany pooperacyjnej oraz opieka pooperacyjna w sali wybudzeń 
i później w sali chorego. 

 
Regulacje prawne dotyczące zakażeń szpitalnych 
Głównym aktem prawnym w Polsce dotyczącym zakażeń szpitalnych jest 

ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570), która obowiązuje od 1 stycznia 
2009 roku, zostały naniesione poprawki w Ustawie z dnia  
13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
obowiązujące od 3 sierpnia 2012 roku. Ustawa określa trzy podstawowe zasady 
dotyczące: 

1) sposobów zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych, trybu 
rozpoznawania oraz sposobów monitorowania zaistniałych sytuacji 
epidemiologicznych oraz rodzaje podejmowanych działań 
przeciwepidemicznych, przeciwko szerzeniu się zakażeń, likwidowaniu 
źródeł zakażeń a także uodpornienia osób podatnych na zarażenie chorobą 
zakaźną, 

2) zadań organów administracji publicznej dotyczące zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, 

3) uprawnień a także obowiązków świadczeniodawców oraz osób 
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, które weszło w życie  
i obowiązuje od 3 lipca 2010 roku, znajdują się informacje określające kwalifikacje 

                                                 
12 M. Wróbel, R. Zdrojowy, J. Dembowski, Zapobieganie zakażeniom u chorych leczonych operacyjnie 

(w:) „Przegląd Urologiczny”. 2007; 3(43): 15-20 
13 A. Gładysz, W. Rymer, M. Inglot, Wirusowe zapalenie wątroby jako zakażenie szpitalne. Zakażenia. 

2004; 1; 52-58 
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członków zespołu zakażeń szpitalnych, który powołany został przez kierownika 
szpitala.14 

Prawnie określony został również sposób prowadzenia rejestrów zakażeń,  
a także wzory raportów, sposoby sporządzania raportów dotyczących występowania 
zakażeń jak również tryb ich przekazywania.15 Wszystkie te ustalenia zostały 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie 
rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń.  
Do raportów i sposobu rejestrowania nawiązuje także Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku (obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku)  
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. 
Rozporządzenie określa: 

a) listę czynników alarmowych wyszczególniającą siedemnaście takich 
czynników, w której skład wchodzą: 

 gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), 

 enterokoki (Enterococcus spp.), 

 pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae spp. wytwarzające beta-
laktamazy, 

 pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), 

 pałeczki niefermentujące Acinetobacter spp., 

 szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile, 

 laseczka beztlenowa Clostridium perfringens, 

 dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae), 

 grzyby Candida, 

 grzyby Aspergillus, 

 rotawirus (rotavirus), 

 norowirus (norovirus), 

 wirus syncytialny (respiratory syncytial virus), 

 wirus zapalenia wątroby typu B, 

 wirus zapalenia wątroby typu C, 

 wirus nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV), 

 biologiczne czynniki chorobotwórcze izolowane z krwi lub płynu 
mózgowo-rdzeniowego, odpowiedzialne za uogólnione lub inwazyjne 
zakażenia; 

b) sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, 
udostępniania zawartych w nich danych oraz czas ich przechowywania, 

c) wzory oraz zasady sporządzania raportów dotyczących aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej szpitala oraz tryb i terminy przekazywania ich 
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.16 

                                                 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu 

kontroli zakażeń szpitalnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101080706  
(pobrano 1.03.2015 r.) 

15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych 
oraz raportów o występowaniu tych zakażeń. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 
20050540484 (pobrano 1.03.2015 r.) 

16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, 
rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji 
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Powstało również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu 
się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej 
dokumentacji, które szczegółowo określa: 

a) jakie dokumenty stanowią ta dokumentację, 
b) w jakiej postaci ma być ona prowadzona, pisemnej czy elektronicznej, jeśli 

elektronicznej to jakie warunki muszą być spełnione, 
c) w jakim ma być ona prowadzona układzie (alfabetycznym, terytorialnym, 

chronologicznym), 
d) kto i w jakich warunkach powinien przechowywać dokumentację, 
e) jakie warunki należy spełniać aby dokumentacja była zabezpieczona, 
f) określa czas przez jaki dokumentacja musi być przechowywana.17 

 
Dnia 19 sierpnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznym. Rozporządzenie dotyczy odpadów o poszczególnych kodach  
(Tabela 1): 

a) 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 
b) 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 
c) 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09. 

 
Tabela nr 1: Fragment Katalogu Odpadów, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206 
 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 

18 01 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 

18 01 03) 

18 01 02* 
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny 
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia,  
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, 

podpaski, podkłady), z wyłączeniem 
18 01 80 i 18 01 82 

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

18 01 07 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 

w 18 01 06 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 

                                                 
epidemiologicznej szpitala, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112941741&min=1 
(pobrano 2.03.2015 r.) 

17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu 
przechowywania tej dokumentacji, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101000645 
(pobrano 2.03.2015 r.) 
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18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
 

Rozporządzenie określa jak postępować z odpadami, które powstały w wyniku 
świadczeń prowadzonych w miejscu wezwania; zasady zbierania oraz 
magazynowania (czas przechowywania, warunki w jakich odpady mogą być 
przetrzymywane, postępowanie z pomieszczeniami, w których przechowywane są 
odpady) do czasu poddania ich unieszkodliwieniu lub przed ich przetransportowaniu 
w miejsce unieszkodliwienia; a także warunki transportu wewnętrznego  
w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych lub prowadzących badania 
naukowe w zakresie medycyny.18 

Również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej możemy znaleźć Zalecenie 
Rady z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym 
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zalecenia Rady 
zawarte w Dzienniku Urzędowym dotyczą między innymi konieczności 
monitorowania zakażeń; systemu nadzoru nad zakażeniami na szczeblu instytucji, 
regionu i kraju; wskazują na konieczność szkoleń i doskonalenia zawodowego 
personelu specjalizującego się w kontroli zakażeń.19 

Wprowadzenie aktów prawnych narzuca obowiązek ich przestrzegania przez 
kierowników szpitali oraz personel medyczny. Prawnie określone zostały sposoby 
zapobiegania szerzenia się zakażeń. Dzięki tym rozporządzeniom ujednoliceniu 
uległy metody prewencyjne oraz sposoby monitorowania i rejestrowania zakażeń 
szpitalnych. Określony został również kompleksowy nadzór epidemiologiczny. 
Zapewnienie odpowiednich warunków, przestrzeganie zaleceń zawartych  
w rozporządzenia, sumienne wypełnianie raportów i tworzenie rejestrów, segregacja 
i właściwe postępowanie z odpadami medycznymi a także właściwe funkcjonowanie 
Zespołu do Spraw Zakażeń Szpitalnych na pewno pozytywnie wpłynie  
na ograniczenie powstawania oraz szerzenia się zakażeń szpitalnych. 

 
Blok operacyjny 
Blok operacyjny jest jednym z najważniejszych miejsc w szpitalu. Jest to 

miejsce stworzone do ratowania zdrowia i życia pacjentów, musi być bezpieczne  
i przyjazne dla pacjenta a także całego personelu, który go tworzy. Zabiegi 
wykonywane na bloku operacyjnym są ogromną ingerencją w organizm człowieka, 
oznacza to, że występuje tu również wysokie ryzyko zakażeń, dlatego każdy 
pracownik bloku, w zależności od wykonywanych zadań, ma obowiązek 
przestrzegania reżimu sanitarnego co prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
zakażenia miejsca operowanego. 

Ważnym elementem jest konstrukcja bloku operacyjnego. Podstawą jest układ 
pomieszczeń wchodzących w skład bloku, gdzie wyodrębnione są strefa brudna, 
czysta i jałowa oraz dwie drogi brudna i czysta, które we właściwie stworzonym bloku 
operacyjnym nie powinny się krzyżować. W każdym szpitalu, na każdym oddziale, 

                                                 
18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101390940 
(pobrano 2.03.2015 r.) 

19 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Zalecenie Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. 
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_pl.pdf (pobrano 5.03.2015 r.) 
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również na bloku operacyjnym powinna obowiązywać zasada jednokierunkowości, 
dotyczy ona poruszania się personelu, pacjentów, obiegu bielizny operacyjnej  
i narzędzi operacyjnych. 

W bloku operacyjnym wyróżniono cztery podstawowe źródła zakażeń: 
1. personel bloku operacyjnego, 
2. powietrze, 
3. powierzchnie, narzędzia, 
4. pacjent ze swoją florą bakteryjną. 
 
Fartuchy chirurgiczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13795. 

Powinny być odporne na penetracje mikroorganizmów w środowisku mokrym  
i suchym, czyste mikrobiologicznie, nie pylić, cechować się odpornością  
na przenikanie płynów, wypychanie i rozciąganie w warunkach suchych  
i mokrych.20,21 Aby zapewnić na sali operacyjnej powietrze o mikrobiologicznej 
czystości niezbędny jest odpowiedni system wentylacji, który posiada Atest 
Higieniczny od Państwowego Zakładu Higieny z informacją: zastosowanie do: sal 
operacyjnych lub innych pomieszczeń w podwyższonych wymaganiach 
higienicznych. Obecnie stosowane są stropy laminarne, które po przez użycie filtrów 
HEPA są w stanie eliminować cząstki wielkości ≥5µm, a także posiadają zdolność 
do uzyskania strugi laminarnego przepływu, który skutecznie wypiera ewentualne 
bakterie poza pole operacyjne.22 Preparaty do mycia i dezynfekcji sal powinny być 
odpowiednio dobrane i muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach 
zdrowia przez PZH. W pierwszej kolejności myje się powierzchnie mniej zabrudzone 
(ściany, lampy, drzwi) i przechodzi się stopniowo do tych najbardziej zabrudzonych 
(stoliki zabiegowe, stoły operacyjne, podłogi). Salę operacyjną należy sprzątać po 
każdym zabiegu, oraz robić piętnastominutową przerwę umożliwiająca zadziałanie 
środka dezynfekcyjnego oraz wymianę powietrza w sali. Również po każdym 
zabiegu należy usunąć z sali worki z odpadami. Nie ma koniczności wydzielania sal 
operacyjnych przeznaczonych do wykonywania zabiegów septycznych, nie zaleca 
się również zamykania sali po przeprowadzonym zabiegu brudnym, w tej kwestii 
istotne jest rozplanowanie zabiegów tak, aby w pierwszej kolejności odbyły się 
zabiegi czyste (tarczyca, żylaki kończyny dolnej, przepuklina), a dopiero po nich 
zabiegi brudne (zabiegi na przewodzie pokarmowym, żylaki odbytu). Narzędzia 
chirurgiczne należą do grupy wysokiego ryzyka przeniesienia zakażenie, dlatego 
narzędzia wykorzystywane w czasie zabiegu operacyjnego muszą być 
bezwzględnie jałowe. Po przeprowadzonej operacji brudne narzędzia należy 
przewieźć brudną drogą do centralnej sterylizatorni.23  

Istotne znaczenie ma również higiena jamy ustnej, szczególnie dla pacjentów 
operowanych w znieczuleniu ogólnym, w którym konieczna jest intubacja pacjenta, 

                                                 
20 M. Wierzbińska, Odzież barierowa na bloku operacyjnym – fartuchy chirurgiczne (w:) „Zakażenia”. 

2008; 8(1):76-78 
21 M. Fleischer Czystość mikrobiologiczna bloku operacyjnego (w:) „Zakażenia”. 2008; 8(6): 83-88. 
22 K. Sitko Kompleksowe systemy klimatyzacji do sal operacyjnych. OPM. 2007; 6: 83. 
23 M. Chojnowska, A. Gomula, Współczesne techniki sterylizacji (w:) „Zeszyty Naukowe”. 2010, 44: 67-

75 



341 
 

usunięcie biofilmu znajdującego się na zębach zapobiega przedostaniu się bakterii 
do dróg oddechowych.24  

 
Wnioski 
Zmniejszenie ilości zakażeń szpitalnych to korzyści nie tylko dla pacjentów, 

personelu medycznego, ale również dla całej polityki szpitala, dlatego władze 
szpitala powinny podejmować odpowiednie kroki w kierunku szkolenia personelu, 
podnoszenia kwalifikacji, a także dążenie do stworzenia warunków sprzyjających 
zapobieganiu występowania i szerzenia się zakażeń szpitalnych. 

 
Streszczenie 
Nowe, inwazyjne metody diagnostyczne i zmieniające się techniki operacyjne 

uwypukliły problem zakażeń szpitalnych, szerzących się często na drodze 
zaniechania podstawowych wymogów higieny szpitalnej, nieprawidłowości 
przygotowania posiłków, wadliwej sterylizacji czy nieodpowiedniego stosowania 
środków dezynfekcyjnych np. w bloku operacyjnym. Celem pracy jest analiza 
regulacji prawnych dotyczących zakażeń szpitalnych w aspekcie działań 
zapobiegawczych w bloku operacyjnym. W Polsce zagadnienia dotyczące zakażeń 
szpitalnych regulowane są przez kilka ustaw, przede wszystkim przez ustawę z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich rozporządzeń pojawił się obowiązek 
stosowania procedur prewencyjnych, monitorowania zakażeń szpitalnych oraz 
kompleksowego nadzoru epidemiologicznego (badania epidemiologiczne, 
monitorowanie zachorowalności i umieralności z powodu zakażeń, realizacja 
profilaktyki). 

Słowa klucze: regulacje prawne, zakażenia szpitalne, blok operacyjny 
 
Summary 
New, invasive diagnostic methods and changing operating techniques have 

highlighted the issue of hospital-acquired infections which often spread due to the 
negligence of the fundamental requirements of hospital hygiene, improper 
preparation of meals, faulty sterilization or inadequate use of disinfectants, e.g.  
in the operating theater. The aim of the paper is to examine legal regulations  
on hospital-acquired infections from the perspective of preventive measures in the 
operating theater. In Poland, the issues of hospital-acquired infections are governed 
by several laws, chiefly by the law of 5 December 2008 on preventing and combating 
infections and infectious diseases in humans. The introduction of appropriate 
regulations has given rise to the obligation to use preventive procedures, to monitor 
hospital-acquired infections and to implement comprehensive epidemiological 
supervision (epidemiological studies, monitoring the incidence of and mortality due 
to infectious diseases, implementation of prevention).  

Key words: legal regulations, hospital-acquired infections, operating theater 
 
 

                                                 
24 M. Ciuruś, Rola pielęgniarki operacyjnej w zapobieganiu zakażeniom w bloku operacyjnym.  

XI Ogólnopolskie Sympozjum „Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie”. Warszawa 10-11.06. 
2010 r. 
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MEDICAL MACHIAVELLIANISM – THE DARK SIDE OF ADVERTISEMENTS: 

“MEXICAN ASPIRIN1” IN POLAND – PYRALGINUM (METAMIZOLUM 
NATRICUM2 500MG – OTC3) 

 
Introduction 
An advertisement of a medicinal product4 consists in actions aiming at informing 

about the product or encouraging its use, which in turn aims at: increasing the 
number of issued prescriptions, supply level, sales or consumption of medicines  
and may consist in: sales or medical representatives visiting people entitled to issue 
prescriptions or people dealing with selling medicinal products; providing drug 
samples; sponsoring promotional events for people entitled to issue prescriptions  
or people dealing with selling medicinal products; sponsoring academic conferences, 
symposiums, and congresses for people entitled to issue prescriptions or people 
dealing with selling medicinal products; distributing advertising materials (small 
adds, commercials, etc.) in mass media. 

Such advertising may be handled only by an authorized entity or an entity 
commissioned to do so. 

We can divide advertisements of medical products into advertising: directed  
at the public, and directed at people entitled to issue prescriptions or people dealing 
with selling medicinal products. Each of the above mentioned forms of advertising 
may be executed in audiovisual, sound, or visual form.5 

In Poland there is a constant increase in the number of advertisements 
concerning prescription free drugs and dietary supplements which is confirmed for 
example by the “Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków  
w programach telewizyjnych” (“Broadcasting commercial messages of health 
products and drugs in television programs”) report prepared for the National 
Broadcasting Council which states that the number of advertisements concerning 
health products and drugs broadcasted in the four national television channels has 
increased between 1997 and 2015 more than 20 times […] keeping in mind that […] 
Irresponsible advertising of prescription free drugs leads to their overuse  
and increasing the number of complications resulting from it. In the 2001/83/WE 
directive dated November 6th 2001 concerning the common code referring to medical 
products used with people, the European Parliament and Council have indicated that 
advertising addressed at the society as a whole, even that concerning only 

                                                 
1 Dorr, V. J., & Cook, J. (1996). Agranulocytosis and near fatal sepsis due to 'Mexican aspirin'(dipyrone). 

Southern medical journal. 1996, 89(6), 612-614 
2 List of withdrawn drugs (From Wikipedia): Dipyrone (Metamizole) 1975 UK, US, Others. Remarks: 

Agranulocytosis, anaphylactic reactions, Fung, M.; Thornton, A.; Mybeck, K.; Wu, J. H.-h.; Hornbuckle, 
K.; Muniz, E. (1 January 2001), "Evaluation of the Characteristics of Safety Withdrawal of Prescription 
Drugs from Worldwide Pharmaceutical Markets-1960 to 1999". Therapeutic Innovation& Regulatory 
Science. 35 (1): 293-317 (09.2017) 

3 Over the Counter (in Poland) 
4 According to the Chief Pharmaceutical Inspector of Poland (09.2017.) 
5 https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/reklama-produktow-leczn/476,Reklama-produktow-leczniczych.html 

(09.2017) 
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prescription free medicines, may have a negative impact on the public health if it is 
overused or prepared incorrectly6 […]. 

Taking the above into consideration, the Presidium of the Supreme Medical 
Council holds the position that it should be considered to introduce a ban for 
prescription free drugs, medical products, and dietary supplements in Poland. At the 
same time, if implementing such changes requires to change the law of the European 
Union then, due to seriousness of the problem, actions should immediately  
be undertaken, aiming at changing the regulations in such a way as to provide 
member states with the right to limit the advertising of such products, including  
a complete ban of advertising aimed at the general public. If advertising drugs, 
medical products, and dietary supplements aimed at the society as a whole is 
permitted, then it must be under strict supervision in terms of the honesty of its 
message and the genuineness of the included information7 […] 
 

An analysis of the selected advertising spot, broadcasted in Poland 
In the article we are presenting an analysis of a fragment of an advertisement 

concerning the Pyralgina drug, addressed at the general public. We will try to indicate 
the elements of a dishonest medical information, which may pose a threat to the 
patient.  

In order to conduct an analysis of the advertisement’s content it is needed to 
remind the legal regulations which should constitute the main idea behind creating 
marketing campaigns (social responsibility), or be used as a reference point in the 
process of control. In the analysis we will focus on the regulation concerning 
advertising medicinal products (Article 53 of the Pharmaceutical Law),8 which states 
that an advertisement of a medicinal product can not be misleading, should present 
the medicinal product in an objective manner and inform about its rational use –  
we will accept the information included in a leaflet, which according to the Chief 
Pharmaceutical Inspector must include all information concerning the safe  
and efficient action of the drug, as a reference point. The content of the leaflet is 
addressed at the patient9 – just like the analyzed advertisement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 The standpoint and pleas of the NRL Presidium presented on September 16th 2016: on September 16th 

2016 the Presidium of the Supreme Medical Council has presented its decision concerning advertising 
drugs, medical products, and dietary supplements. 

7 http://www.nil.org.pl/aktualnosci/apele-prezydium-nrl-podjete-16-wrzesnia-2016-r. (09.2017) 
8 Journal of Laws 2016.0.2142, meaning the Act from September 6th 2001 – Pharmaceutical Law Art. 53; 

legal status as of: 01.09.2017 
9 https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/sfalszowane-produkty-le/informacje-ogolne/bezpieczny-lek-bezpiecz/ 

481,Bezpieczny-lek-bezpieczny-zakup.html (09.2017) 
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Figure 1: a frame from the Pyralgina advertisement 
 

 
Source: https://vimeo.com/14374879610 
 

In describing the advertisement we will take advantage of the ideas which 
Lisowska-Magdziarz has used in her characteristics of advertising spots11 

 
“Opus B – Pyralgina – Spadochron (2015)12” 
The 30 seconds-long “Polpharma Pyralgina Spadochron” spot broadcasted 

since 2015 ending with a displayed and read out loud slogan “Pyralgina 
niezastąpiony sprzęt przeciwbólowy” (Pyralgina an irreplaceable painkilling tool) 
consists mostly of one scene13 divided into a total of 22 shots,14 which constitutes  
an extraordinarily fast montage, with its pace comparable to that of fight scenes  
in action movies or “handheld” battle scenes in contemporary war movies. The shots 
are various, not equally long, presenting the entire silhouette of the main character 
walking across the room, just her hands, or a pocket with a box of Pyralgin being put 
inside. Although, the shots might be repeated directly one after another. This 
generally creates a very uneven and quick pace (two shots are a bit longer so that 

                                                 
10 Client: Polpharma; Agency: Opus B; Title: Pyralgina Spadochron 30 sec TVC; Dir: D. Zatorski; D.o.P.: 

T. Augustynek, https://vimeo.com/143748796 (09.2017) 
11 In the book “Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka”, Kraków 2000,  

UJ Publishing House, where an analysis has been carried out in terms of for example music videos 
including the motif of youth rebellion (for example pp 162-172), and advertising videos of products 
designed for the youth.  

12 https://vimeopro.com/opusb/aktualnoci-latest-projects/video/151119654 (09.2017) 
13 I’m quoting a well known definition from Wikipedia “Scene – a dynamic building unit of a film;  

a compositionally distinguished fragment of the film consisting of at least one shot characterized by the 
unity of time, space, and action. In the case of scenes consisting in very long shots (lasting up to even 
10 minutes – so called master shots or long takes) the line between a shot and scene becomes blurred”. 

14 I quote as above: “Shot – the smallest dynamic building unit of a film included between the two closest 
editorial cuts; a section of the stock including the image from a camera from the moment it was turned 
on until it has been turned off.” 
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the character may articulate her short sentences). Such editing introduces the 
atmosphere of being in a hurry and time running quickly – something supposedly 
normal in our contemporary and modern world.  

Because the character is young, athletic, beautiful (with a rather natural beauty), 
and an efficient aviator preparing for a flight with a sport plane, we receive following 
suggestions associating the drug with youth, beauty, health, modernity, and feminine 
innovativeness (the profession of an aviator is generally regarded as a male one), 
but primarily richness because it is a flight in a one-person plane and only rich people 
are able to own a sport plane, not to mention that even participating in such a sport 
with a club-owned plane costs much. 

The character, preparing for her flight, first prepares her parachute (the details 
are presented), then – ready to fly (with the last element of the preparation being 
placing a box of the medicine in a zipper-locked pocket of her overalls15) she 
approaches the machine. This ends the preparation scene. Then there are also two 
very short, two-shot scenes. The character takes her place in the cabin behind the 
controls, and in the end the camera shows her start and an even (therefore – surely 
thanks to Pyralgina – calm) flight at a mountain landscape. 

The final scenes are silent, and during the first and a bit longer one the character 
articulates the following line: 

“Maybe it will work, maybe not.. that’s not for me. Certainty is key! That’s why – 
Pyralgina. That’s my irreplaceable painkilling tool when fighting strong pain. It’s like 
my parachute! I know it’s going to work! Pyralgina is a medicine recommended for 
strong pains, because like in the air, when it comes to pain there is no place for 
attempts.” 

Then during the “silent” scenes a vice over states the mandatory “Before use 
consult the leaflet contained in the package or consult a doctor or pharmacists. 
Remember that medicines may prove dangerous to your health or life when used 
improperly.” 

The commercial ends with a static image in which a box of the medicine is 
presented by the nose of the plane as seen from the cabin, and an inscription 
“Pyralgina number 1 for strong pain. Pyralgina, an irreplaceable painkilling tool” 
appears – in the background the voice of the character states the slogan “Pyralgina, 
an irreplaceable painkilling tool”. At the bottom of the screen, completely unreadable, 
a following inscription required by the law appears (the small and barely visible letters 
appear only for a short moment) – we don’t take it into consideration. 

From the point of view of the art of advertising the commercial has to be 
assessed very highly. The sole form of narration has been selected in an especially 
interesting manner. The character speaks directly, addressing the camera, 
seemingly as if answering interview questions concerning Pyralgina in a hurry just 
before the flight. The hypothetical questions are not known – but the manner  

                                                 
15 Following connotations: therefore, owning Pyralgina is a necessary complementation of the 

preparations – without the Pyralgina in her pocket, the character would not feel safe, and it is uncertain 
whether the flight could take place without the drug. Furthermore, Pyralgina is valuable, can not be lost, 
and at a critical moment it must be available at hand – like a gun for a military officer, or a knife for  
a scuba diver. And because it is placed in an arm pocket, it seems that access to it must be easy  
and quick. 
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of speaking suggests that there is an interlocutor (therefore she executes the  
so called dramatic monologue – a valued literary technique has been used16).  

This way the character’s authority is created17 – because only important people 
give interviews, especially “last minute, in a hurry” which means that they are very 
popular and “desirable”. And if the character answers in such a careless way the 
viewer has the right to suppose that she is so well-known and important that media 
interviews are nothing special for her. 

Secondly, the significance of the subject has been emphasized. As it can be 
seen, the problem of using painkillers – including Pyralgina – is incredibly significant, 
if a Very Important Person has to talk about it seconds before a flight. 

Thirdly, it is highly possible that the commercial will be remembered. The 
beginning surprises the viewer. The words “maybe it will work, maybe not” spoken 
in a slightly bored and irritated voice are accompanied by a scene of preparing the 
parachute lines, a key action for the jumper’s safety. Therefore, the viewer may feel 
the absurdity of the situation: “Is it possible that she neglects her own safety??? 
That’s impossible… What is this commercial all about???” The following part quickly 
and clearly explains the misunderstanding, but the initial sensation surely has the 
chance to remain with the viewer. 

Therefore, generally speaking the piece is successful in factual terms. It also 
confirms the professionalism of its creators. Although, in our opinion it raises certain 
doubts.18 And it is not only about it making it seem as if a medicine present on the 
market since 1920 is something new. 

 
Commercial and knowledge about the drug 
The advertisement unequivocally suggests that Pyralgina is an “irreplaceable 

painkilling tool” – but is it really? Can we state that the advertisement is not 
misleading, presents the medicinal product in an objective manner, and informs 
about its rational use (Art. 53 of the Pharmaceutical Law)? It seems not because the 
manufacturer includes a description of the product, on its website (Image 2), 
completely different from the recommendations and suggestion presented in the 
advertisement.  

 
 

                                                 
16 M. Głowiński, Narracja jako monolog wypowiedziany (in:) M. Głowiński, Prace wybrane, t. II: Narracje 

literackie i nieliterackie. Kraków 1997, p. 85-113 
17 Therefore, a peculiar, modern version of “argumentum ad verecundiam” (“argument from authority”) 

has been used as one of the sophists of classic, but also advertising, rhetoric. See Mirosław Korolko, 
“Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny”, Warszawa 1990, p. 95. Jerzy Bralczyk (“Język  
na sprzedaż”, Warszawa 1996) treats introducing statements advocating in favor of a fictional product 
“dressed in the clothes” of authorities, as “judgments which absoluteness does not come from  
on objective and evident genuineness, but the inability to state that it is otherwise” (38) and comments 
on that advertising custom in such a way: “One of the most frequent gimmicks reflecting the allegation 
of a falseness of an advertising message is introducing clearly subjective assessments  
and characteristics, spoken by specific characters: real people, with a name and surname; ordinary but 
unnamed identifiers; real or masked specialists: doctors, housewives, scientists, businessmen; children; 
actors acting as themselves or fictional characters; talking animals; animated and talking objects”  
(38-39) 

18 Of course, all true or untrue suggestions concerning the medicine are introduced via presuppositions 
and implicatures, most often only raising associations (see Bralczyk: op. cit. p. 64); surely these are 
stated nowhere with complete assertion or so unequivocally that someone might later prove that the 
creators of the spot lied or tried to mislead the viewers.  
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Figure 2: screenshot of the Pyralgina manufacturer’s website 
 

 
Source: Polpharma19 
 

Accordingly with the leaflet, the manufacturer includes a warning (marked with 
the arrow) stating that the drug is recommended to be used in case of various and 
strong pains as well as fever, when using other drugs is not recommended  
or inefficient”. 

 
Entry from the Pyralgina20 leaflet (selected fragments) 
What is Pyralgina and when to use it: Pyralgina is a non-opioide painkiller drug, 

from the group of pyrazolone derivatives with analgesic and antipyretic effects.  
It also has a diastolic effect on smooth muscles. Pyralgina is recommended  
in treating: various strong pains and high fever, when using other drugs is not 
recommended or ineffective. 

Warnings and safety measures: before using Pyralgina consult it with a doctor 
or pharmacist: 

- If the patient experiences blood pressure lower than 100 mm Hg, heart 
diseases and circulatory disorders (for example a heart attack, coronary 
disease, or injuries of multiple organs), narrowing intracerebral vessels, 
lowered volume of circulating blood, and also with dehydrated patients  
as the drug may lower blood pressure; 

- if the patient suffers from high fever; 

                                                 
19 https://www.polpharma.pl/produkty-polpharmy/?brand_guid=pyralginum&term_guid=bez-recepty 

(09.2017) 
20 https://www.polpharma.pl/products/pil/pil-pyralgina-tbl-2017-05pl_659.pdf; Leaflet update date:  

May 2017; Responsible and manufacturing unit Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA,  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański (09.2017) 
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side effects of an unknown frequency (the frequency can not be defined basing 
on available data): 

 nausea, vomiting, stomach ache, stomach irritation, diarrhea, dry mouth; 
liver damages; headaches and dizziness, hemolytic anemia, aplastic 
anemia, bone marrow damage, sometimes leading to death. In patients 
with a Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency the drug causes 
blood hemolysis, red urine (after using high dosages of metamizolum). 

An interesting text21 titled “Pyralgina w Polsce bez recepty, w innych krajach 
wycofana” (“Prescription free Pyralgina in Poland withdrawn in other countries”) has 
been presented (January 9th 2004) by the www.rmf24.pl portal, and touches upon 
the problem of the risk of using painkillers. It has been noticed that Pyralgina –  
a drug of the name metamizolum – is available in Poland without a prescription while 
being withdrawn in other countries. Furthermore, Metamizolum has been withdrawn 
for example in the USA, Denmark, or Sweden. In all European countries, except for 
Spain, it is available only with a prescription. The portal states that some experts 
claim that the drug should be used only under a doctor’s surveillance: Whereas, even 
a single oral application by a patient outside of the hospital always evokes a concern 
in the doctor, that a very serious side effect may occur – meaning bone marrow 
damage – as explained by Professor Tadeusz Chruściel, pharmacologist  
(see: www.rmf24.pl).  

This illness is agranulocytosis, consisting in lowering the production of white 
blood cells which prevent inflammatory states in the organism. As research show, 
this illness may be deadly. This drug has been withdrawn because this illness has 
been diagnosed inter alia after taking metamizolum. 

There is no threat in Poland – claims a different expert, Professor Jacek 
Spławiński: It poses a minor threat, comparable with the risk posed by Paracetamol. 
However, in 1997 Jacek Spławiński voted to remove Pyralgina from the Polish 
market.22 Why did he change his mind? Polpharma – the manufacturer of the drug – 
has commissioned a research to an external company, which shown that in Poland 
the drug is completely safe. 

This is not a medical article to question the reliability of that research, but its 
credibility should be analyzed in detail. Just as an updated leaflets for the drug 
should be introduced, meaning to add that some side effects do not concern Poles 
[…] After all, examples of a deadly cooperation between scientists and business are 
well known, and described for example by Peter Whoriskey (2012) in his article:  
As drug industry’s influence over research grows, so does the potential for bias. The 
Washington Post. Manipulating medical information, for example hiding side effects 
of the drugs may have tragic consequences for the patients. And if this drug is really 
so safe for the Polish people – then why aren’t there any information on it  
in Pyralgina’s leaflet?  

 
 

                                                 
21 http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-pyralgina-w-polsce-bez-recepty-w-innych-krajach-wycofana,nId, 

80148 
22 It is interesting that in 1998 it has been decided to withdraw the drug. After the withdrawn the 

manufacturer was granted a 3 year period to sell the stocks. However, between 2001 and 2002 when 
Mariusz Łapiński was in charge of the resort and the drug policy was handled by Aleksander Naumann 
– well known people – a decision has been made to sell Pyralgina without a prescription. 
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Summary 
Generally speaking, medicine advertisements should be forbidden, or as a last 

resort undergo a detailed and severe control in terms of their honesty concerning the 
presented medical information and possible interpretations by the patient. The Chief 
Pharmaceutical Inspectorate, Chief Sanitary Inspectorate and UOKiK23 constitutes 
the entity responsible for supervising the broadcasting of marketing messages.  
An example of its intervention was the decision number RGB-1 /201724 (protecting 
the common interests of consumers) concerning Olimp Laboratories sp. z o.o. with 
a registered office in Nagawczyna. 

 

Figure 3: A fragment of the decision number RGB-1 /201725 
 

 
Source: UOKiK26 
 

                                                 
23 https://www.uokik.gov.pl/ (09.2017) 
24 https://decyzje.uokik.gov.pl/bp//dec_prez.nsf/UOKIK?openform&przeds=5928BEE6E36AD56CC125 

81080037ADE4&act=decyzjekontr (09.2017) 
25 http://olimp-labs.com/Decyzja_UOKiK.pdf (09.2017) 
26 https://decyzje.uokik.gov.pl/bp//dec_prez.nsf/UOKIK?openform&przeds=5928BEE6E36AD56CC125 

81080037ADE4&act=decyzjekontr (09.2017) 
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It has to be mentioned that UOKiK to some degree tries to control the 
advertising of dietary supplements – the Office has informed that (17.02.2017) it 
initiated proceedings against: Aflofarm Farmacja Polska (Magmisie) and Logihub 
(Green Magma). The Office had doubts for example with assigning medical 
properties to these products and presenting them as a panacea for various illnesses. 
For example, Aflofarm Farmacja Polska suggests an absolute efficiency of Mamisie 
jellies. The advertisement states that children who use them deal with stress in a 
more efficient manner and focus better. Whereas, the reasons may be various just 
like the methods of eliminating them. Furthermore, the message intends to be 
authenticated by the authority of a school counselor who advises to use this 
supplement, despite this not being a part of the scope of his activities. The Office 
initiated proceedings against: Aflofarm Farmacja Polska (Magmisie) and Logihub 
(Green Magma)., who recommends using this supplement despite this not being  
a part of the scope of his activities.27 

But the situation concerning controlling the campaigns for medicines does not 
look so optimistic – concerning this we count on systemic solutions and efficient 
methods of diligent control, or a complete ban of OTC – meaning prescription free – 
drugs.  

 
Summary 
The article presents a selected analysis of a Pyralgina (Metamizolum natricum 

– a medicine available without a prescription) advertisement which is addressed  
at the general public. We indicate elements of dishonest medical information which 
may pose a threat for the patient. In our opinion, the advertisement for the drug raises 
doubts, not only those concerning the information claiming that the medicine 
available on the market since 1920 is something new, but also because the 
advertisement clearly suggests that Pyralgina is “an irreplaceable painkiller” – but is 
it really? Can we state that the advertisement for this drug is not misleading  
and presents the medical product in an objective manner informing about its rational 
use (Article 53 of the Polish Pharmaceutical Law)? It seems not because the 
manufacturer includes completely different information concerning the drug on its 
website and leaflet than that included in the advertisement, such as for example: the 
drug Pyralgina is recommended in treating: various and highly intense pains  
and fever, when other drugs are not recommended or inefficient. Nothing is also said 
about the possible side effects (an entry in the drug’s leaflet) such as hemolytic 
anemia, aplastic anemia, bone marrow damages sometimes leading to death.  
Of course, all true or untrue suggestions concerning the medicine are introduced  
via presuppositions and implicatures, most often only raising associations, but  
in our opinion no one clearly states these with complete assertion or so unequivocally 
that someone might later prove that the creators of the commercial lied or tried to 
mislead the viewers. 

Key words: medical information manipulation, medical Machiavellianism, 
Pyralgina, metamizolum natricum, metamizole, dipyrone, metamizole, Mexican 
Aspirin 

 
 

                                                 
27 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12958&print=1 (09.2017) 
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Streszczenie 
W artykule prezentujemy wybraną analizę fragmentu reklamy leku Pyralgina 

(Metamizolum natricum – dostępnego bez recepty lekarskiej), która jest adresowana 
do publicznej wiadomości. Wskazujemy elementy nierzetelnej informacji medycznej, 
która może stanowić zagrożenie dla pacjenta. Reklama Pyralginy naszym zdaniem, 
budzi wątpliwości i nie chodzi przy tym tylko o to, że czyni wrażenie, jakoby lek 
obecny na rynku od 1920 roku był czymś nowoczesnym, ale że reklama 
jednoznacznie sugeruje, iż lek Pyralgina jest „niezastąpionym sprzętem 
przeciwbólowym” – ale czy na pewno? Czy możemy uznać, że reklama tego leku 
nie wprowadza w błąd i prezentuje produkt leczniczy obiektywnie oraz informuje  
o jego racjonalnym stosowaniu (Art. 53. polskiego prawa farmaceutycznego). 
Wydaje się, że nie, ponieważ producent na swojej stronie internetowej oraz ulotce 
leku zamieszcza całkowicie różniący się od reklamowych zapewnień opis wskazania 
dot. użycia leku, tj. lek Pyralgina wskazany jest w leczeniu: bólu różnego 
pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych środków 
jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Nic również nie wspomina o możliwych 
skutkach ubocznych (zapis w ulotce leku) takich jak niedokrwistość hemolityczna, 
niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem. 
Oczywiście wszystkie nieprawdziwe czy prawdziwe sugestie dotyczące leku 
wprowadzone są za pomocą presupozycji i implikatur, najczęściej tylko budząc 
skojarzenia na pewno nigdzie nie wypowiada ich się z pełna asercją, ani na tyle 
jednoznacznie, by w naszym odczuciu ktoś potem mógł w sensie prawnym 
udowodnić twórcom spotu kłamliwość i chęć wprowadzania widzów w błąd. 

Słowa klucze: manipulacja informacją medyczną, makiawelizm medyczny, 
Pyralgina, metamizolum natricum, metamizole, dipyrone, metamizol, Mexican 
Aspirin 
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DESTRUKCYJNY WPŁYW CYBERTECHNOLOGII  

NA MŁODEGO ODBIORCĘ 
 
 

Wprowadzenie 
Dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych wpływa na nasze 

społeczeństwo, towarzyszy członkom rodziny, pełni ważną funkcję w wzajemnej 
komunikacji. Nowe technologie mają coraz większy wpływ na człowieka, na jego 
rozwój i funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Urządzenia elektroniczne 
towarzyszą małemu dziecku niemal od kołyski w formie zabawki, czy elektronicznej 
niańki. Dzieci i młodzież coraz bardziej otacza „pajęczyna nowych technologii”, które 
wypełniają ich wolny czas. Ilość posiadanych urządzeń wypełnia przestrzeń życia  
i stwarza możliwość licznych interakcji z nimi. Nowe technologie oprócz swojego 
pozytywnego wpływu na rozwój cywilizacji wprowadzają także nowe wyzwania dla 
pedagogiki i psychologii. Sposób korzystania z nowych technologii nie jest moralnie 
neutralny, nowe technologie mogą wpierać rozwój edukacji, ale też mogą zaburzać 
psychologiczny rozwój młodego odbiorcy, który bardzo często jest samotny  
w wirtualnej przestrzeni, skazany na wybory, które określane są przez siłę doznań, 
ich zróżnicowanie. 

Destrukcyjny wpływ nowych technologii – to taki wpływ, który zakłóca 
prawidłowy rozwój dziecka, albo dezintegruje jego sferę psychiczną, rozbudza sferę 
emocjonalną, nadmiernie ją. eksploatuje Sfera poznawcza jest zminimalizowana, 
brak refleksji, krytycyzmu nad swoimi działaniem i wyborami. Podejmowanie 
wyborów wbrew obowiązującym normom moralnym w świecie realnym, zakłócenie 
rozwoju moralnego. Wpływ nowych mediów obserwujemy na poziomie 
emocjonalnym, poznawczym i moralnym, na tych wszystkich poziomach można 
zauważyć zakłócenia. Młody odbiorca – to małe dziecko kilku letnie, do adolescenta 
włącznie, użytkownik tych technologii, odkrywający przez nie nowe źródło 
atrakcyjnych dla siebie wrażeń. Cybertechnologie – to nowe media elektroniczne, 
które umożliwiają komunikację z światem zewnętrznym, dostarczają nowej wiedzy  
o świecie, służą jako źródło rozrywki, urządzenie do wypełniania czasu, relaksu. 
Nowe technologie multimedialne to miedzy innymi: smartfon, tablet, komputer, 
konsole do gier i inne. 

 
Pytania, które rodzą nowe technologie. 
Chciałbym zasygnalizować kilka problemów, które powstają na bazie 

cybertechnologii, a domagają się monitorowania i nowych rozwiązań. Wydaje się, 
że jesteśmy na takim etapie rozwoju nowych technologii informatycznych,  
że konieczna jest powszechna edukacja rodziców, ale też dzieci i młodzieży jak 
wykorzystać je do swojego rozwoju. Rodzice muszą się dowiedzieć, jak zapewnić 
bezpieczeństwo swoim dzieciom w cyberprzestrzeni. Obecne młode pokolenie 
przyjęło się określać mianem digital natives, czyli cyfrowi tubylcy, należą do 
generacji dorastającej w otoczeniu współczesnych technologii komunikacyjno-
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informacyjnych. Ich rodzice i nauczyciele, niestety, w większości nie należą do 
generacji, która dorastała w otoczeniu nowych technologii – to cyfrowi imigranci 
(digital immigrants). Młode pokolenie ma większe kompetencje techniczne, 
podchodzi do nich bez lęku, traktuje je jako wyzwanie, wartościuje siebie po przez 
poziom opanowanej gry, przechodzenia na wyższy stopień trudności. Pojawiają się 
nowe funkcje i zjawiska w cyberprzestrzeni, takie jak wyrażanie opinii, komentarze 
w formie wypowiedzi tzw. „lajków” (like it – angielskie słowo oznaczające tyle  
co „lubię to”). Pokolenie wirtualnej sieci, przebywa na forach i portalach 
społecznościowych, kreując swoją wirtualną tożsamość, mierząc swoją atrakcyjność 
poziomem laików. Termin lajkować należy do slangu informatycznego, który może 
być niezrozumiały dla osób dorosłych. Cyberprzestrzeń daje młodym ludziom 
znaczną przewagę nad swoimi nauczycielami i rodzicami. Nowa rzeczywistość 
kreuje specyficzny styl bycia i komunikowania, tworzy alternatywną rzeczywistość 
obok realnej, utrudnia komunikację międzypokoleniową. Sprawia to, że w trudnych 
sytuacjach młodzi ludzie szukają wsparcia u swoich rówieśników. Rodzice czy 
nauczyciele o sytuacjach niebezpiecznych dowiadują się coraz rzadziej. Nikt nie 
przygotował nauczycieli i rodziców do tych nowych zadań, które stawia 
cybertechnologia i jej zmieniające się możliwości. Nauczyciele i rodzice mogą 
towarzyszyć dzieciom, doceniając ich umiejętności i wchodząc w ich wirtualny świat, 
poznając i ucząc się prezentowanych umiejętności. Niejednokrotnie rodzic korzysta 
z umiejętności dziecka przy obsłudze smartfonu, chcąc uruchomić nową aplikację, 
czy skonfigurować telefon pod swoje potrzeby. Takie działania prowadzą  
do tworzenia wspólnych obszarów, budowania wzajemnego zaufania. Część 
rodziców nie chce się ośmieszyć przed dzieckiem i dystansuje się od nowych 
technologii, nie ma wtedy wstępu do świata swojego dziecka. Bywa tak, że rodzice 
są zadowoleni, że dziecko przebywa w domu wpatrując się w bezruchu w ekran 
multimedialny, mając złudne poczucie bezpieczeństwa, że ich dziecko jest 
chronione od negatywnego wpływu swoich rówieśników i kultury masowej. 
Współczesne media działają na naszą świadomość i podświadomość, łamiąc 
wszelkie bariery wieku, kultury i moralności. Są dostępne dla każdego i w każdej 
chwili w maksymalnym zakresie, wystarczy mieć tylko dostęp do sieci i szybkie 
łącze.  

Nieustanny dostęp, przez 24 godziny do nowych technologii oraz 
przekazywanych przez nie informacji rodzi pytania o skutki takiego wpływu.  
Co dzieje się z psychiką odbiorcy, jego systemem nerwowym, percepcją, 
moralnością, rozwojem, relacjami, sposobem przeżywania siebie i świata? Czy 
pojawienie się nowych technologii informacyjnych w życiu nastoletnich i małoletnich 
użytkowników nie prowadzi do zmniejszenia wpływu wychowawczego rodziców, 
oraz nie powoduje uzależnienia od nowych technologii? Czy nie istnieje 
niebezpieczeństwo modelowania szkodliwych postaw oraz wprowadzenia nieletnich 
w sfery, do których oni nie są przygotowani emocjonalnie? Czy nie kształtuje się  
w nich ”globalna mentalność” pozbawiająca samodzielności myślenia i krytycyzmu, 
powodująca podobne wybory ekonomiczne i społeczne? Jak wpływa  
na dokonywane przez nich zakupy, wybór określonych urządzeń, oprogramowania, 
przebywanie w sugerowanych „obszarach informacyjnych”.  

Producenci nowych technologii obserwują zachowania potencjalnych klientów  
i uwzględniają je w projektowaniu nowych urządzeń oraz modernizowaniu już 
obecnych. Użytkownicy mogą sami proponować modyfikacje i zmiany, co nazywa 
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się procesem uspołeczniania i modernizacji produkcji. Istotą tego procesu jest 
nieustannym ciągu zmian, modernizacji, nowelizacji, uzupełnień, poszerzania 
możliwości nowych urządzeń. Użytkownicy i producenci są zafascynowani 
możliwościami najnowszych technologii, natomiast w kręgach psychologów, 
pedagogów, terapeutów rodzi się coraz więcej pytań dotyczących wpływu nowych 
technologii cyfrowych na człowieka, zwłaszcza zaś współwystępowania zjawiska 
„cyberzaburzeń”, które mogą przybrać postać uzależnień behawioralnych. Są to 
zaburzenia związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonu 
komórkowego, konsoli do gier i innych. 

Współczesne media charakteryzuje dominacja obrazu i zmienność akcji, 
zmarginalizowano słowo, to narzuca sposób konstruowania przekazu i percepcji. 
Obraz odwołuje się przede wszystkim do emocji i stwarza pozory realności. 
„Emocjonalizacja” przekazu wizualnego osłabia zdolność krytycznej oceny. Takie 
media, prowadzą do pasywności, nie rozwijają jednostki − coraz częściej decydują 
o tym, jak postrzegamy, rozumiemy, przeżywamy świat. W dobie upadku 
autorytetów młodzi ludzie poddają się propagandzie, reklamie i łatwej rozrywce. 
Mass media modelują i zarazem deformują zachowania społeczne. Młody odbiorca 
coraz mniej czyta, żyje w świecie imitacji, nie weryfikuje wirtualnej rzeczywistości  
z realnością. Uczy się manipulować swoją percepcją i emocjonalnością. 
Cybertechnologie stają się podstawowym źródłem czerpania przyjemności i nowych 
doznań, stwarzają możliwość łatwego sukcesu i szybkiego zadowolenia, bez 
wysiłku. Manipulowanie swoją emocjonalnością wytworzy mechanizm nałogowego 
regulowania uczuć, który jest istotnym elementem uzależnienia psychicznego. 
Człowiek potrzebuje środowiska zrównoważanego rozwoju w którym jest miejsce  
na ruch, pracę, naukę, odpoczynek, rekreację, sen. Brak zrównoważenia powoduje 
różnorodne zaburzenia i uzależnienia od nowych technologii. W literaturze naukowej 
pojawiają się próby ich opisu jako – infoholizm, cyberholizm, cyberuzależnienie, 
uzależnienie od Internetu.1 Nadużywanie technologii cyfrowych prowadzi do wielkich 
zmian w zachowaniach społecznych człowieka, jego relacjach z otoczeniem. Coraz 
więcej badań na temat wpływu nowych technologii opisuje procesy destrukcyjne. 
Opisy tych badań odnajdujemy m.in. w publikacjach Manfreda Spitzera.2 

Dzieci nadużywające technologii cyfrowych, najczęściej czytają mniej książek, 
obniżają się ich wyniki w nauce, rzadziej siadają do wspólnego posiłku z rodziną, 
spożywają posiłek przed komputerem lub konsolą, częściej zamykają się w pokoju, 
są nieobecne w życiu rodziny, częściej są nieprzygotowane do zajęć w szkole, mają 
trudność w skupieniu uwagi, częściej opuszczają lekcje.3 Na przerwach w szkole,  
a czasem w trakcie zajęć korzystają z urządzeń multimedialnych, są bardziej 
agresywne i nadmiernie pobudzone, podejmują próby używania technologii 
multimedialnych w późnych godzinach nocnych, nie dotrzymują słowa w zakresie 
ograniczeń korzystania z multimediów, albo jedne zamieniają na drugie. Nie mogąc 
używać komputera czy konsoli z powodu zakazu rodzicielskiego, używają 
smartfona, symulują choroby, aby móc korzystać z multimediów. Na próbę 
ograniczenia korzystania z multimediów przez rodziców pojawiają się częste 
kłamstwa co do celu przebywania w sieci, radykalne przerwanie korzystania z sieci 

                                                 
1 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań, 2009. s. 481-485 
2 M. Spitzer, Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München 2012, 

s. 38-230 
3 J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Białystok 2007 

http://www.buecher.de/suche/manfred-spitzer/q/cXVlcnk9TWFuZnJlZCtTcGl0emVyJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
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kończy się agresją ze strony dziecka.4 Można zauważyć zmniejszające się 
zainteresowanie sportem i innymi formami rekreacji poza domem, brak realnych 
kontaktów z rówieśnikami.5 Technologie cyfrowe w wyniku nadużywania coraz 
częściej prowadzą do zachwiania relacji między tym, co realne i fikcyjne, „zamykają” 
dziecko w cyberświecie. Relacje w sieciach cyfrowych są szybsze i płytsze, ich 
atrakcyjność powoduje, większe i częstsze wykorzystywanie ich do rozrywki. 

Pierwsze lata życia dziecka to podstawa, na której opiera się dalszy jego 
rozwój. Związek z matką lub inną bliską osobą, bardzo silnie wpływa na to, jakim 
człowiekiem będzie w przyszłości – na ile będzie samodzielne, jaki będzie miało 
stosunek do świata i innych ludzi, jaki będzie miało stosunek do siebie samego,  
a także jak będzie radziło sobie w różnych sytuacjach. Nowe technologie medialne 
wpływają na jakość kształtowania się tej podstawy i wzajemnych relacji. Smartfon, 
tablet, może tworzyć niewidzialny mur pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Dorosły ma 
zawsze czas aby odebrać sygnał z cyberprzestrzeni, odbiera komunikaty, śledzi 
informacje na portalach społecznościowych. Przebywając z dzieckiem obsługuje 
elektroniczne urządzenie, poświęca mu uwagę. Dziecko musi rywalizować  
z cybertechnologiami o dostępność do rodzica. Rodzic bardzo często przekazuje 
małemu dziecku, smartfon czy tablet i przenosi jego uwagę w magiczny świat bajki  
i różnych filmików. Dziecko swoją potrzebę bliskości, uwagi, przenosi z rodzica  
na multimedialny ekran, wiążąc się relacyjne z urządzeniem, światem wirtualnym,  
a nie z światem dorosłych. Konstruktorzy urządzeń mobilnych rozszerzają 
nieustannie wielofunkcyjność tych urządzeń, pojawienie się smartfonu na rynku, 
radykalnie zwiększyło wpływ cybertechnologii na młodego odbiorcę. Smartfon to 
urządzenie wielofunkcyjne, mały przenośny komputer, na którym można słuchać 
muzyki, oglądać filmy, grać, komunikować się z innymi. Marzeniem każdego dziecka 
jest nowy model smartfona, który stanowi dla niego mobilne centrum rozrywki. 

Badania przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje zrealizowane  
w 2015 roku w Polsce, obrazują zwiększającą się rolę cybertechnologii w życiu 
dzieci i młodzieży. Zbadano motywy, które towarzyszą sięganiu po nowe multimedia 
przez dzieci i motywy które towarzyszą ich rodzicom.  

 
Wszechobecności technologii cyfrowych w życiu dzieci. 
Badania przeprowadzone w 2015 roku przez Fundację Dzieci Niczyje, pokazały 

dynamikę zjawiska. Zwiększa się nieustannie dostęp do nowych technologii i ich 
użytkowanie przez dzieci i młodzież.  

 Ogółem z urządzeń mobilnych korzysta 64% dzieci tj.: smatfona, tableta 
oraz przenośnej konsoli, 

 43% korzysta z tego typu urządzeń, w grupie dzieci rocznych i dwuletnich, 

 62%, w przypadku trzy i czteroletnich dzieci,  

 84% w grupie najstarszych dzieci. 
Można uznać, że dla dzieci w wieku 5 lat i powyżej korzystanie z urządzeń 

mobilnych jest powszechne.6  

                                                 
4 P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa 2003 
5 M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa 2006 
6 A. Bąk, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. 

Warszawa 2015, s. 8 
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Jeśli przyjrzymy się częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z urządzeń 
mobilnych, niezależnie od rodzaju urządzenia, to okazuje się, że co czwarte dziecko 
korzysta codziennie z jakiegoś urządzenia mobilnego (25%). Niepokojący jest 
zwłaszcza fakt, że w najwyższym stopniu dotyczy to dzieci najmłodszych, 30%  
z nich codziennie używa smartfona, tabletu lub przenośnej konsoli. 

 
Rodzaje aktywności dzieci przy użyciu urządzeń elektronicznych. 

 oglądanie filmów/filmików, korzystając z tabletu – 79% 

 granie w gry – gra na smartfonie lub tablecie – 62% 

 grania na konsoli – 28% 

 zabawa smartfonem lub tabletem bez konkretnego celu – 63%  

 przeglądanie stron internetowych – 26% 

 wyszukiwanie treści, np. filmiki lub aplikacje – 28%.7 
 
Oglądanie filmów przez dzieci na urządzeniach mobilnych. 
Wiekiem granicznym wydaje się pierwszy rok życia 

 Dla dzieci rocznych udział oglądających wyniósł – 49% 

 Starszych grupy wiekowe, ponad – 80%.  
 
Granie na urządzeniach mobilnych. 
W przypadku grania, granica wiekowa nieznacznie się przesuwa. 

Doświadczenie grania lub korzystania z aplikacji mobilnych miało:  

 28% dzieci z najmłodszej grupy wiekowej,  

 66% wśród dzieci trzy i czteroletnich, 

 88% w najstarszej grupie wiekowej.8  
Codzienne oglądanie jest generalnie częstsze w młodszych grupach 

wiekowych, tj. wśród dzieci do czwartego roku życia. Natomiast codzienna zabawa 
smartfonem bez konkretnego celu dotyczy przede wszystkim dzieci rocznych  
i dwuletnich. Granie, tak jak wcześniej zaznaczono dotyczy przede wszystkim 
starszych dzieci, i tak 47% dzieci w wieku 5-6 lat gra przynajmniej raz w tygodniu  
na smartfonie lub tablecie.9  

 
Wymiar czasu, korzystania z urządzeń elektronicznych. 
Zapytani rodzice o wymiar czasu, który dzieci poświęcają na określone 

czynności w dniu, kiedy korzystają z danego urządzenia, rodzice wskazywali  
od 5 minut do kilku godzin. Średnio najwięcej czasu dzieci poświęcały na oglądanie 
filmów oraz granie w gry.10  

 
Powody, dla których rodzice udostępniają dzieciom urządzenia mobilne. 
Najczęściej rodzice pozwalają dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych: 

 wtedy gdy muszą się zająć własnymi sprawami – 69%, 

 korzystać z urządzeń mobilnych jako nagrody – 49%.  

                                                 
7 Ibidem, s. 9 
8 Ibidem, s. 10 
9 Ibidem, s. 11 
10 Ibidem, s. 12 
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Co piąty rodzic przyznaje też, że pozwala dziecku korzystać z urządzeń 
mobilnych, – żeby dziecko zjadło posiłek – 19% 

Im młodsze jest dziecko, tym częściej rodzice pozwalają mu korzystać z tego 
typu urządzenia, by zachęcić je do zjedzenia posiłku,  

 dla dzieci dwuletnich udział ten wzrasta do – 34% 

 żeby ułatwić dzieciom zasypianie, częściej dzieje się tak w przypadku dzieci 
rocznych i dwuletnich – 15% rodziców stosuje urządzenia mobilne.11 Jeśli 
urządzenia multimedialne są wykorzystywane jako nagroda, stają się 
podwójną atrakcją i silniej wiążą z cyberświatem jako przyjemnością  
co może ułatwiać uzależnienia. 

Wykorzystując zainteresowanie dzieci urządzeniami multimedialnymi, dorośli 
mogą wspierać zdolności poznawcze dziecka, jego rozwój motoryczny  
i intelektualny, ucząc je bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów. 
Niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z tych technologii wynikają bowiem 
przede wszystkim z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania. Czas spędzany  
z urządzeniami elektronicznymi ogranicza czas poświęcany na inne, ważne  
z perspektywy rozwoju aktywności: ruchowe, społeczne, edukacyjne. W wielu 
badaniach wykazano związek między intensywnym korzystaniem z mediów  
a obniżoną koncentracją, gorszymi wynikami w nauce czy zwiększonym ryzykiem 
aspołecznych zachowań.12 Ze względu na procesy rozwojowe charakterystyczne dla 
wczesnego dzieciństwa, dzieci do 6 r.ż. są szczególną grupą ryzyka w kontekście 
użytkowania mediów elektronicznych. Na ten właśnie okres przypada 
najintensywniejszy proces dojrzewania mózgu, wtedy kształtują się podstawowe 
wzorce przystosowania psychicznego i społecznego.13 Bez wątpienia media 
poszerzają możliwości kształcenia czy wychowania dzieci, ale bez dostosowania ich 
treści i sposobu funkcjonowania do potrzeb i cech najmłodszych użytkowników 
mogą okazać się szkodliwe.14 

Bardzo istotnym aspektem korzystania przez dzieci z mediów jest czas, jak 
często i jak długo dzieci korzystają z tych urządzeń. Jednym z narastających 
zagrożeń jest wypieranie innych aktywności, które mają kluczowe znaczenie dla 
rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego dziecka. Urządzenia dotykowe są 
dla małych dzieci dużo łatwiejsze w obsłudze i nie wymagają tak rozwiniętej motoryki 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej, jaka jest konieczna w przypadku obsługi myszki 
czy klawiatury. W wyniku nadmiernego korzystanie z multimediów zmieniają się ich 
nawyki żywieniowe i zwiększa się ryzyko wystąpienia zachowań aspołecznych. 
Szczególnie we wczesnym okresie rozwoju dzieci, rodzice odgrywają główną rolę  
w formowaniu nawyków i postaw dzieci wobec mediów. Chodzi nie tylko o przykład, 
kiedy sami posługują się urządzeniami elektronicznymi, ale również o bardziej 
aktywne działania mające na celu kształtowanie sposobów korzystania przez 
dziecko z cybertechnologii. Rodzice mogą wspólnie z dzieckiem spędzać czasu 

                                                 
11 Ibidem, s. 14 
12 M. Spitzer, Cyberchoroby, Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk 2016, s. 55-62 
13 J. Pyżalski, M. Klichowski, M. Przybyła, Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych  
(TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat. Poznań 2014, s. 65-76 

14 J. Pyżalski, Elektroniczna agresja rówieśnicza – ustalenia empiryczne ostatniej dekady  
(w:) J. Jarczyńska (red.): Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Bydgoszcz  

http://www.buecher.de/suche/manfred-spitzer/q/cXVlcnk9TWFuZnJlZCtTcGl0emVyJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
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przed ekranem, lub ustalić reguły korzystania z mediów.15 Rodzicielski nadzór 
reguluje czas korzystania z urządzeń mobilnych oraz minimalizuje ryzyko ekspozycji 
na niepożądane treści w przekazie medialnym (np. agresja, seks, używki). Rodzice 
i pedagodzy muszą podjąć się zadania edukacji medialnej, by umożliwić dzieciom 
bezpieczne korzystanie z nowych technologii multimedialnych. 

Niezwykle ważna jest świadomość procesu rozwoju małego dziecka. Na płynny 
lub zaburzony rozwój ma wpływ sposób zaspakajania jego potrzeb. Bliskość, 
dostępność emocjonalna rodzica, jego obecność, interakcje z nim kształtują 
wrażliwość sensoryczną i poznawczą dziecka. Dziecko prawidło rozwija się 
emocjonalnie kiedy dostępność rodzica nie jest niczym zakłócona czy 
reglamentowana. Odnosząc się do psychologii rozwoju, chcę wskazać na sposoby 
zaspokojenia podstawowych potrzeb małego dziecka i jego znaczenie prawidłowego 
rozwoju. Bardzo często ten rozwój zakłócają multimedia, stając się elektroniczną 
maskotką czy wirtualną niańką, zastępując funkcję rodzicielską związaną  
z rozwojem dziecka. Tworzy się „wirtualna pępowina”, którą trudno przeciąć, kiedy 
działanie elektronicznych zabawek wpisze się w głód emocjonalny dziecka. 

 
Znaczenie bezpiecznego przywiązania dla rozwoju dziecka 
Podstawy do satysfakcjonującego i efektywnego funkcjonowania w świecie 

tworzą się w pierwszych latach życia po przez bliskie związki z najbliższymi 
opiekunami. Psychologia rozwoju podkreśla jak ważną dla rozwoju pełni bliskość  
i dostępność rodzica w pierwszej fazie wczesnego dzieciństwa.16 Kształtowanie się 
poczucia bezpieczeństwa dziecka dokonuje się po przez prawidłową więź, niczym 
nie zakłóconą. Jeżeli na wczesnym etapie rozwoju, pierwszych 3 lat życia, 
wprowadzimy technologie cyfrowe to one poważnie zubożą rozwój dziecka a mogą 
go też zniekształcić. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo są okresami, w których 
zmiany rozwojowe zachodzą bardzo szybko. Aby rozwój dziecka mógł przebiegać 
prawidłowo – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym – potrzebuje 
środowiska, które nie tylko zaspokoi jego potrzeby fizjologiczne, ale również 
umożliwi mu nawiązanie bliskiej więzi z jedną, wybraną osobą, która zapewniając 
mu bliskość i poczucie bezpieczeństwa, umożliwi mu przez to usamodzielnianie się 
i wchodzenie w świat relacji społecznych.  

W pierwszych trzech latach życia kluczowym czynnikiem rozwoju dziecka jest 
jakość relacji z opiekunami. Po przez doświadczenie troskliwej opieki i ukojenia  
w chwilach napięcia, rodzic wpływa na kształtowanie się aktywności i struktury 
połączeń w mózgu, które stają się podstawą późniejszego samodzielnego 
regulowania emocji. Tworzy się zdolność samoregulacji, która przejawia się 
możliwością przeżywania różnych emocji, adekwatne dostosowywanie się do 
sytuacji. Umożliwia kontrolę swoich reakcji emocjonalnych, odzyskiwanie równowagi 
i wyrażanie swoich przeżyć. Pierwsze trzy lata życia stanowią podstawę zdolności 
człowieka do samodzielnego regulowania zarówno swoich stanów wewnętrznych 
(emocji, myślenia, motywacji, radzenia sobie z trudnościami), jak i ustalenia 
zachowania i stosunków z innymi ludźmi. We wszystkich obszarach rozwoju budują 

                                                 
15 A. Bąk, Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych  

od rodziców (w:) Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 2015, vol. 14 nr 3, s. 66 
16 M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa 1996 
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się w tym okresie podwaliny samoregulacji.17 Wyposażenie percepcyjne i odruchowe 
noworodka nastawione jest na świat ludzi, którzy są niezbędni dla prawidłowego 
przebiegu rozwoju, dziecko zachowuje się tak, aby zmaksymalizować dopływ 
bodźców pochodzących od ludzi. Pomiędzy szóstym a dziewiątym miesiącem życia, 
dziecko utrwala przywiązanie do głównego opiekuna (na ogół matki) i aktywnie 
utrzymuje z nią bliskość. Staje się zdolne do kontrolowania poziomu bliskości  
z matką za pomocą lokomocji. Pojawi się nowe zachowanie: dziecko podąża za 
matką, okazuje wyraźne zadowolenie, kiedy ta wraca do niego. Traktuje swoją 
matkę jako „bezpieczną bazę” dla eksploracji otoczenia (odchodzi od niej, powraca 
od czasu do czasu, porzuca eksplorację, gdy matka się oddali). W sytuacji 
zagrożenia, niepokoju, dziecko przywiera do opiekuna, szukając uspokojenia  
i bezpieczeństwa. Jest to okres, w którym niemowlę zaczyna wyraźnie odróżniać 
głównego opiekuna (figurę przywiązania) od obcych osób. Około dziewiątego 
miesiąca i później pojawia się lęk przed nieznanymi osobami oraz bunt przeciwko 
rozstawaniem z matką. „Bezpieczna baza” ma funkcję zabezpieczającą dziecko 
przed zagrożeniem i utrwala przywiązanie do jednej głównej figury. Dlatego w tym 
okresie poważnym zagrożeniem dla rozwoju jest długotrwałe oddzielenie dziecka  
od rodzica, zmiana opiekuna, zerwanie kontaktu z nim, lub wypełnianie przestrzeni 
relacyjnej substytutem medialnym. Przywiązanie nie oznacza zależności, silna więź 
przywiązania stwarza poczucie bezpieczeństwa dające odwagę do eksploracji, 
samodzielności i niezależności. Bazowe zaufanie tworzy przekonanie dziecka,  
że może polegać na sobie i innych w zaspokajaniu swoich potrzeb, że samo jest 
godne zaufania; podstawa poczucia tożsamości – „bycia sobą”, „bycia w porządku 
w kontakcie z innymi ludźmi”. Ufność zależy od jakości relacji z bliskimi. 

 
Wzorzec bezpiecznego przywiązania. 
Wzorzec bezpiecznego przywiązania kształtuje się wówczas, gdy dziecko jest 

pewne, że figura przywiązania jest dla niego dostępna i reaguje na sygnały płynące 
od niemowlęcia. W sytuacjach trudnych adekwatnie mu pomaga. Kiedy dziecko 
charakteryzujące się bezpiecznym przywiązaniem, przyjacielsko odnosi się do osób 
obcych, choć zdecydowanie bardziej jest zainteresowane kontaktem z matką.  
W sytuacji rozłąki reaguje dystresem, a przy ponownym połączeniu dąży do bliskości 
fizycznej i wspólnej zabawy.  

Dzieci z bezpiecznym wzorcem przywiązania w wieku przedszkolnym potrafią 
współpracować z innymi, są pomysłowe, zdolne do radzenia sobie ze stresem i łatwo 
powracają do równowagi. W sposób przyjazny i spokojny traktują innych ludzi, są 
serdeczne i nawiązują swobodne rozmowy. Kiedy za wcześnie pojawią się cyfrowe 
technologie w życiu dziecka, w postaci tabletu, smartfona, wypełnią przestrzeń 
budowania bezpiecznego przywiązania i ją zakłócą. Urządzenia te wprowadzane  
w charakterze wirtualnej niańki, powodują, że rodzic może odpocząć, realizować 
swoje domowe zadania, Rozrywka z urządzeń elektronicznych mocno wciąga sferę 
poznawczą małego dziecka ale także sferę emocjonalną. Rodzic nie zdaje sobie 
sprawy, że zostanie zakłócona i osłabiona jego bliskość z dzieckiem. Dzieci, które 
nie mogą zawsze liczyć dostępność rodzica i zaspokojenie potrzeb zaczną 
reagować lękowo, powstanie wtedy wzorzec przywiązania ambiwalentnego. Dzieci 

                                                 
17 M. Czub, Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo (w:) A. I. Brzezińska (red.): Niezbędnik Dobrego 

Nauczyciela. Warszawa 2014, s. 7 
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takie cechuje mniejsza swoboda w eksploracji otoczenia, często z niej rezygnują, 
okazują złość do matki i wykazują opór w kontakcie fizycznym (np. równocześnie 
mają chęć przytulenia i odepchnięcia dorosłego).  

Ambiwalentna postawa wobec figury przywiązania utrudnia poznawanie świata 
(rozwój poznawczy i społeczny) oraz rozwój autonomii. Na ukształtowanie się 
takiego konfliktowego wzorca ma wpływ zachowanie rodzica, którego postawa 
wobec dziecka charakteryzuje się brakiem spójności, stabilności, dostępności.  
W pewnych sytuacjach jest dostępny i pomocny, w innych nie odpowiada  
na potrzeby dziecka. Ambiwalentny styl przywiązania owocuje u dzieci silnym 
napięciem, impulsywnością, poszukiwaniem uwagi i brakiem zdolności do radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych (frustracją, bezradnością).  

Kolejny wzorzec to przywiązanie unikowe. Kiedy rodzic często nie reaguje  
na sygnały dziecka, odwleka reakcję, lub nieadekwatnie zaspokaja jego potrzeby 
(kierując się własnymi potrzebami, nie uwzględniając potrzeb dziecka), dziecko nie 
poszukuje z nim kontaktu i stara się samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Takie 
dziecko ma małe zaufanie do rodzica. W przypadku potrzeby bliskości lub wsparcia 
dziecko spodziewa się braku zainteresowania, obojętności. Kiedy w tej sytuacji 
zostaną podane dziecku urządzenia multimedialne, mocno się zwiąże się z nimi 
psychicznie a nawet w jakiś sposób spersonalizuje. Takie dziecko próbuje sobie 
poradzić samo z swoimi potrzebami, powoduje to wykształcenie się pozornej 
samowystarczalności, która zakłóca jego rozwój emocjonalny. Dzieci 
doświadczające braku dostępności, nieadekwatnych reakcji lub nadmiernej kontroli 
ze strony rodzica, izolują się emocjonalnie od innych, są często niechętnie 
nastawione do otoczenia lub zachowują dystans w stosunku do innych, a także mają 
trudności w zwracaniu się po pomoc. Sposób przywiązania, ma wpływ na poziom 
empatii. Najbardziej empatyczne są dzieci z przywiązaniem bezpiecznym, a te, które 
miały w niemowlęctwie przywiązanie unikowe, wykazują najniższy poziom empatii. 
Dzieci o ambiwalentnym wzorcu przywiązania nie różnią się istotnie poziomem 
empatii.18  

Podsumowując, można stwierdzić, iż wczesne doświadczenia dziecka 
związane z prawidłową relacją z rodzicem, adekwatną opieką, dającą poczucie 
bezpieczeństwa, kształtuje prawidłowy wzorzec przywiązania, który determinuje 
funkcjonowanie w każdym wieku, począwszy od wczesnego dzieciństwa, poprzez 
wiek szkolny i adolescencję. Dzieci charakteryzujące się bezpiecznym wzorcem 
przywiązania, a co za tym idzie – adekwatną regulacją emocji, prezentują mniej 
problemów emocjonalnych niż dzieci z niedającym poczucia bezpieczeństwa 
wzorcem przywiązania. U osób z unikowym wzorcem przywiązania stwierdzono 
tendencje do agresji i wyższy poziom zaburzeń zachowania. Z diagnozy osób 
uzależnionych od cybertechnologii prowadzonej w ramach pomocy 
psychoterapeutycznej wiemy, że proces rozwoju z okresu wczesnego dzieciństwa 
ma znaczenie. Dzieci, których potrzeba bliskości została zakłócona, które 
wykształciły ambiwalentny albo unikowy styl przywiązania są bardziej podatne  
na zależność psychiczną i różne formy uzależnień, przy pomocy których następuję 
regulowanie stanów emocjonalnych, szukanie źródeł przyjemności, sposobów 
dowartościowania się. Osoby te często przejawiają zachowania kompulsywne, mają 

                                                 
18 Ibidem, s. 14-16 
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trudność poradzenia sobie z frustracjami życia codziennego, dlatego będą narażone 
na zachowania nałogowe.19 

 
Mechanizmy korzystania z cybertechnologii przez nastolatków 
Okres dojrzewania, to burzliwy proces przez który przechodzi młody człowiek: 

zmiany hormonalne, wzrost mózgu, rozwój psychiczny, kształtowanie się cech 
trzeciorzędnych. W tym okresie człowiek jest bardzo kreatywny i wykazuje 
zainteresowanie odkrywaniem świata. Podejmując wyzwanie poznawania świata, 
między innymi penetrują zasoby Internetu, przeglądają interesujące ich treści ale też 
zapuszczają się w obszary ryzykowne, na które nie odważaliby się w świecie 
realnym, zwłaszcza gdyby zostali rozpoznani. Bezkrytyczne eksplorowanie 
przestrzeni wirtualnych wystawia nastoletnie osoby na zagrożenia, których nie 
spotkali w świecie realnym. Anonimowość w cyberprzestrzeni daje złudne poczucie 
bezpieczeństwa i bezkarności, stwarza możliwość nadużyć. Nastoletni odbiorca 
nowych technologii chętnie je wykorzystuje do eksperymentowania z nowymi 
zachowaniami, które w realnym życiu są napiętnowane. Brak presji rodziców, 
otoczenia, powoduje łatwość naruszania granic innych osób, czerpania satysfakcji  
z przewagi nad rówieśnikiem. W cyberprzestrzeni nastolatki czują się wolne od norm 
i wymagań społecznych. Swoboda, dowolność zachowań, brak odpowiedzialności 
są przejawem szeroko rozumianej wolności, próbą poczucia się dorosłym. Młode 
osoby mogą kreować alternatywne aspekty własnego „ja”. W eksploracji 
cyberprzestrzeni pojawia się tzw. efekt kabiny pilota (cockpit effect) – osoba 
siedząca przed ekranem monitora, działa podobnie jak pilot myśliwca, nie widzi 
cierpienia ofiary, co się może się przekładać na brak współczucia i empatii.20 
Badania psychologów wykazały, że żołnierze w bezpośredniej walce zadający 
cierpienie, doświadczają skrajnego nasilenia emocji, który przechodzi w stres 
posttraumatyczny. Natomiast ten sam problem u pilotów myśliwców występuje  
w ograniczonym zakresie, mimo że podczas bombardowań zabijali setki ludzi, 
ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z swoją ofiarą. 

Wielu nastolatków opisuje interakcje online jako relatywne i kreatywne. 
Relatywne – wszystko wolno, kreatywne – tworzę siebie aby zaistnieć.  
W cyberprzestrzni można bardzo łatwo zmieniać swoją tożsamość, można kreować 
siebie na różny sposób w tym samym czasie. W realnym życiu uczeń lub student 
może być człowiekiem nieśmiałym, zamkniętym, wycofanym. Jednak wystarczy kilka 
kliknięć, aby siebie przeobrazić się w sieciowego herosa, uwodziciela, czy 
bezwzględnego „hejtera” swoich przeciwników, poczuć się mocnym. Anonimowość 
pozwala na wybranie dowolnego scenariusza i roli, którą chce się odegrać  
w cyberprzestrzeni. Po pewnym czasie ta nowa tożsamość zaczyna dominować, gdy 
nie jest równoważona w realnym życiu. Najczęściej jest zbudowana na idealnych 
wyobrażeniach i niezaspokojonych potrzebach. W sieci jest się postrzeganym tylko 
przez pryzmat swojej kreatywności, sztuki opanowania nowych technologii.  
W każdym nowym obszarze cyberprzestrzeni można mieć inną osobowość –  
w jednej z grup można prezentować się jako twardy i bezwzględny, w drugiej – jako 
uwodzący i troskliwy. 

                                                 
19 H. Cash, K. McDaniel, Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier. Poznań 2014, s. 123-147  
20 A. Y. K. McKenna, A. J. Bargh, Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality 

and social psychology, „Personality and Social Psychology Review”. 2006 (1), nr 4, s. 57-75 
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W e-mailach i na czatach nastolatki atakując siebie na wzajem, wymieniają 
wulgarne komentarze na temat wyglądu, wzmacnia to ich antagonistyczną naturę, 
przyjmują postawę roszczeniową wobec innych ludzi, podsycają swoją popędowość 
i impulsywność. Dodają sobie odwagi w eksperymentowaniu z swoimi 
zachowaniami, przekraczając granice dobrego smaku, wrażliwości, czy też norm 
obyczajowych i kulturowych. Zdarza się, że jest im obojętne co tak naprawdę czuje 
druga osoba w wyniku ich zachowania. Traktują swoje zachowania jakby nie 
powodowały realnych skutków, bardzo często słyszymy z ich ust stwierdzenie,  
„to była tylko zabawa”, „zrobiłem/zrobiłam to na niby”. Udają starszych, 
mądrzejszych, silniejszych, zmieniając płeć, próbują doświadczać siły swojego 
wpływu, uwodząc kogoś, albo stosując przemoc. Uczą się czerpać satysfakcję z siły, 
dominacji, budują przekonanie o swojej wartości w oparciu o sprawczość, 
umiejętność posługiwania się nowymi technologiami i używania ich do zaspakajania 
własnego ego, kosztem innych. Cybernetyczny sprawca przemocy nie musi być silny 
fizycznie, mieć wysokiego wzrostu i cechować się umiejętnościami perswazji. Jego 
siła jest oparta na umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej. 
Cyberbullying – czyli cyberprzemoc, jest nie rzadko przejawem mechanizmu 
kompensacji, niekompetencji i kompleksów w życiu realnym. Nieumiejętność 
radzenia sobie w realu z rówieśnikami, zaniedbanie emocjonalne przez rodziców 
może być kompensowana w przestrzeni wirtualnej, przez wyrażanie swojego gniewu 
do całego świata. Charakter nękania w sieci ma groźniejsze skutki od tradycyjnych 
pomówień czy plotek, szybkość rozprzestrzeniania się prezentowanego materiału 
powoduje, że kompromitujące materiały w krótkim czasie dostępne są dla wielu osób 
i często pozostają w sieci na zawsze, nawet po rozwiązaniu konfliktu czy ustaleniu 
agresora. Administratorzy lub moderatorzy powinni kontrolować rozmowy 
prowadzone na czacie, blokując nieodpowiednią konwersację lub usuwając 
niepożądane osoby. Powinni dbać aby wulgarne i obelżywe komentarze były 
natychmiast usuwane z forów dyskusyjnych. Natomiast nie ma jeszcze możliwości 
całkowitego wyeliminowania cyberbullingu. Zamieszczone treści w sieci są szybko 
multiplikowane na kolejne serwery, szkodliwe treści zablokowana w jednym miejscu, 
mogą pojawić się jako kopia w innym.21 Nawet kiedy oprawca lub inne osoby 
postanowią materiał usunąć, może się to okazać niemożliwe. 

 
Badania przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje i Gemius S.A.  

na przełomie stycznia i lutego 2007 r. dotyczące nastolatków w sieci. 

 57% osób w wieku 12-17 lat było przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów 
wykonanych wbrew ich woli.  

 18% doświadczyło takiego zdarzenia tylko jeden raz,  

 39% przypadków zdarzenie takie powtarzało się.  

 Najczęściej autorami takich zdjęć są rówieśnicy, znajomi ze szkoły – 87% 
lub spoza niej – 30%,  

 rzadziej nieznajomi – 10%.  

 80% „niechcianych obrazów” ma z pozoru dołączony niegroźny kontekst 
humorystyczny.  

Jednakże tylko 54% zdjęć i filmów wywoływała obojętną reakcję, a zatem ponad 
1/3 zdjęć „dla żartu” wywołuje negatywne odczucia u ich bohaterów. Kolejnymi 

                                                 
21 M. J. Berson, The computer can’t see you blush, „Kappa Delta Pi Record”. 2000(4), nr 36, s. 157-162 
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popularnymi motywami robienia zdjęć lub filmów jest: złośliwość 21%  
oraz popisywanie się przed innymi – 17 %.  

Akty cyberprzemocy najczęściej powodowały u ofiar zdenerwowanie, irytację, 
zawstydzenie, lęk, poczucie gorszości, odrzucenia. W przypadku zdjęć lub filmów 
wykonanych wbrew ich woli, prawie 40% badanych uczniów zareagowała 
emocjonalnie; najczęściej była to irytacja, zdenerwowanie i zawstydzenie.  
Na różnego typu przejawy agresji werbalnej, emocjonalnie zareagowało ponad 50% 
badanych uczniów. Wydawać by się mogło, iż w większym stopniu negatywnym 
emocjom zareagują dziewczęta, badania dowiodły jednak, że płeć w tym przypadku 
nie ma znaczenia; do przeżywania różnego rodzaju emocji, od zdenerwowania, 
poprzez zawstydzenie, przykrość, aż do strachu przyznało się 51% dziewcząt i 49% 
chłopców.22 

U wielu ofiar cyberprzemocy mogą rozwijać się podobne symptomy, które 
występują jako skutek w stresie pourazowym. (PTSD – postraumatic stress 
disorder). Ofiary wirtualnej agresji i cyberbullyingu, podobnie jak ofiary wojny, 
dostają się w wirtualny „stan oblężenia”, który zmusza je do ciągłego bycia  
w defensywie, a przeżywane stany lękowe porównywalne są do przeżyć 
opisywanych u osób, które przeszły doświadczenia obozu koncentracyjnego. Efekt 
cyberbullyingu bezpośrednio obniża poczucie zaufania do innych, pogarsza wyniki 
w szkole, albo całkowicie zaburza proces edukacji. Ofiara wycofuje się z relacji 
rówieśniczych, prowadzi to do silnego osamotnienia, poczucia bezradności  
i przekonania, że nikt nie może jej pomóc. To przekonanie uniemożliwia kontakt  
z przyjaciółmi i rodziną.23 U młodych ludzi mogą pojawiać się objawy depresji, 
migreny, choroby psychosomatyczne, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia 
neurotyczne. Ofiara często skarży się na nawracające myśli i odtwarzanie sytuacji 
w których doświadczyła upokorzenia, szykan, powoduje to nowy stres i zaburza 
codzienne funkcjonowanie. Objawy te mogą się rozszerzać na przeżywanie urazów 
w snach i prowadzić do bezsenności. Wyczerpanie psychiczne może doprowadzić 
w końcu do zespołu lękowo-depresyjnego, dezorganizacji psychosomatycznej  
czy wręcz paranoi. Osoba taka czuje się obarczona nadmiernym poczuciem winy  
i potrzebą permanentnego usprawiedliwiania się. W ostateczności cybernetyczne 
szykany mogą doprowadzić dziecko do prób samobójczych.24 

W okresie dojrzewania młode osoby są bardzo wrażliwe na uwagi związane  
z swoim wyglądem i poczuciem własnej wartości. Niektóre z nich nadmiernie 
zareagują na ocenę ich osoby. Każdą porażkę lub zawstydzenie traktują jako 
upokorzenie i katastrofę. Dziecko będące celem internetowych ataków, obsesyjnie 
skupia się na tym co dzieje się wokół niego w sieci, codziennie sprawdza nowe 
wiadomości, by zobaczyć, co znowu złego o nim napisano. Strach staje się treścią 
życia. Zjawisko wirtualnej agresji wzmacnia „efekt odhamowania”, totalnego luzu, 
polegający na braku odczuwania ograniczeń – „hamulców” charakterystycznych dla 
kontaktów bezpośrednich. W trakcie spotkania twarzą w twarz nadzorujemy nasze 
zachowania, po przez blokowanie impulsów wywołujących działania, które mogłyby 

                                                 
22 Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, www.dzieckowsieci.fdn.pl/badania  

(pobrano 10.09.2017r.) 
23 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – cz. I. „Remedium”. 2008, nr 9 
24 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot 2011 
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sprawić przykrość drugiej osobie lub przerwać interakcję.25 Podsumowując tę część 
rozważań, chciałbym zwrócić uwagę na film „Sala samobójców” Jan Komasa 
(2011r.), który oddał bardzo dokładnie świat i tragizm nastolatków uwikłanych  
w cyberprzestrzeni.  

Główny bohater, Dominik to współczesny nastolatek z bogatej rodziny, który ma 
zaspokojone potrzeby materialne i stać go na multimedialne gadżety. Ma wielu 
znajomych, prowadzi życie towarzyskie, jest wrażliwy na krytykę, poszukuje 
akceptacji środowiska. Pewnego dnia staje się ofiarą szykan ze strony szkolnych 
rówieśników, którzy wyśmiewają go na internetowym portalu społecznościowym. 
Chłopak nie radzi sobie z stresem, czuje się odrzucony, wpada w rozpacz i zamyka 
się w swoim pokoju. Nie szuka ratunku u swoich rodziców, zanurza się  
w cyberprzestrzeń w której spotyka pokrewną duszę, tajemniczą Sylwię, ona 
zaprasza go do wirtualnej "Sali samobójców". Przeniesie na nią swoje potrzeby 
emocjonalne i idealistyczne wyobrażenia o świecie. W niej znajduje akceptację  
i oparcie, zostanie wciągnięty w niebezpieczną grę emocjonalną, która stanie się dla 
niego pułapką bez wyjścia. Powstanie silna zależność psychiczna od świata 
wirtualnego (głody emocjonalne, tajemnica, tabu.). "Sala samobójców", to pułapka 
emocjonalna w której jest się poddawanym manipulacji, dominacji, eksperymentowi 
psychicznej zależności. Nastolatek podobnie jak wielu jego rówieśników zatraca się 
w wirtualnym świecie, traci swoją tożsamość, na której mu tak bardzo zależy. 
Cyberprzestrzeń staje się alternatywnym światem, który go zdominuje. jego głody 
emocjonalne wykorzystano aby go uzależnić psychicznie i pozbawić tożsamości. 
Matka nastolatka powtarzała wielokrotnie, że to jest normalny, zdrowy chłopiec, 
niczego mu nie brakuje. Przekonanie o swoim dziecku zbudowała na własnym 
wyobrażeniu, nie zauważyła, że żyją obok siebie i nie mają relacji. Rodzice 
nastolatka stworzyli katalogowo urządzony dom, z obsługą w postaci domowej 
gosposi, prywatnego kierowcy, dom, który powinien być idealnym podłożem dla 
rozwoju dziecka. Wszystkie potrzeby materialne dziecka zaspokojone, ale zabrakło 
bliskości, zrozumienia, rozmowy, wymiany emocjonalnej. Relacja jest zastąpiona 
przedmiotami materialnymi, substytutem rodzicielstwa. Matka jest zajęta swoim 
życiem osobistym i frustracjami, które z niego wynikają, ojciec pochłonięty karierą 
zawodową, zdobywaniem pieniędzy i podnoszeniem standardu materialnego 
rodziny. Bohaterowie filmu Komasy są odzwierciedleniem dzisiejszych czasów, 
które coraz częściej stają się pojedynkiem robotów, wyzutych z emocji, w których 
brak codziennej relacji międzyludzkiej. Reżyser pokazał dwa światy, w których żyje 
większość z nas, świat realny i fikcję w postaci animowanych avatarów 
zastępujących nam powoli przyjaciół, rodziców, własną tożsamość.  

Bunt pokolenia „Enter” na fali wirtualnych łączy staje się niebezpieczny, 
nieprzewidywalny w skutkach, powodem jest samotność w cyberprzestrzeni. Bycie 
sam na sam ze sztuczną inteligencją prowadzi do zagubienia w sieci. W filmie 
rodzice przegrywają z cybertechnologiami, tracą własne dziecko. Nastolatek popełni 
samobójstwo, zamieni jeden ból na drugi. Młody reżyser, nie obwinia konkretnych 
osób, chce tylko ostrzec przed pułapką alternatywnych światów. Trzeba być 
uważnym na konsekwencje naszych wyborów za nim ktokolwiek naciśnie enter. 
Warto wybrać świat realny, zamiast dać się wciągać w niebezpieczną grę 

                                                 
25 A. Czesławiak, Agresja elektroniczna i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży a działania szkoły  

(w:) A. Roguska (red.): Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny. Siedlce 2013, s. 242-246 

http://www.filmweb.pl/person/Jan+Komasa-318563
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cyberprzestrzeni. Ten film porusza problem, który coraz częściej spotyka młodych 
ludzi, szczególnie w okresie dojrzewania; problem przenoszenia swojego życia do 
świata wirtualnego. Sieć stała się miejscem, gdzie wielu próbuje rozwiązać swoje 
problemy, realizować naturalne potrzeby akceptacji, przynależności i uznania. Wielu 
młodych ludzi w przestrzeni wirtualnej poszukuje miłości. Towarzyszy temu niekiedy 
zamknięcie się na świat realny i poszukiwanie własnego miejsca, zastępczego 
domu. Zaproszenie do tytułowej „sali samobójców” dostaje każdy widz decydujący 
się na seans filmowy. Funkcja „Enter” to wzięcie odpowiedzialności za siebie 
samego siebie, bez usprawiedliwiania siebie okolicznościami, niewiedzą, zabawą. 
Wkraczając w wirtualny świat współczesnych, zbuntowanych nastolatków, 
wkraczamy w pustkę, brak relacji emocjonalnej, poczucie bezsensu, 
skoncentrowaniu na swoim ego. Można zauważyć przepaść, pomiędzy światem 
dorosłych, których najważniejszym celem stał się dobrobyt materialny, a pokoleniem 
które zagubiło się w cyberprzestrzeni szukając w niej alternatywnego sposobu 
zaspokojenia swoich głodów emocjonalnych i poczucia sensu. Im bardziej dzieci  
i nastolatki maja niezaspokojone potrzeby emocjonalne, pusty zbiornik emocjonalny, 
tym łatwiej wchodzą w cyberprzestrzeń poszukując doznań z nowych technologii, 
stając się ich niewolnikami.  

 
Streszczenie 
Autor analizuje wpływ nowych technologii informatycznych na dzieci i młodzież. 

Wskazuje na niebezpieczeństwo zaburzenia rozwoju młodego odbiorcy, jeżeli 
pozostanie sam z nowymi technologiami w cyberprzestrzeni. Wskazuje  
na znaczenie prawidłowej więzi dziecka z rodzicem, która chroni przed 
nadużywaniem urządzeń multimedialnych i cyberprzestrzeni. Opisuje skutki 
negatywnego wpływu na młodego odbiorcę, które prowadzą do różnych zaburzeń, 
zależności psychicznej czy uzależnienia. Zwraca uwagę na pytania jakie rodzą nowe 
technologie. Opisuje sposoby wykorzystania wielofunkcyjności multimediów przez 
nastolatków. Okres dojrzewania nastolatków może być zakłócany przez wpływ 
nowych mediów i portali społecznościowych. Odwołano się do badań obrazujących 
powszechność i różnorodność wpływu multimedialnego na młodego odbiorcę. 
Wskazano rolę rodziców, pedagogów, psychologów w nowej profilaktyce związanej 
z używaniem cybertechnologii. Zasygnalizowano potrzebę edukacji z zakresu 
bezpieczeństwa stosowania nowych technologii dla rodziców i ich dzieci. 

Słowa klucze: Cybertechnologie, rozwój dzieci i młodzieży, zależność 
psychiczna, formy przywiązania, zaburzenie rozwoju, anonimowość, wirtualna 
tożsamość, destrukcyjny wpływ mediów, rola rodzica, cyberbullying 

 
Summary 
The author analyses the impact of new information technologies on children  

and youth. He points out to the risk of disturbing the development of young users left 
unattended with new technologies in cyberspace and emphasizes the importance  
of proper parent and child relationship as a protective factor against excessive use 
of multimedia devices and cyberspace. The author describes the effects of the 
negative impact on young users that leads to various disorders, mental dependence 
or addiction. He highlights the challenges posed by new technologies and describes 
teenagers’ use of multimedia multifunctionality. Adolescence can be disturbed by the 
influence of new media and community portals. Reference is made to research 
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demonstrating the prevalence and versatility of multimedia impact on young users. 
The role of parents, educators, psychologists in the cybertechnology use-related 
prevention has been underlined. A need for parent and children education related to 
the safe use of new technologies was emphasized. 

Key words: Cybertechnologies, children and youth development, mental 
dependence, forms of attachments, development disturbance, anonymity, virtual 
identity, destructive impact of media, parent’s role, cyberbullying 
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JAKOŚĆ ŻYCIA RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM –  
WYBRANE ASPEKTY 

 
 
Wprowadzenie do problematyki jakości życia 
Jakość życia (quality of life) stanowi niewątpliwie interesujące, ze względów 

poznawczych, społecznych i praktycznych, zagadnienie podejmowane przez 
reprezentantów wielu dyscyplin naukowych. Termin pojawił się w latach 40. 
ubiegłego wieku początkowo dla podkreślenia warunków materialnych i standardu 
życia, następnie także czynników niematerialnych takich jak edukacja, zdrowie, 
poczucie spełnienia, relacje z innymi ludźmi.1 Aktualnie w naukach humanistycznych 
uznaje się, że jakość życia jest „pojęciem złożonym, konstruktem społecznym”.2 
Kontekst wielorakich płaszczyzn, w ramach których dokonywane są analizy wynika 
z odmiennego w obszarze każdej nauki instrumentarium badawczego oraz ujęć 
teoretycznych.3 Jakość życia jest zwykle rozpatrywana w trzech aspektach:  
a) ekonomicznym interpretowanym ogólnie jako poziom materialny życia  
(od dobrobytu do niedostatku); b) społecznym, w obrębie którego opisom poddaje 
się infrastrukturę społeczną, np. funkcjonowanie instytucji społecznych;  
c) psychicznym, w którym przedmiotem rozważań jest jakość życia rozumiana jako 
dobrostan psychiczny.4 Kategorię tę można analizować w perspektywie 
psychologicznej oraz psychologiczno-ekonomicznej, obejmującej stany przeżyciowe 
człowieka, jak również zewnętrzne warunki ekonomiczne i społeczne życia.5 
Określają ją m.in. relacje interpersonalne, kultura osobista, przestrzeganie norm 
moralnych, zdrowie, wykształcenie, samokształcenie i praca zawodowa, warunki 
materialne oraz sfera rekreacji. O jakości życia można mówić zatem w ujęciu 
jednostkowym i społecznym, jest ona często traktowana zamiennie z pojęciami 
takimi, jak: dobre życie, poziom życia, standard życia, satysfakcja z życia, 
zadowolenie z życia, czy szczęście.6 Należy zatem pamiętać, iż wszelkie działania 
wspierające w sytuacji trudnej powinny być ukierunkowywane na kreowanie zmian 
pożądanych w sferze biologicznej, społecznej, podmiotowej i duchowej, przy ich 
jednoczesnej bezwzględnej aprobacie przez osobę pomoc przyjmującą. Łączą się 
one nieodzownie z zaspokajaniem potrzeb niezbędnych do codziennego 
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2 B. Woynarowska, Jakość życia (w:) T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2. 

Warszawa 2003, s. 441 
3 Zob. m.in. A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy (w:) A. Bańska, 

R. Derbis (red.): Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia. Poznań – Częstochowa 1994; 
H. Sęk, Jakość życia a zdrowie (w:) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny”. 1993, nr 2;  
E. Syrek, Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. 
Kraków 2001; J. Daszykowska, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków 2007 
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funkcjonowania, stylem życia, relacjami z otoczeniem i pełnieniem ról społecznych, 
realizacją aspiracji i osobistych planów życiowych, wiarą i religijnością,  
tj. ułatwiającymi zachowanie wewnętrznej homeostazy i nadającymi sens w życiu 
doczesnym. Zagadnienie jakości życia traktowane jest jako rezultat własnych 
refleksji człowieka i jego nastawienia do życia, a także wpływu życia społecznego. 
W ujęciu psychologicznym omawia się je w kontekście poznawania właściwości 
osobowości jednostki i stanów psychicznych, które rzutują na właściwy wybór celów 
życiowych, nieustanne podążanie ku nim, rozumienie własnych działań oraz 
podejmowanie prób nadawania im pożądanej przez siebie jakości. Jak określa  
T. Tomaszewski „życie ludzkie może mieć różną jakość; człowiek może przeżyć 
swoje życie dobrze lub źle, godnie lub podle, wspaniale lub nędznie, może je uczynić 
wartościowym lub pozbawionym sensu”.7 Autor ujawnia system pięciu 
podstawowych kryteriów jakości życia ludzkiego, tj.: bogactwo przeżyć 
subiektywnych, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość  
i współuczestnictwo w życiu społecznym.8 Poza komponentem aksjologicznym, 
pozwalającym wyjaśnić związek pomiędzy ludzkim zachowaniem a indywidualnym 
systemem wartości,9 można przyjąć także składnik: a) intelektualny (bliski 
aspiracjom, sprzyjający poznaniu ludzkich celów, dążeń, planów życiowych);  
b) emocjonalno-uczuciowy (odpowiadający za doświadczanie zarówno własnych 
stanów emocjonalnych i dążeń, jak też innych ludzi); c) wolicjonalno-dążeniowy 
(ułatwiający dokonywanie wyborów i przyjmowanie właściwych postaw);  
d) energetyczny (wyrażający się w korzystaniu z mocy innych oraz dążeniu  
do posiadania mocy sprawczej); e) egzystencjalno-działaniowy (umożliwiający 
konkretne zaangażowanie się człowieka w działania, które sam zamierza 
przedsięwziąć).10 Wyraźnie multidyscyplinarne podejście w prowadzeniu badań nad 
jakością życia podkreśla Mirosław Jan Dyrda, który dostrzega problem na poziomie 
niestałości warunków środowiska społecznego oraz zmian warunków życia jednostki 
i jej nastawienia psychicznego do funkcjonowania w szeroko pojętym środowisku 
wychowawczym. Autor wskazuje przy tym na potrzebę systematycznych badań 
sprzyjających poznaniu tendencji rozwojowych w tym zakresie.11 Jak wynika  
z dotychczas prowadzonych przez TNS OBOP, EQLS czy GUS, poczucie jakości 
życia u osób niepełnosprawnych jest znacząco niższe niż w przypadku osób 
sprawnych, przy czym nie ma dziedziny, w której niepełnosprawni byliby bardziej 
zadowoleni z funkcjonowania w porównaniu z osobami sprawnymi. Wpływ na to ma 
niższy poziom zamożności i wynikająca z niego konieczność rezygnacji z wielu dóbr 
i zachowań, niska dostępność do rynku usług opiekuńczych, czy bariery 
architektoniczne. Niepełnosprawni także rzadziej oczekują w życiu poprawy,  
a częściej pogorszenia lub stagnacji swojej sytuacji życiowej. Tendencja  

                                                 
7 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce. Warszawa 1984, s. 204 
8 Ibidem, s. 270 
9 J. Mariański, Między nadzieją a zwątpieniem. Lublin 1998, s. 21 
10 E.M. Minczakiewicz, Poczucie sensu życia a jakość funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko  

z zespołem Downa (w:) M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.): Psychologia współczesna. 
Oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005, s. 110 

11 M. J. Dyrda, Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia. Warszawa 2009, s. 11 
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w wyrażaniu powyższych opinii jest niezależna od tego, czy pytania dotyczą 
poczucia szczęścia, zadowolenia z życia czy oceny jego konkretnej sfery.12 

Przygotowany artykuł ma charakter przeglądowy. Celem podjętej analizy było 
ukazanie wybranych interpretacji pojęcia jakość życia (w ujęciu obiektywnym  
i subiektywnym), a także wskazanie podstawowych czynników wpływających na jej 
ocenę w wymiarze indywidualnym. 

Analizie poddano wybrane aspekty funkcjonowania dziecka  
z niepełnosprawnością oraz jego rodziny. 

 
Jakość życia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny – wybrane 

zagadnienia 
Pojęcie jakość życia rozpatruje się także w kontekście poczucia jakości życia, 

które definiowane jest jako zadowolenie z warunków życia, dobrostan materialny  
i psychiczny, pomyślność, możliwość realizacji celów oraz zaspokajanie  
na satysfakcjonującym poziomie odczuwanych potrzeb.13 Charakteryzuje się je jako 
dobre samopoczucie wyznaczone czynnikami obiektywnymi dobrostanu fizycznego, 
materialnego, emocjonalnego, społecznego oraz subiektywną ich oceną dokonaną 
zgodnie z własną hierarchią wartości.14 Obiektywna jakość życia rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym i samych dzieci doświadczających choroby czy 
niepełnosprawności jawi się w ten sposób jako obiektywna ocena oddziaływań ogółu 
warunków, w których oni żyją, właściwości świata zewnętrznego, przedmiotów, 
kultury, oznak jego funkcjonowania zarówno w sferze biologicznej, jak też 
społecznej, kulturalnej, emocjonalnej. Subiektywna jakość życia definiowana jest 
natomiast jako „rezultat wewnętrznych procesów wartościowania różnych sfer życia 
i życia jako całości”.15 Jej meritum można zatem odnaleźć w różnicy pomiędzy 
indywidualnymi doświadczeniami przeżywanymi w określonym czasie,  
a rzeczywistymi dążeniami i oczekiwaniami człowieka. Tak opisywany sens jakości 
życia jednocześnie wskazuje, iż może być ona wyrażana jedynie przez konkretną 
jednostkę, obejmuje wielorakie aspekty jej życia oraz odnosi się do celów przez nią 
wytyczonych czy pożądanych.16 Podmiotowego charakteru jakości życia rodziny  
i dziecka niepełnosprawnego można poszukiwać w tym znaczeniu w subiektywnych 
reakcjach na własne dotychczas zdobywane doświadczenia, poczuciu satysfakcji  
z podejmowanej aktywności, uczestniczenia w określonych zdarzeniach, ale też 
świadomości niezrealizowanych pragnień oraz posiadanych marzeń i nadziei  

                                                 
12 J. Bartkowski, Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, 

(w:) B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.): Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego 
modelu polityki społecznej. Kraków 2014, s. 78-80, 98 

13 Zob. P. Oleś, Jakość życia w zdrowiu i chorobie (w:) P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.): Jak 
świata mniej widzę – zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin 2002; W. Otrębski Poczucie jakości 
życia osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym (w:) P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski 
(red.): Studia z psychologii w KUL. Lublin 2000; W. Otrębski, Osoby z upośledzeniem umysłowym  
w sytuacji pracy, Lublin 2001; S. Kowalik, Psychologiczne wymiary jakości życia (w:) A. Bańka,  
R. Derbis (red.): Myśl psychologiczna w Polsce odrodzonej. Poznań 1993; S. Kowalik, Pomiar jakości 
życia – kontrowersje teoretyczne (w:) A. Bańka, R. Derbis (red.): Pomiar i poczucie jakości życia  
u aktywnych zawodowo. Poznań – Częstochowa 1995 

14 W. Otrebski, Osoby z upośledzeniem umysłowym… op. cit., s. 94 
15 H. Sęk, Jakość życia a zdrowie (w:) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny”. 1993, nr 2,  

s. 110-117 
16 K. C. Calman, The quality of life In cancer patients – a hypothesis, „Fornal of Medical Ethics”. 1984,  

nr 10, s. 124-127 
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na przyszłość. Jest to indywidualne rozumienie przez członków rodziny sytuacji,  
w jakiej się znaleźli, sposób doświadczania swojej egzystencji i ocena tego, co w ich 
oczach czyni życie wartościowym, atrakcyjnym, godnym, zbieżnym z ich aktualnymi 
oczekiwaniami, zapewniającym poczucie bezpieczeństwa, przynależności, 
współuczestnictwa. Ujmowanie subiektywne jakości życia, jak twierdzą Z. Palak  
i E. Pomarańska, wydaje się mieć zdecydowanie istotniejsze znaczenie w całym 
systemie regulacyjno-motywacyjnym człowieka, w porównaniu z opiniowaniem 
dokonywanym w sensie obiektywnym.17 Dysonans pomiędzy planowanymi 
działaniami a aktualną sytuacją życiową jednostki czy rodziny częstokroć staje się 
bowiem zasadniczym impulsem do podjęcia wysiłku na rzecz jej poprawy.18 
Czynnikami wpływającymi w danym momencie czasowym na jakość życia rodziny  
z niepełnosprawnym członkiem są m.in. warunki mieszkaniowe, sytuacja finansowa, 
dostępność usług, wypełnianie codziennych obowiązków, radzenie z problemami  
i system oparcia, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, rozrywka, uczestnictwo  
w kulturze.19 Konieczne jest przy tym uwzględnienie stanu funkcjonowania dzieci  
i ich opiekunów sferze fizycznej, psychologicznej, emocjonalnej oraz społecznej,  
a także występowanie indywidualnych objawów chorobowych, trudności 
wynikających bezpośrednio z posiadanej dysfunkcji oraz rezultatów leczenia  
i rehabilitacji.20  

Zmaganie się z własną chorobą bądź niepełnosprawnością powoduje 
niewątpliwie wyraźne zmiany w doświadczaniu przez osobę dorosłą, a tym bardziej 
przez dziecko, swojego istnienia i otaczającej rzeczywistości. Spośród 
wieloaspektowych wymiarów jakości życia w obliczu niesprawności uzasadnione 
wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na takie komponenty jak: stan 
emocjonalny i osobiste zadowolenie, interakcje społeczne, dobrostan fizyczny  
i materialny, możliwość samostanowienia i autonomii w dokonywaniu wyborów, 
sprawność niezależnego życia, doświadczanie społecznej akceptacji, rozwój 
osobowy, rekreacja, wypoczynek oraz otrzymywane wsparcie społeczne.21 Rodzą 
się przy tym elementarne pytania, na które należałoby poszukiwać odpowiedzi, 
mianowicie w jaki sposób posiadane dysfunkcje wpływają na poszczególne 
płaszczyzny życia dziecka, jego przeżycia, stosunek wobec własnej choroby czy 
niepełnosprawności, jaki nadają kształt relacjom z najbliższymi oraz rówieśnikami, 
jakie wyznaczają formy spędzania czasu wolnego? Analogiczne pytania badawcze 
należałoby formułować z perspektywy osób żyjących w najbliższym otoczeniu 
dziecka – rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół i znajomych. 

W obszarze zagadnień związanych z jakością życia, S. Kowalik wyodrębnił 
aspekt jakości życia psychicznego, pozwalający na analizę przeżyć towarzyszących 
jednostce w doświadczaniu codzienności w przeciągu określonego wycinka czasu. 
Pojęcie przeżycia w tym znaczeniu definiowane jest jako „proces wewnętrzny 

                                                 
17 Z. Palak, E. Pomarańska, Percepcja własnej sytuacji a poczucie jakości życia osób z upośledzeniem 

umysłowym (w:) Z. Palak (red.): Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych 
społecznie. Lublin 2006, s. 172 

18 B. Stelcer, Poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości (w:) Z. Palak (red.): Jakość życia…  
op. cit., s. 251 

19 M. Główczak, B. Kasperek, J. Meder, K. Spindorow, Wstępna ocena jakości życia pacjentów przewlekle 
chorych z rozpoznaniem schizofrenii (w:) „Psychiatria Polska”. 1997, nr 3, s. 313 

20 Por. B. Stelcer, Poczucie jakości życia… op. cit., s. 245 
21 Za: A. Sękowski, Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych (w:) Z. Palak 

(red.): Jakość życia… op. cit., s. 31 
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polegający na wzbogacaniu rezultatów naszego poznawania rzeczywistości 
zewnętrznej poprzez: rozpoznawanie w niej niejawnych (niedostrzegalnych 
zmysłowo elementów), uczynnianie i kojarzenie wybranych elementów własnego 
doświadczenia z percepcją aktualnie oddziałującej rzeczywistości (wydobywanie ich 
z pamięci, kreowanie wyobrażeń i fantazji) oraz personalizowanie informacji  
o poznawanej rzeczywistości, czyli aktywne (świadome) ustosunkowanie się do nich 
z perspektywy ich znaczenia dla własnego życia”.22 Zwraca się tu zatem uwagę 
szczególną na znacząca rolę aktywności własnej człowieka w wykorzystywaniu 
informacji pochodzących z otoczenia oraz wyzwalania w sobie bogactwa przeżyć. 
Ze względu na ich różną treść i nadawaną indywidualnie wartość, świat 
jednostkowych przeżyć staje się zasadniczym źródłem jakości życia. W przypadku 
konkretnego dziecka z niepełnosprawnością, informacje uzyskiwane z otoczenia 
mogą zarówno wzmacniać poczucie jakości życia poprzez odczuwanie przez nie 
bezpieczeństwa, przynależności, posiadanie świadomość bycia kochanym oraz 
przekonania o wysokim stopniu samodzielności i autonomii, jak też obniżać je, 
czyniąc okres ich dzieciństwa osamotnionym, pozbawionym radości czy poczucia 
własnej wartości. W ten sposób w świecie dziecięcych przeżyć można poszukiwać 
zasadniczych źródeł jakości ich dzieciństwa.23  

W dokonywaniu pomiaru jakości życia istotne okazuje się być uwzględnienie 
czy dostarcza ono wrażeń i przeżyć uczuciowych, stymulacji, różnorodności, czy jest 
świadome, rozumne, rozumiejące, czynne, wypełnione bogactwem kontaktów 
międzyludzkich.24 Poczucie jakości życia zależy, jak twierdzi A. Sękowski,  
od sposobu i rodzaju funkcjonowania społecznego człowieka, od struktury ludzkich 
potrzeb, relacji z innymi ludźmi, chęci podejmowania działań, akceptacji przez 
otoczenie, realizacji potrzeby miłości, a także możliwości odnoszenia sukcesów  
np. w nauce szkolnej.25 Analizując w tym aspekcie problematykę jakości życia winno 
się brać pod uwagę sposób w jaki jednostka doświadcza swojego życia oraz 
elementy, które stanowią o jego jakości.26 Okazuje się przy tym, jak pisze F. Casas, 
że stan zaspokojenia potrzeb dzieci w rodzinie, a także stopień respektowania ich 
praw nie są wyłącznym czynnikiem świadczącymi o ich szczęściu, pomyślności, 
poczuciu zadowolenia z własnego życia. Ważne zaś mogą być czynniki kulturowe, 
do których cytowany autor zaliczył takie, jak role społeczne dzieci, ich status  
w rodzinach oraz społecznościach lokalnych. Wprawdzie w rodzinach z dzieckiem 
niepełnosprawnym mamy do czynienia z różnymi czynnikami powodującymi 
dysfunkcjonalność w wielu obszarach jej funkcjonowania, warte podkreślania są 
równolegle występujące, choć częstokroć nieuświadamiane, wielorakie potencjały 
dzięki którym są one w stanie podjąć samodzielny trud w radzeniu sobie  
z powstałymi problemami, bądź w sposób właściwy spożytkować pomoc otrzymaną 
z zewnątrz. Wśród zasobów wewnątrzrodzinnych uwzględnionych przez 

                                                 
22 Za: A. Goździewicz, Egzemplifikacja wykorzystania psychobiografii…op. cit., s. 98 
23 J. Szymanowska, Dzieciństwo w niepełnosprawności. Wymiar pedagogiczny. Warszawa 2010,  

s. 35-37 
24 Z. Ratajczak, W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji 

kryzysu ekonomicznego (w:) Z. Ratajczak (red.): Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla 
jednostki. Kolokwia psychologiczne, t. 2. Warszawa 1993 

25 A. Sękowski, Postawy społeczne a poczucie jakości życia… op. cit., s. 29-30 
26 F. Casas, Quality of Life and the Life Experience of Children, Ghent 2000, za: W. Stainton Rogers, 

Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko (w:) M. J. Kehily (red.): Wprowadzenie do 
badań nad dzieciństwem. Kraków 2008, s. 189 
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amerykańskiego psychologa Stevana E. Hobfolla, które pozwalają na określenie 
społecznego kapitału rodziny wymienia się: a) zasoby materialne – obiekty fizyczne 
posiadające bezpośredni (np. dom, środki komunikacji) lub pośredni (np. dobra 
luksusowe) związek z przetrwaniem; b) zasoby osobiste – cechy osobowości  
(np. optymizm, nadzieja), kompetencje zawodowe, umiejętności sprzyjające 
adaptacji; c) zasoby stanu – zdrowie, stałe zatrudnienie, staż zawodowy 
umożliwiający dostęp do innych środków przystosowawczych; d) zasoby energii – 
dobra, które można wymienić na inne cenione kategorie dóbr(np. wiedza, środki 
finansowe, kredytowa wiarygodność).27 W koncepcji pominięto siłę więzi i charakter 
relacji oraz system akceptowanych przez rodzinę wartości łączących członków 
rodziny i norm zachowań, w tym normy wzajemnej pomocy, szacunku, solidarności. 
Ich doniosłość podkreśla natomiast Z. Kawczyńska-Butrym, określając je mianem 
zasobów energii emocjonalnej i aksjonormatywnej. To dzięki niematerialnym 
potencjałom, takim jak system wartości i zinternalizowanych norm odnoszących się 
do wzajemnych zobowiązań, ale też miłości, wzajemnemu wsparciu, trosce  
o bliskich i wyrzeczeniom podejmowanym przez członków w ramach samopomocy 
rodzinnej, zwiększają się szanse rodziny w zakresie poradzenia sobie z problemami, 
z którymi muszą się zmierzyć. Inne wymienione zasoby, chociaż ułatwiają 
przezwyciężanie trudności, nie decydują o wewnętrznej mobilizacji członków rodziny 
w sytuacjach krytycznych,28 tak jak występujący osobowy charakter relacji 
rodzinnych oraz poczucie wzajemnej bliskości i intymności.29  

 
Refleksje końcowe 
Problem choroby i niepełnosprawności w rodzinie podobnie jak inne 

współwystępujące deficyty m.in. brak pracy, niskie zasoby finansowe, edukacyjne 
czy opiekuńczo-wychowawcze staje się przyczynkiem do poszukiwania wsparcia  
z zewnątrz. Bardzo często obserwuje się występującą współzależność 
przyczynowo-skutkową między poszczególnymi deficytami materialnymi czy natury 
emocjonalnej oraz ich wpływ na całościowe funkcjonowanie rodzin. Znamienny przy 
tym, jak stwierdza Z. Kawczyńska-Butrym, jest ogólnie słaby kapitał społeczny 
wyrażony brakiem rodzinnej i/lub lokalnej sieci wsparcia,30 uniemożliwiający 
samodzielne radzenie sobie z problemami. Współwystępowanie tych deficytów, 
podkreśla autorka, cechują dwie zasady, tj. zasada domina/konwersji 
(przeniesienia) oraz zasada synergii (wzmocnienia). Pierwsza prawidłowość polega 
na tym, że problemy w wypełnianiu jednej funkcji rodziny „przenoszą się”, wywołują 
problemy w innych funkcjach. Natomiast w myśl drugiej – wygenerowane problemy 
„pogłębiają”, „wzmacniają” rolę pozostałych. Owe współwystępowanie rodzinnych 
deficytów i dysfunkcji wyraźnie działa zdaniem autorki zgodnie z zasadą domina  
i synergii.31 Źródłem siły całej rodziny w sytuacji deficytu zdrowia dziecka powinny 
wobec tego być umiejętnie rozpoznane, używane i odnawiane zasoby rodzinne.  
Z jednej strony system rodzinny, wskutek swojej dysfunkcjonalności, może 

                                                 
27 S.E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk 2006 
28 Z. Kawczyńska-Butrym, Rodziny zależne od pomocy – wsparcie z zewnątrz – wykorzystanie zasady 

domina i synergii (DiS) oraz zasobów rodziny (w:) D. Trawkowska (red.): Pomoc społeczna wobec 
rodzin. interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń 2011, s. 81 

29 E. Hałas, Symbole w interakcji. Warszawa 2001, s. 213 
30 Z. Kawczyńska-Butrym, Rodziny zależne od pomocy – wsparcie z zewnątrz… op. cit., s. 78 
31 Ibidem, s. 80 
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przyczyniać się do pogłębienia choroby, z drugiej zaś – do wzmacniania odporności 
dziecka i zaradności członków rodziny w jego leczeniu bądź rehabilitacji. Zasoby 
rodzinne obejmują właściwości indywidualne rodziców wyniesione z rodzin 
pochodzenia, ich postrzegania świata, zdarzeń, style przywiązania, wzorce 
zachowań, ale też wypracowane formy komunikowania się, rozwiązywania 
konfliktów, stosowane metody wychowawcze, wzory spędzania czasu wolnego, 
sposoby zaspokajania potrzeb oraz umożliwiania członkom rodziny 
wszechstronnego rozwoju. Nie bez znaczenia są również obiektywne i subiektywne 
czynniki zaliczane do indywidualnych zasobów bądź ograniczeń dziecka,  
m.in. rodzaj niepełnosprawności, stan choroby, potencjał intelektualny, stany 
psychiczne, umiejętność refleksji i oceny dotychczasowych osiągnięć i porażek. 
Wspomaganie rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym w poprawie 
poczucia jakości życia opiera się w szczególności na przezwyciężaniu trudności 
zagrażających jej poprawnemu funkcjonowaniu materialnemu, kulturalnemu, ale też 
wychowawczemu i emocjonalnemu. Znamienną typologię rodzajów i form 
wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego proponuje A. Maciarz zakładając, 
że całokształt różnorodnych czynności podejmowanych w jego ramach można 
sprowadzić do czterech płaszczyzn, mianowicie psychoemocjonalnej, opiekuńczo-
wychowawczej, socjalno-usługowej oraz rehabilitacyjnej.32 Najważniejsze spośród 
wymienionych zdaje się być wspomaganie o charakterze psychoemocjonalnym 
stanowiące wzmocnienie psychiczne uznawane za meritum wszystkich czynności 
pomocowych, w tym wpływających na kreowanie i postrzeganie jakości życia. Celem 
podejmowanych w tym zakresie działań jest przede wszystkim usuwanie 
istniejących w rodzinie napięć i destrukcyjnych sytuacji wywołanych niesprawnością 
dziecka, łagodzenie ujemnych stanów emocjonalnych rodziców, przekształcanie ich 
niewłaściwego stosunku ujawnianego wobec dziecka i przebiegu procesu jego 
usprawniania. Wsparcie psychoemocjonalne rodziny może być realizowane przez 
wszystkie osoby, z którymi ma ona bliski kontakt, w tym specjalistów (psychologów, 
pedagogów, psychoterapeutów, reprezentantów służby zdrowia a także asystentów 
rodziny). Wspomaganie opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne oraz socjalno-
usługowe obejmuje wsparcie społeczne i pomoc zinstytucjonalizowaną, mianowicie 
oddziaływanie pedagogizujące rodziców sprzyjające zwiększaniu ich dojrzałości 
emocjonalnej i przygotowaniu do trudnego rodzicielstwa, ale także udzielanie realnej 
pomocy w opiece nad dzieckiem przez osoby z najbliższego kręgu rodziny  
i wielorakie instytucje powołane do tego celu (m.in. placówki edukacyjne, świetlice 
terapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, instytucje pomocy 
społecznej).  

 
Streszczenie 
Niepełnosprawność członka rodziny nie pozostaje obojętna na funkcjonowanie 

całego środowisk rodzinnego w zakresie ekonomicznym, emocjonalnym, 
kulturalnym, wpływa zatem na poziom jakości życia oraz poczucie satysfakcji 
życiowej. Przygotowany artykuł ma charakter przeglądowy. Celem podjętej analizy 
było ukazanie wybranych interpretacji terminu jakość życia (w ujęciu obiektywnym  

                                                 
32 A. Maciarz, Wspomaganie rodziny w wypełnianiu podmiotowej roli w wychowaniu i rehabilitacji dzieci, 

(w:) R. Kostecki, A. Maciarz (red.): Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 
Zielona Góra 1993 
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i subiektywnym), a także wskazanie wybranych czynników wpływających na jej 
osiągnięcie z perspektywy podmiotowej, tj. dziecka niepełnosprawnego i jego 
rodziców. 

Słowa klucze: jakość życia, dziecko niepełnosprawne, rodzina 
 
Summary 
The disability of a family member is not indifferent to the functioning of the entire 

family environment in economic, emotional, or cultural terms. Therefore it influences 
quality of life and overall sense of life satisfaction. The article serves information 
purposes. The goal of the analysis performed was to present selected interpretations 
of the term “quality of life” from both objective and subjective perspectives,  
and to indicate selected factors that influence achieving quality of life from the 
personal point of view, i.e. of a disabled child and their parents. 

Key words: quality of life, disabled child, family 
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ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI  

W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 
 
 
Zaangażowanie nauczycieli we własny rozwój zawodowy jest istotnym 

elementem ich profesjonalizmu zawodowego. Przejawia się ono w stawianiu sobie 
kolejnych celów społecznych i edukacyjnych, dbaniu o wysoki standard nauczania, 
byciu aktywnym członkiem społeczności szkolnej i lokalnej.1 Doskonalenie 
zawodowe nauczyciela i podnoszenie jego zaangażowania w samokształcenie to 
jeden z obszarów, w którym powinien odbywać się postęp pedagogiczny. Jest to 
proces efektywnych i skutecznych zmian w zakresie oświaty i wychowania. Będą 
one możliwe jeśli wyposaży się nauczyciela nie tylko w większą wiedzę dotyczącą 
procesu nauczania i jego treści, ale także w tą związaną z czynnikami 
psychologicznymi i społecznymi, które występują w relacjach międzyludzkich. Jej 
umiejętne wykorzystanie w pojawiających się sytuacjach wychowawczych oraz 
w kontaktach z rodzicami i współpracownikami, umożliwi optymalne ich 
rozwiązywanie oraz wpłynie na poprawę wzajemnych stosunków.2 

 
Pojęcie rozwoju zawodowego nauczycieli 
Rozwój zawodowy jest procesem zmian ilościowych i jakościowych 

w działalności związanej z zawodem, a jego przejawem są kwalifikacje formalno-
prawne, kompetencje społeczno-zawodowe i odpowiedzialność zawodowa. 
Zachodzi on w świadomości jednostki pod wpływem następujących czynników: 

a) biologicznych, które określają możliwości i kierunek rozwoju,  
b) psychicznych składających się ze zdolności, zainteresowań, aspiracji, 

wartości i planów życiowych jednostki,  
c) psychospołecznych obejmujących zaplanowane działania, które ujawniają 

się w realizowaniu konkretnych decyzji związanych z zawodem, 
d) społeczno-kulturowych, które są rezultatem istniejącej w danym kraju listy 

zawodów oraz systemu kształcenia, dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, a także wynagradzania i czasu pracy.3  

Rezultatem pełnego rozwoju zawodowego są ukształtowane cechy osobowości 
zawodowej człowieka jako obywatela i pracownika zwane „osobowością zawodową 
doświadczonego pracownika”.4 Rozwój zawodowy jest nieodłącznym aspektem 
zawodu nauczyciela. To „proces, w trakcie którego nauczyciele, sami lub z innymi, 
dokonują oceny, uaktualnienia i poszerzenia swojego zaangażowania, a który 

                                                 
1 J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków 2013 
2 J. Cieślik, Koncepcja oceny i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego (w:) Pluta, Zdański (red.): 

Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych. Aspekty koncepcyjno-programowe. 
Częstochowa 1996 

3 K. M. Czarnecki, Zawodowy rozwój człowieka (w:) Czarnecki (red.): Podstawowe pojęcia 
zawodoznawstwa. Sosnowiec 2008 

4 Ibidem, s. 228 
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prowadzi do zmiany moralnych celów nauczania”,5 a także „kontinuum zmian 
w kierunkowych cechach osobowości (w światopoglądzie, ideałach, systemie 
wartości, celach)”.6 W definicji tego pojęcia zwraca się również uwagę na równoległą 
i powiązaną ze sobą transformację kompetencji praktyczno-moralnych  
i technicznych nauczyciela. Przebiega ona na wszystkich stadiach pracy 
nauczyciela, od wchodzenia w rolę zawodową, przez pełną adaptację roli, następnie 
twórcze jej przekraczanie i zastąpienie jej przez tożsamość osobową. Na ostatnim 
etapie nauczyciel posiada świadomość siebie jako osoby na którą składają się 
wiedza o sobie i własnych powinnościach.7 

Programy kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych zawierają treści 
z zakresu metodyki nauczania określonych przedmiotów, psychologii, pedagogiki, 
socjologii, a także wielu innych obszarów. Mimo szerokiego zakresu realizowanych 
treści, wykształcenie zdobyte podczas studiów nie jest wystarczające, aby 
nauczyciel mógł sprostać pojawiającym się problemom edukacyjnym 
i wychowawczym. Zmiany zachodzące w każdym obszarze współczesnego świata 
wymuszają na człowieku stały rozwój, aby móc w pełni korzystać z życia 
społecznego, zawodowego i kulturalnego. Zawodu nauczyciela nie zdobywa się  
w żadnym skończonym procesie kształcenia. Jest to proces nieskończony, który 
realizuje się w wykonywanym przez niego zawodzie. Nauczyciel staje się 
nauczycielem przede wszystkim poprzez wysiłek i autorefleksję potrzebne do 
poznawania, rozumienia i zmieniania siebie.8 Z tego też powodu wymaga się, aby 
przedstawiciele tej profesji poprzez kształcenie ustawiczne przygotowywali się do 
zmian i wyzwań, które są nieodłącznym elementem społeczeństwa w drodze do 
wiedzy.9  

Rozwój zawodowy nauczycieli, według Carla Rogersa, polega na  
„na odkrywaniu własnej tożsamości zawodowej. Chodzi o wykorzystanie własnego, 
niepowtarzalnego potencjału rozwojowego (…) proces rozwojowy jest procesem 
samourzeczywistniania się (samoaktualizacji) właściwych danej jednostce 
predyspozycji”.10 Składają się na niego wszystkie doświadczenia związane  
z naturalnym uczeniem się oraz świadome i planowane działania, których 
zamierzeniem jest przyniesienie korzyści jednostce, grupie lub szkole oraz 
podniesienie jakości nauczania w klasie. Efektem rozwoju zawodowego jest 
nabywanie i krytyczne rozwijanie wiedzy, umiejętności i inteligencji emocjonalnej, 
czyli elementów niezbędnych dla prawidłowego i profesjonalnego wykonywania 
swoich obowiązków. Nauczyciel, który aktywnie angażuje się w swój rozwój 
zawodowy utrzymuje wysokie standardy nauczania oraz współpracuje  
ze zróżnicowanymi grupami podopiecznych. Przygotowuje ich do zaangażowanego 
życia w społeczeństwie. Za stały rozwój profesjonalny odpowiada nie tylko 
nauczyciel, ale także placówka, w której jest zatrudniony.11 

                                                 
5 Ch. Day, Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Przekł. J. Michalak. Gdańsk 2008, s. 21 
6 W. Prokopiuk, Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków 2010, s. 380 
7 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu (w:) Kwieciński, Śliwerski (red.): Pedagogika,  

t. 2. Warszawa 2004 
8 Ibidem 
9 Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Warszawa 2011 
10 B. D. Gołębniak, Nauczanie i uczenie się w klasie (w:) Kwieciński, Śliwerski (red.): Pedagogika, t. 2. 

Warszawa 2004, s. 164 
11 Ch. Day, Od teorii do praktyki…, op. cit. 
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W rozwoju zawodowym nauczycieli wyróżnia się sześć podstawowych 
elementów, które obejmują:12 

a) wiedzę fachową, jaką zdobywają studenci w trakcie przygotowania do 
zawodu nauczyciela. Składają się na nią treści merytoryczne nauczanego 
przedmiotu, wiedza metodyczna oraz społeczna, w zakres której wchodzą 
zagadnienia z dziedziny socjologii i psychologii dotyczące społecznego 
funkcjonowania człowieka i jego rozwoju.  

b) predyspozycje osobowościowe, czyli np. umiejętność nawiązywania 
kontaktu, umiejętność kontrolowania własnych emocji, refleksyjność itp. Są 
to zdolności szczególnie istotne u przedstawicieli zawodów społecznych. 

c) warunki pracy, które związane są z przygotowaniem szkoły do wspierania 
nauczycieli w rozwoju. Obejmują one współpracę z dyrekcją i innymi 
nauczycielami w zakresie ogólnego funkcjonowania placówki oraz 
decydowania o formach i zakresie tematycznym doskonalenia.  

d) ocenianie pracy nauczyciela, które powinno być powiązane z planowaniem 
rozwoju szkoły oraz indywidualnego rozwoju nauczyciela. Ma ono na celu 
motywowanie nauczyciela do rozwoju zawodowego, a także zwiększanie 
efektywności jego pracy. 

e) doskonalenie zawodowe, które ma na celu uzyskanie dodatkowej wiedzy  
i umiejętności. W efektywnym rozwoju zawodowym wynika ono z osobistej 
decyzji nauczyciela oraz potrzeb lokalnych, a nie z przymusu 
spowodowanego zdobywaniem kolejnego szczeblu awansu zawodowego. 
Odpowiednio dobrane i ukierunkowane doskonalenie zawodowe wzbogaca 
warsztat pracy nauczyciela i wpływa na efektywność jego działań.  

Wszystkie te czynniki uzupełniane są przez specyfikę i zasady funkcjonowania 
szkoły, uwarunkowania osobowościowe oraz inne, na które nauczyciel nie ma 
bezpośredniego wpływu (sytuacja biograficzna, stan zdrowia itp.). Na skutek ich 
oddziaływania nauczyciele w tym samym wieku i posiadający podobny staż pracy 
mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju zawodowego.13 

W profesji nauczyciela ważne jest odróżnienie od siebie pojęć takich jak rozwój 
zawodowy i kariera zawodowa, które często używane są jako synonimy.14 Rozwój 
zawodowy jest procesem, który rozpoczyna się jeszcze przed właściwym 
kształceniem zawodowym i trwa przez dalsze życie jednostki, natomiast kariera 
zawodowa jest tożsama z osiąganiem kolejnych stopni awansu zawodowego. 
Nauczyciel poprzez rozwój zawodowy dąży do bycia profesjonalistą 
zainteresowanym wysoką jakością swojej pracy. Obejmuje ona nie tylko rzetelne 
wywiązywanie się z pełnionych obowiązków zawodowych, ale także poświęcenie, 
pasję i chęć dążenia do doskonałości.15 

 
Formy rozwoju zawodowego nauczycieli 
Rozwój zawodowy nauczycieli jest rozpatrywany w dwóch płaszczyznach. 

Pierwsza obejmuje dokształcanie, czyli uzyskiwanie wiedzy w instytucjach. Jej 
rezultatem jest uzyskanie dokumentu, który potwierdza wyższy poziom 

                                                 
12 E. Przygońska, Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela (w:) Przygońska (red.): Nauczyciel. Rozwój 

zawodowy i kompetencje. Toruń 2010 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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wykształcenia lub daje dodatkowe kwalifikacje umożliwiające nauczanie przedmiotu 
lub prowadzenie zajęć. W kontekście szerszym rozwój zawodowy nauczycieli to 
doskonalenie, które obejmuje szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, a także 
poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę publikacji naukowych, kontakty 
nieformalne oraz Internet. Działania te nie podnoszą kwalifikacji nauczyciela, ale 
wzbogacają jego wiedzę na temat uczniów, metod nauczania, sposobów 
rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych itp. Są także czynnikiem 
motywującym do podjęcia autorefleksji związanej z zaangażowaniem w proces 
wychowawczy i dydaktyczny.16 Wyzwania edukacyjne XXI wieku powodują,  
że w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli powinno zwrócić się 
szczególną uwagę na nowe obszary. Przygotowanie nauczycieli czynnych 
zawodowo do realizowania współczesnych zadań obejmuje takie zagadnienia jak: 
elastyczne reagowanie na potrzeby społeczne i edukacyjne, kreowanie potrzeb  
w aspekcie samorealizacji zawodowej, ograniczanie rutyny i wypalenia 
zawodowego, uświadamianie i eliminowanie pozoranctwa oraz wygodnictwa 
nauczycieli.17 W myśl Karty Nauczyciela powinien on „podnosić swoją wiedzę ogólną 
i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich 
formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie”.18 Doskonalenie to 
może przyjąć formę samokształcenia, doskonalenia wewnątrzszkolnego oraz 
pozaszkolnego, które obejmuje warsztaty i kursy organizowane przez różne 
instytucje.  

Kształtowanie osobowości zawodowej nauczyciela traktowane jest w kategorii 
samorozwoju profesjonalnego.19 Składają się na niego następujące elementy: 
samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy, udział 
w badaniach naukowych, angażowanie się w działalność innowacyjną, 
poszukiwanie nowych obszarów i celów pracy pedagogicznej. Podstawowym 
czynnikiem rozwoju profesjonalnej osobowości nauczyciela jest „angażowanie się  
w poszukiwanie nowych dróg i metod działania, uczestnictwo w twórczej pracy 
pedagogicznej”.20 

Nową formą doskonalenia zawodowego nauczycieli jest kształcenie  
na odległość. Stwarza ono możliwość podjęcia nauki w dogodnym dla słuchacza 
miejscu i czasie. Jego zaletą jest także zindywidualizowane tempo nauki oraz 
możliwość uczestniczenia w nim nauczycieli z placówek oddalonych od ośrodków 
doskonalenia. Kształcenie na odległość jest wykorzystywane przede wszystkim do 
przeprowadzenia krótkich szkoleń, ale coraz częściej stanowi uzupełnienie 
tradycyjnego nauczania na uczelniach wyższych.21 

System wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli wymaga współpracy 
zatrudnionych w niej nauczycieli. Jest on prowadzony przez specjalnie powołany 

                                                 
16 Raport o stanie edukacji 2010…, op. cit. 
17 M. Kamińska-Juckiewicz, Blaski i cienie reformy programowej w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej – postawy nauczycieli (w:) Bonar (red.): Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania 
społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź 2011 

18 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U., 2017 poz. 1189, nr art. 12, pkt. 3) 
19 R. Schulz, Nauczyciel jako innowator. Warszawa 1989 
20 Ibidem, s. 80 
21 Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji 

dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa. Przekł. W. Rabczuk. Warszawa 1998; E. Musiał,  
E-learning – nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela (w:) Muchacka, 
Szymański (red.): Nauczyciel w świecie współczesnym. Kraków 2008 
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zespół, którego członkowie cieszą się poważaniem kadry pedagogicznej, są otwarci 
na zmiany oraz opinie innych nauczycieli. Jeśli nie czują się pewnie w zakresie 
omawianych zagadnień, mogą korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych 
zatrudnionych w instytucjach współpracujących ze szkołą prowadzących różne 
formy doskonalenia nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 
odbywa się zgodnie z następującymi założeniami: 

a) członkowie rady pedagogicznej omawiają problemy szkolne w sposób 
komunikatywny i otwarty, 

b) oprócz nauczycieli uczestniczy w nim także dyrekcja placówki, 
c) dotyczy ono problemów pojawiających się w praktyce edukacyjnej  

i wychowawczej danej instytucji, a o ich wyborze decydują nauczyciele, 
dyrekcja lub zewnętrzni eksperci, 

d) powinno mieć ono dostrzegalne następstwa, żeby nauczyciele mieli 
przekonanie, że ich czas poświęcony na wprowadzanie zmian został 
odpowiednio wykorzystany.22 

Nauczyciela w rozwoju wspomagają nie tylko osoby i instytucje prowadzące 
działalność edukacyjną dla nauczycieli, ale też również oczekiwania otoczenia 
zewnętrznego i środowiska, w którym on pracuje. Wymagania i preferencje dyrekcji, 
innych nauczycieli oraz rodziców kształtują samowiedzę nauczyciela oraz 
wyznaczają cele i kierunek jego zamierzeń. Jeśli motywuje się go do podejmowania 
nowych działań, wspiera ich realizację, wówczas stwarza się przychylne warunki do 
jego rozwoju zawodowego i osobistego. 

 
Założenia metodologiczne badań własnych 
Prezentowane w tekście wyniki badań pochodzą z pierwszego etapu projektu, 

który dotyczył zawodu nauczyciela oraz różnych kwestii społecznych widzianych 
oczami tej grupy społecznej.23 Jedną z nich było zaangażowanie nauczycieli  
w rozwój zawodowy. W związku z tym sformułowałam problem główny w postaci 
pytania: Jakie działania podejmują nauczyciele pracujący z dziećmi w młodszym 
wieku szkolnym w ramach rozwoju zawodowego? Celem podjętych eksploracji było 
opisanie form rozwoju zawodowego, w których uczestniczą badani nauczyciele. 

Badania w strategii ilościowej wśród nauczycieli pracujących w białostockich 
publicznych szkołach podstawowych z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, 
prowadziłam w białostockich szkołach podstawowych od marca do czerwca 2010 
roku. Objęłam nimi 120 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców 
świetlicy pracujących w trzynastu placówkach. Jednak ze względu na niepełne 
uzupełnienie kwestionariuszy, które mogłoby doprowadzić do nierzetelnych 
wniosków, do dalszej analizy zakwalifikowałam 112 kompletów narzędzi 
badawczych. W tym etapie zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego, 
w którym zastosowałam technikę ankiety i skalowania.  

 
 
 
 

                                                 
22 I. Mordarska, Rozwój organizacyjny i wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli innowacją pracy  

w szkole (w:) Pluta, Zdański (red.): Nauczyciel i szkoła w…, op. cit. 
23 Projekt badawczy został zrealizowany przez autorkę artykułu, w ramach pracy doktorskiej, napisanej 

pod kierunkiem dr hab. Agaty Cudowskiej, prof. UwB. 
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Rozwój zawodowy nauczycieli – wyniki badań własnych 
W badaniach populacji białostockich nauczycieli wzięły udział tylko kobiety,  

co wynika ze znacznej feminizacji zawodu nauczyciela, zwłaszcza pracującego  
z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Nauczycielki uczestniczące w badaniach 
posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, uzupełnione kursami 
kwalifikacyjnymi lub studiami podyplomowymi. Ich staż pracy jest bardzo 
zróżnicowany i wynosi od kilku miesięcy do 30 lat, przy czym najliczniejszą grupę 
(22,32%) stanowią nauczycielki ze stażem pracy od 20 do 25 lat. Większość 
badanych (61,61%) to osoby ze stopniem nauczyciela dyplomowanego, natomiast 
respondentki ze stopniem nauczyciela kontraktowego i mianowanego stanowią 
podobną liczebnie grupę, odpowiednio 13,39% i 16,07% ogółu respondentów. Tylko 
8,93% badanej próby reprezentowane jest przez nauczycieli stażystów.24 W trakcie 
trwania badań 17,86% respondentek było w trakcie odbywania stażu na kolejny 
stopień awansu zawodowego. 

 Zaangażowanie badanych nauczycielek w podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych przejawia się w ukończonych przez nie studiach podyplomowych. 
Część z nich, 44,64% respondentek, wybrało jedną specjalność, 14,29% badanych 
dwie, natomiast 41,07% nauczycielek nie zdecydowało się na taką formę 
dokształcania. Podobnie, jak w przypadku studiów magisterskich, nauczycielki 
podnosiły swoje kwalifikacje przede wszystkim na Uniwersytecie w Białymstoku 
(wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego) i tę uczelnię ukończyło 57,14% osób. 
Politechnikę Białostocką wybrało 4,46% badanych, a Akademię Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 3,57% respondentek. Uniwersytet Warszawski 
oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, której siedziba 
od 2008 roku znajduje się w Białymstoku,25 ukończyło po 2,68% nauczycielek. Inne 
instytucje, takie jak: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Białymstoku, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 
były wybierane przez pojedyncze nauczycielki.26 W latach 1995-1999 tylko 8,04% 
badanych nauczycielek podnosiło swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach 
podyplomowych. Ich liczba znacznie wzrosła w okresie od roku 2000 do 2004,  
co można powiązać z systemem awansu zawodowego nauczycieli, który wszedł  
w życie w roku 2000. Nauczyciele chcąc uzyskać wyższy stopień zostali niejako 
zobligowani do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego. W tym czasie 
studia podyplomowe ukończyła prawie co trzecia badana (z tego prawie 70% osób 
ukończyło je w roku 2000 lub 2001), natomiast 16,96% badanych w latach 2005-2010. 
Roku ukończenia studiów podyplomowych nie potrafiło wskazać 18,75% 
respondentek. Zestawienie najbardziej popularnych specjalności przedstawia rysunek 
nr 1.  

 
 
 
 

                                                 
24 W tej grupie są nauczycielki (5,36%), które zadeklarowały, że nie posiadają żadnego stopnia awansu 

zawodowego. Jednak zgodnie z art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189) „osoba 
nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje 
stopień nauczyciela stażysty”. 

25 http://wswfit.com.pl/s,historia,36.html (pobrano 7.09.2017 r.) 
26 Wyniki przekraczają 100%, ponieważ część nauczycielek ukończyła dwa kierunki studiów 

podyplomowych. 
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Rysunek nr 1: wiodące specjalności studiów podyplomowych ukończonych przez 

badane nauczycielki 
 

 
Źródło: badania własne 
 

Wynika z niego, że najwięcej nauczycielek zdecydowało się podnosić kwalifikacje 
umożliwiające pracę z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz w świetlicy. Do roku 
2009 praca w świetlicy szkolnej wymagała posiadania dyplomu ukończenia 
pedagogiki ogólnej lub pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zmieniło to 
rozporządzenie zgodnie z którym „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
– wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela – wychowawcy w internatach 
posiada osoba, która: 1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika  
w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub 2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) 
i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub 3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub 
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internat, określone w § 2-4”.27 W obecnie obowiązującym rozporządzeniu wymagania 
te nie uległy zmianie.28 

Powodzeniem cieszyły się także formy dokształcania, które umożliwiają 
prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów z trudnościami w nauce, 
niepełnosprawnych umysłowo i z zaburzeniami mowy. Takie kwalifikacje pozwalają 
nauczycielom na efektywną pracę z dziećmi wymagającymi odpowiedniego podejścia 
edukacyjnego, dają kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
zwiększają także gwarancję utrzymania się w zawodzie, czy też uzyskania etatu  
w szkole. 

Pozostałe nauczycielki (łącznie 13,40% badanych) ukończyły mało popularne 
kierunki, które wskazywane były przez jedną lub dwie osoby. Mniejszym 
zainteresowaniem badanych nauczycielek cieszyły się takie specjalności, których 
ukończenie a) umożliwia pracę w szkole, ale ze starszymi dziećmi i młodzieżą, jak 
wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe, b) daje kwalifikacje do prowadzenie 
zajęć dla uczniów posiadających problemy zdrowotne: pedagogika terapeutyczna, 
fizjoprofilaktyka i korektywa lub trudności w funkcjonowaniu z otoczeniem, grupą 
rówieśniczą itp.: socjoterapia. Część osób ukończyła studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania oświatą, które są niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora szkoły, 
a także inne kierunki, takie jak: pomoc rodzinie w trudnej sytuacji, teologię 
prawosławną, bibliotekoznawstwo i informację naukową, które umożliwiają podjęcie 
zatrudnienia również w instytucjach innych niż szkoła. Tylko jedna nauczycielka 
dokształcała się w zakresie psychopedagogiki kreatywności, która umożliwia zdobycie 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z rozwijaniem twórczego potencjału 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wspomaganiem ich w tworzeniu i kształtowaniu 
postawy twórczej. 

Zaangażowanie badanych nauczycielek w doskonalenie własnych umiejętności 
i warsztatu pracy przejawia się w aktywnym udziale w różnych formach doskonalenia 
zawodowego organizowanego przez wyspecjalizowane placówki. W tym zakresie 
ważna jest nie tylko liczba ukończonych w ciągu roku szkolnego warsztatów i kursów, 
ale także czas ich trwania w wymiarze godzinowym (rysunek nr 2 i 3).  

 

Rysunek nr 2: średnia liczba warsztatów i kursów, w których biorą udział badane 

nauczycielki w trakcie jednego roku szkolnego 
 

 
Źródło: badania własne 

                                                 
27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; 
Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz. 400, s. 4609, § 24 

28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; Dz. U. 2017, poz. 1575 
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 Zdecydowana większość, 78,57% respondentek, deklaruje udział w warsztatach 
i szkoleniach, natomiast 21,43% badanych nauczycielek nie udzieliło odpowiedzi w tym 
zakresie. W każdym roku szkolnym w kilku, od 4 do 6 kursów, uczestniczy 41,07% 
badanych nauczycielek. Trwają one, w opinii 45,72% respondentek, zazwyczaj  
od 2 do 10 godzin. Są to krótkie formy doskonalenia zawodowego, które dotyczą 
konkretnych zagadnień dydaktycznych i wychowawczych. W dłuższych rodzajach 
doskonalenia, które trwają powyżej 20 godzin, bierze udział 8,93% respondentek. 
Część, 11,61% nauczycielek, deklaruje udział w doskonaleniu zawodowym, jednak 
nie potrafi sprecyzować jego częstotliwości i czasu trwania, ponieważ uzależniają to 
od aktualnych potrzeb, jak również od dostępnej w tym obszarze oferty. W moim 
przekonaniu mogą to być deklaracje bez pokrycia, czyli chęć przedstawienia siebie 
w lepszym świetle. Co piąta badana osoba, nie odpowiedziała na postawione pytanie, 
co sugeruje brak zaangażowania tej grupy w podnoszenie swoich kompetencji 
zawodowych.  

 

Rysunek nr 3: wymiar godzinowy warsztatów i kursów, w których uczestniczą badane  
 

 
Źródło: badania własne 
 

W doskonalenie zawodowe, organizowane w ramach Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia Nauczycieli, aktywnie angażuje się 78,57% badanych nauczycielek. 
Dane w tym zakresie przedstawione zostały na rysunku nr 4. Odpowiedzi nie 
udzieliło 17,86% respondentek, a 3,57% badanych wskazało, że nie uczestniczy  
w tej formie wspomagającej nauczycieli w ich pracy i rozwoju zawodowym. Jest to 
sytuacja niepokojąca, ponieważ doskonalenie organizowane w miejscu pracy 
badanych, dotyczy przede wszystkim problemów i kwestii z którymi najczęściej 
stykają się nauczyciele zatrudnieni w danej placówce. Stwarza możliwość dzielenia 
się wiedzą i wspólnego rozwiązywania trudności, a tym samym wypracowania 
strategii, które podnoszą efektywność procesu kształcenia i wychowania. 

Nauczycielki biorą przede wszystkim udział w kursach, warsztatach  
i szkoleniach, które są organizowane przez kierujących Wewnątrzszkolnym 
Doskonaleniem Zawodowym, jednak prowadzą je eksperci zaproszeni z innych 
szkół lub instytucji zajmujących się edukacją nauczycieli i doradztwem 
metodycznym, takich jak Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 
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Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. Tę formę wskazało 40,18% respondentek. Popularnością wśród 
35,72% badanych cieszą się zespoły samokształceniowe, takie jak: zespół 
samokształceniowy nauczycieli kształcenia zintegrowanego, zespół 
samokształceniowy wychowawców świetlicy, zespół samokształceniowy kształcenia 
integracyjnego. Służą one do wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi, 
rozwiązywania bieżących problemów, a także aktualizowania informacji związanych 
ze zmianami w prawie oświatowym. W ramach zespołu organizowane są również 
warsztaty, które prowadzą zazwyczaj jego członkowie. 

 

Rysunek nr 4: udział nauczycielek w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Zawodowym 
 

 
Źródło: badania własne 
 

Zaledwie 20,54% badanych uczestniczy w szkoleniowych radach 
pedagogicznych. Jest to wynik zaskakujący, ponieważ udział w każdej formie rady 
pedagogicznej jest obowiązkiem nauczyciela i może on być z niego zwolniony tylko 
w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora szkoły. Tylko 5,36% nauczycielek, 
deklaruje obserwację lekcji, a zaledwie 3,57% badanych prowadzenie zajęć 
otwartych dla innych nauczycieli. Pozostałe osoby, łącznie 9,82% wskazań,  
za przejawy swojej aktywności w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Zawodowym 
uznają takie formy jak: udział w radach pedagogicznych, konferencjach 
odbywających się poza szkołą oraz pracę w różnych zespołach działających  
na terenie szkoły. 

Za najbardziej przydatne w swojej pracy 58,04% nauczycielek uważa warsztaty 
i kursy z zakresu rozwiązywania konfliktów, a 46,43% badanych, formy doskonalenia 
dotyczące nowych metod nauczania i uczenia się. Respondentki wykazują chęć 
podnoszenia wiedzy i umiejętności na temat współpracy z rodzicami (41,96% 
badanych) oraz motywowania uczniów do nauki (34,82% osób). Deklaracje 
nauczycielek z tego obszaru pokrywają się z ich wskazaniami dotyczącymi 
czynników motywujących je do podejmowania nowych działań zawodowych.  
Za takie uważają one przede wszystkim sukcesy uczniów i ich zadowolenie z udziału 
w zajęciach, a także dobre relacje z rodzicami podopiecznych. Warsztatami  
z zakresu pracy z grupą zainteresowanych jest 27,68% nauczycielek. Dobry klimat 
w klasie szkolnej, relacje pomiędzy uczniami są jednym z czynników, które wpływają 
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na efektywność procesu nauczania i wychowania, a także rozwijania kreatywnych 
zachowań dzieci. Jednak chęć uczestnictwa w treningach twórczości deklaruje 
zaledwie 24,11% nauczycielek. Respondentki posiadają prawdopodobnie wysokie 
przekonanie na temat swoich umiejętności dotyczących pracy z uczniami  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ tylko 21,43% nauczycielek  
za ważne uznaje formy z zakresu pracy z uczniem słabym, natomiast specyfiką 
pracy z uczniem zdolnym zainteresowanych jest 16,96% badanych. Za przydatne  
w pracy zawodowej nauczycielki uważają też kursy i szkolenia z zakresu 
efektywnego komunikowania się, które wskazuje 20,54% badanych. Planowanie 
pracy dydaktyczno-wychowawczej cieszy się zainteresowaniem 5,36% 
respondentek.  

Skonkretyzowaną wizję swojej przyszłości zawodowej posiada 70,53% 
badanych nauczycielek. Pozostałe (29,47% respondentek) nie udzieliły odpowiedzi, 
ewentualnie, stwierdziły, że nie wiedzą jakie są ich zamierzenia zawodowe lub nie 
posiadają ich wcale. Plany nauczycielek opisałam w dwóch grupach. Do pierwszej 
należą plany zawodowe nauczycielek związane z ich rozwojem zawodowym, 
natomiast do drugiej te, dotyczące miejsca pracy, co przedstawione zostało  
na rysunkach nr 5 i 6. 

 
Rysunek nr 5: zamierzenia badanych nauczycielek w zakresie rozwoju zawodowego 

 
Źródło: badania własne 
 

Rozwój zawodowy nauczycielek jest istotnym aspektem ich myślenia o własnej 
przyszłości. Chcą one (43,75% badanych) uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić 
umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia i dokształcania. Badane 
zamierzają uzyskać kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, arteterapii  
i wychowania do życia w rodzinie. W kręgu zainteresowań co dziesiątej badanej osoby 
jest uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, co przynajmniej formalnie 
zwiększa szansę utrzymania dotychczasowego zatrudnienia. Obawę utraty pracy, 
jako istotnego motywatora podjęcia dokształcania wskazuje 5,36% respondentek. 
Większość osób jest zadowolona ze swojego zawodu i miejsca pracy, ponieważ tylko 
8,04% nauczycielek chce w przyszłości zmienić profesję. Te badane deklarują chęć 
pracy na stanowisku psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, 
doradcy rodzinnego, wychowawcy klasy. Jedna osoba, ze względu na nieprzyjemną 
atmosferę w miejscu pracy, chciałaby zmienić placówkę, w której jest zatrudniona. 
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Rysunek nr 6: plany zawodowe badanych nauczycielek związane z miejscem pracy 
 

 
Źródło: badania własne 
 

W wypowiedziach 5,36% badanych pojawiają się również stwierdzenia 
dotyczące braku pewności zatrudnienia, czego przykładem są następujące 
wypowiedzi: utrzymać zatrudnienie (wychowawczyni świetlicy), szczęśliwie 
dopracować do emerytury (wychowawczyni klasy I), czy też znaleźć stałe miejsce 
pracy (wychowawczyni klasy III). Świadczy to o poczuciu braku bezpieczeństwa 
i stabilizacji zatrudnienia nauczycieli, ich niepewności co do swojej przyszłości, 
a w związku z tym o trudnościach w planowaniu zarówno swojego życia 
zawodowego jak i osobistego.  

 
Podsumowanie 
Ponad połowa badanych nauczycielek ukończyła przynajmniej jeden kierunek 

studiów podyplomowych, a podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jednym z ich 
planów życiowych. Nauczycielki pracujące z dziećmi w młodszym wieku szkolnym 
systematycznie uczestniczą też w doskonaleniu zawodowym. W każdym roku 
szkolnym wybierają zazwyczaj od 4 do 6 kursów lub warsztatów, które trwają  
od 2 do 10 godzin. Są to więc krótkie formy doskonalenia zawodowego, które 
dotyczą konkretnych zagadnień dydaktycznych i wychowawczych. W ramach 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli biorą udział przede wszystkim  
w kursach, warsztatach i szkoleniach, prowadzonych przez ekspertów 
zaproszonych z innych szkół lub instytucji zajmujących się edukacją nauczycieli  
i doradztwem metodycznym, jak np. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego  
w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. Inną, popularną wśród badanych, formą są zespoły 
samokształceniowe, które służą wymianie doświadczeń w pracy z dziećmi, 
rozwiązywaniu aktualnych problemów oraz są źródłem informacji o zmianach  
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w prawie oświatowym. Badane nauczycielki za najbardziej przydatne w swojej pracy 
uważają warsztaty i kursy z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz nowych metod 
nauczania i uczenia się. Wykazują one również chęć udziału w formach 
podnoszących ich wiedzę i umiejętności na temat współpracy z rodzicami oraz 
motywowania uczniów do nauki. Podsumowując, można stwierdzić, że badane 
nauczycielki angażują się w swój rozwój zawodowy, zarówno w aspekcie 
podnoszenia kwalifikacji, jak też doskonalenia umiejętności zawodowych. 

 
Streszczenie  
Zaangażowanie nauczycieli we własny rozwój zawodowy jest istotną częścią 

ich profesjonalizmu zawodowego. Efektem tego jest nabywanie i krytyczne 
rozwijanie wiedzy, umiejętności i inteligencji emocjonalnej. Są to elementy 
niezbędne do prawidłowego i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. 
Nauczyciel, który aktywnie angażuje się w swój rozwój zawodowy utrzymuje wysokie 
standardy nauczania oraz przygotowuje uczniów do zaangażowanego życia  
w społeczeństwie. W artykule przedstawiam wyniki badań własnych dotyczących 
zaangażowania nauczycieli w rozwój zawodowy. Pochodzą one z projektu 
dotyczącego zawodu nauczyciela oraz różnych kwestii społecznych widzianych 
oczami tej grupy społecznej. 

Słowa klucze: rozwój zawodowy, nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna 
 
Summary 
Teachers engagement in their own professional development is a crucial part 

of their professionalism. It results in gaining and critical development of their own 
konwledge, skills and emotional intelligence. Those elements are necessary to 
perform duties in a correct and professional manner. A teacher who is actively 
engaged in his professional development comes up to high teaching norms and 
prepares students for active existence in the society. This article presents the results 
of my own study concerning teachers engagement in their own professional 
development. The results come from the project concerning teacher's profession  
and various social matters seen from this perspective.  

Key words: professional development, teacher, early school education 
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KSZTAŁTOWANIE I ROLA AUTORYTETU NAUCZYCIELA  

W SYSTEMIE EDUKACJI 
 

 
Wprowadzenie 
Pojęcie autorytetu posiada starożytny rodowód. Wywodzi się z języka 

łacińskiego od słowa „auctoritas” tłumaczonego i rozumianego jako powagę moralną 
człowieka. Słowo to związane było z dwoma formami ludzkiego funkcjonowania: 

 ogólnym uznaniem czyjejś powagi, doświadczenia i wpływu; 

 człowieka, instytucji lub wytworu ludzkiej pracy, wyróżniającego się 
szczególną pozycją w określonej dziedzinie wiedzy bądź grupie społecznej.1  

W antycznym Rzymie słowo auctoritas rozumiano, jako radę doświadczonych 
mężczyzn.2 Ich zadaniem było sprawowanie władzy pośredniej, a do obowiązków  
w głównej mierze zaliczano wsparcie decyzji podejmowanej przez senat, a także 
pobudzenie wśród obywateli zaufania wobec działań wyznaczonego organu władzy 
oraz zdobywania dla niego wsparcia.3 W przeszłości, określenie to było zatem 
wiązane z określeniem koncepcji panowania, prawa oraz wyboru m.in. królów, 
kapłanów czy urzędników, a następnie skonkretyzowano je pod postacią władzy 
cesarza. Zgodnie, więc z łacińskim pochodzeniem pojęcie „ autorytet” znaczyło: 
umieć mówić, przekonywać racją, rozumem.4 

Z upływem lat pojęcie autorytetu stopniowo podlegało społecznym oraz 
historycznym przemianom. Wyznawcy najstarszych religii świata szukali w swych 
księgach, sugestywnych odpowiedzi na nurtujące ich pytania i dylematy wiedząc,  
że w odpowiedniej interpretacji pisma zawsze mogą uzyskać zadowalającą 
odpowiedź. Ogromnym autorytetem w czasach starożytnych cieszyli się wielcy 
mędrcy, do których należeli m.in. Arystoteles, Platon, czy Tales z Miletu. Potrafili oni 
swymi genialnymi umysłami objąć całokształt ówczesnej wiedzy i moralności. Taki 
rodzaj autorytetu nazwany został autorytetem integralnym.5 

 Antyk charakteryzował się przede wszystkim odwagą, honorem, rycerskością, 
cnotą i bogobojnymi osobowościami. Wraz z ciągłym rozwojem nauki i jej podziałem 
na kolejne specjalności, autorytet integralny w postaci życiowych omnibusów zaczął 
powoli zanikać. Przykładem staje się w okresie renesansu Leonardo da Vinci – 
człowiek wszechstronnie uzdolniony, uznawany za najbardziej utalentowaną postać 
w historii świata. Niestety od początków XVII wieku, aż po współczesne czasy 

                                                 
1 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Kraków 2005, s. 36 
2 W. Kądziołka, Autorytet – trend czy tradycja? Kraków 2012, nr 10, s. 18-19 
3 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.1, Warszawa 2010, s. 254 
4 C.J. Friedrich, Tradition and authority. 1972 
5 Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, s. 36 
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zaczęły pojawiać się już tylko autorytety cząstkowe – specjaliści w określonych 
dziedzinach. Autorytet możemy identyfikować jako uznanie i szacunek, prestiż  
i powszechnie uznaną powagę. Autorytetem naukowym zostaje zatem osoba, 
legitymująca się walorami pozwalającymi widzieć w nim wzorzec, specjalistę, 
sędziego, twórcę i nauczyciela wiedzy naukowej. Jest to człowiek, którego świat 
ludzi nauki uznaje za uosobienie doskonałości, od której należy się uczyć, której 
twórczość i postawa moralna powinna być naśladowana i brana pod uwagę w życiu 
codziennym.6 

W Europie słowo autorytet zostało zdefiniowane po raz pierwszy w 1751 roku 
w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej przez encyklopedystę i redaktora, wybitnego 
filozofa i znakomitego pisarza Denisa Diderota. 

W kolejnych stuleciach definicja autorytetu podlegała nieustannym zmianom. 
Poprzez społeczną ewolucję i upływ czasu, określenie to używane było dla 
podkreślenia prestiżu i dostojeństwa, a także podporządkowaniu się władzy. 
Potocznie natomiast, było ono niedokładnym, jednak uniwersalnie przyjętym 
określeniem władzy nad wychowankiem oraz wielkim uznaniem i szacunkiem ludzi.7 

Wojny światowe skupiły pojęcie autorytetu głównie na bohaterach wojennych, 
oddających życie w imię wolności Ojczyzny. Poprzez stawanie monumentów, 
tworzenie utworów dotyczących męskości i odwagi uświadamiano młodym 
obywatelom, co powinno wpływać na wzorzec budowania ich osobowości.  

 
Historia i znaczenie autorytetu w Polsce 
W Polsce pojęcie to zostało zapożyczone z języka niemieckiego, Autoritat – 

powaga. Głównym źródłem powyższej interpretacji jest Wielka Encyklopedia 
Powszechna PWN z 1963r. Określała ona dwa ujęcia tego terminu. W wąskim 
znaczeniu tego słowa autorytet to jedna z form realizacji władzy, natomiast  
w szerszym znaczeniu jest to bardzo ogólne i nieformalne podejście do wpływu 
jednostki bądź organizacji, w różnych aspektach życia społecznego m.in.  
w wychowaniu lub nauce.  

Polska literatura zawiera wiele znaczących i ważnych wypowiedzi 
specjalistów dotyczących omawianego zagadnienia. W pojęciu autorytetu 
doszukujemy się trudnego do zdefiniowania znaczenia. Istnieją ogólne jak  
i odnoszące się do różnych podmiotów jego sformułowania. Kształtowane są 
one z wielu różnych perspektyw i punktów widzenia, co przedstawiają niżej 
wymienione przykłady. 

Słownik języka polskiego przedstawia autorytet jako: 

 powszechnie uznaną czyjąś powagę, wpływ, znaczenie, posłuch, 
poważanie, szacunek, respekt; 

 człowieka mającego duże poważanie ze względu na swą wiedzę bądź 
postawę moralną, stawianego za wzór do naśladowania, mającego wpływ 
na postawy i myślenie innych ludzi; chodzącą encyklopedię; 

 cieszącą się dużym szacunkiem instytucję, doktrynę, pismo itp.8 

                                                 
6 M. Śnieżyński, O autorytecie nauczyciela akademickiego, http://www.wsp.krakow.pl/sniezynski 

(pobrano 12.09.2016 r.) 
7 A.M. Prochorov, Wielka Encyklopedia Radziecka. Moskwa 1970, s. 167 
8 Słownik języka polskiego 
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Według Władysława Kopalińskiego w słowniku wyrazów obcych, termin 
został zdefiniowany bardzo podobnie, autorytetem nazwano:  

 ogólnie uznaną czyjąś powagę, czyjś wpływ, czyjeś znaczenie;  

 człowieka, instytucję itp. cieszącego się w jakiejś dziedzinie lub w opinii 
pewnych ludzi szczególnym poważaniem, uznaniem .9 

Analizując pojęcie autorytetu należy dostrzec jego wartość jako jedno ze źródeł 
władzy i możności kierowania innymi osobami. Według Wielkiej Encyklopedii PWN 
autorytet to kategoria bądź zjawisko psychospołeczne przedstawiane w naukach  
o człowieku, oznaczające ogromny wpływ człowieka lub instytucji na rozwój 
umysłowości bądź stosunki międzyludzkie, przyjmujące ulegle jej twierdzenia  
i normy, odczuwając jednocześnie respekt i uznanie i powagę, przywództwo lub 
kompetencje.10 W literaturze jednym z popularnych podziałów autorytetu zawiera: 
autorytet kompetencji, osobowy, prawa, religii czy sumienia.11 

Henryk Rowid w 1957 r. napisał, że autorytet jest, pewnego rodzaju swoistą 
właściwością, usytuowaną w człowieku bądź instytucji, której inne ludzie, 
organizacje oraz grupy w otaczającym społeczeństwie, w mniejszym bądź większym 
stopniu podporządkowują się nieprzymuszenie.12 Definicja ta, stała się jedną  
z pierwszych prób podjęcia zdefiniowania znaczenia autorytetu”.13  

Natomiast K. Sośnicki znany polski dydaktyk, pedagog i filozof przedstawił 
autorytet jako swoisty wpływ, odnoszący się jednocześnie manier i zachowań,  
a także wszelkich procesów decyzyjnych je wyprzedzających. Autorytet jest w tym 
ujęciu hierarchiczną relacją różnych osób, którą identyfikuje podporządkowanie się 
woli wzorca i rzeczywiste uznanie jej słuszności.14 Oznacza to, iż znaczenie 
autorytetu może wykroczyć poza naśladowany wzorzec osobowy, odnosząc się 
także do aktywności intelektualnej oraz głębokiego sensu ku odkrywaniu własnej 
tożsamości czy samorozwoju.  

Ojciec J.M. Bocheński, zauważył, iż autorytet jest słowem niejednoznacznym, 
wielowymiarowym, używanym zarówno przez psychologów, jaki i socjologów. 
Psycholodzy stosują je w obrazie cech osobowych istoty ludzkiej, posiadającej 
autorytet. Socjolodzy natomiast uważają że zagadnienie autorytetu wiąże się  
z kontaktami i stosunkami interpersonalnymi.15 

Z przytoczonych definicji wynika, iż bycie autorytetem to wielkie wyzwanie  
i bardzo trudne działanie. Z różnych przyczyn może się on umocnić bądź osłabić, 
lub też całkowicie zaniknąć. Autorytet istnieje m.in. dzięki temu, iż społeczeństwo 
widzi ludzi jako osoby doskonałe, wybitne, stające się źródłem inspiracji dla innych.16 
Kojarzy się często z wpływem, uległością a także podporządkowaniem  
i posłuszeństwem wobec innych osób. Jest ważnym elementem egzystencji  
w społeczeństwie, posiada wielki wpływ na pomyślną realizację różnego rodzaju 

                                                 
9 Słownik Języków Obcych. Warszawa 1999, s. 95 
10 Wielka encyklopedia PWN. Warszawa 2001, s. 541 
11 P. D. Piórkowski, Autorytety idole, pozory, eksperci i celebryci, Konin 2016, s. 14-20 
12 H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania. Warszawa 1957, s. 257 
13 M. Rewera, Autorytety w świadomości młodzieży licealnej. 2008, s. 43 
14 P. Duda, Autorytet nauczyciela, I bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/7.-Autorytet-

nauczyciela.doc  
15 W.M. Banach, Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, Filo-Sofija. 

2013/2, nr 21, s. 151-157 
16 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów...,dz. cyt. s. 39-40 



402 
 

działalności społecznej.17 Wewnętrzne nastawienie i światopogląd kierują nas do 
posłuszeństwa wobec innych ludzi bądź różnych przekonań. Może być to wynikiem 
socjalizacji, która nakazuje pewnego rodzaju identyfikację i naśladownictwo. To,  
w jakim stopniu ulegamy siłom innych wpływu innych osób i poglądów zależy od 
wychowania i własnej indywidualnej aktywności.18 Dysproporcje rodzących się 
nieustannie różnokierunkowych teorii uzewnętrznia bogactwo i złożoną trudność 
opisania ujęcia popularności pojęcia autorytetu. Ogromna ilość interpretacji 
wskazuje jak trudnym pojęciem okazuje się znane od wieków słowo autorytet. 

 
Pojęcie autorytetu nauczyciela pochłania uwagę bardzo wielu teoretyków,  

a także specjalistów zajmujących praktyczną stroną nauk: 

 filozoficznych; 

 pedagogicznych; 

 psychologicznych. 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, znawcy wymienionych dyscyplin 

humanistycznych nadal zajmowali się problematyką dotyczącą wzorców wśród 
nauczycieli i pedagogów. Ich dorobek naukowy rozwijał dział pedagogiki – 
pedeutologię. Powstała ona poprzez dynamiczny rozwój edukacyjny w szkołach, 
który wymagał ogromnej wiedzy związanej z postacią nauczyciela, sposobu jego 
nauczania oraz i poszerzaniem kwalifikacji. Do głównych kierunków badań 
związanych z pedeutologią zalicza się: 

 autorytet, 

 charakter i zdolności nauczyciela, 

 dobór kandydatów do wykonywanej profesji,  

 edukację nauczycieli,  

 etykę zawodową,  

 kształtowanie się umiejętności kontaktów społecznych, interpersonalnych 
nauczyciela,  

 kształtowanie się profesji nauczyciela, 

 predyspozycje zawodowe, 

 talent.19 
Mimo ciągłych badań związanych z omawianą tematyką i prac z nią związanych 

pojęcie to jest wciąż tematem skłaniającym do podjęcia dalszych analiz  
i obserwacji.20 

Ciągłe zainteresowanie problemem może wynikać z nieustannie zmieniających 
się warunków życia społeczno-politycznego oraz gospodarczo-kulturalnego, 
wyłaniających sprawy dotyczące zawodu nauczycieli, wymagające doszukania się 
głębszego znaczenia lub nowej koncepcji. Identyfikacja istoty wartości, czynników 
dotyczących autorytetu ma także znaczenie funkcjonalne. Intensyfikuje i wzmaga 
zmysł pedagogiczny wśród nauczycieli, ich osobowość, i wykonywanie zawodu  
a także ich nieustanny rozwój. Dziedzina ta pozwala na drodze samodoskonalenia 
zwiększać skuteczność pracy i efektywność działań pedagogicznych oraz 

                                                 
17 H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania. Warszawa 1957, s. 257 
18 A. Olubiński, Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji. 2012, s. 36 
19 Encyklopedia PWN 
20 W. Drzeżdżon, Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela-wychowawcy. Język – szkoła – 

religia, t. 6. 2011, s. 113-124 
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zadowolenia z pełnionych ról zawodowych. Im lepiej nauczyciel radzi sobie ze sobą 
i oceną swych możliwości, tym skuteczniej może on wykorzystać wiedzę  
we współpracy ze studentami.  

 
Źródła autorytetu 
Rozważania związane z poszukiwaniem źródła autorytetu zapoczątkowane 

zostały już w XVIII wieku, następnie kontynuowane w XIX i XX wieku przez 
pedeutologów, doprowadziły do przekonania, iż osobowość nauczyciela jest bardzo 
ważnym źródłem jego autorytetu.21 Podczas badań tej problematyki wskazano, iż na 
autorytet nauczyciela wpływa przede wszystkim wola i cechy jego charakteru. Jan 
W. Dawid w dziele: „O duszy nauczyciela”, podjął się opisu zalet etycznych, które są 
fundamentalnym czynnikiem autorytetu wychowawczego. Zaliczył do nich m.in. 
miłość dusz ludzkich, potrzebę doskonałości, obowiązkowość, wewnętrzną 
prawdziwość i moralną odwagę.22 

Natomiast z punktu widzenia innego filozofa i psychologa Mieczysława Kreutza, 
który uważa iż przyszłość całego narodu jest przede wszystkim zależna  
od charakteru i zachowań młodych ludzi oraz całego pokolenia. Charakter i ich 
maniery należy kształtować według wzoru opiekuna i mentora. Należy zatem 
uświadomić sobie, że nauczycielstwo opierające się na słabych i bardzo 
przyziemnych zachowaniach jest klęską wykonywanej profesji. Gwarancją 
pomyślnej przyszłości dla wielkiego narodu jest nauczycielstwo z silnym, 
szlachetnym i wyjątkowo wzniosłym charakterem.23 

Poszukiwania źródeł autorytetu nauczyciela skierowały uwagę uczonych 
również poza obręb osobowości nauczyciela. Na podstawie wcześniejszych analiz  
i naukowych obserwacji wskazano jego podział na dwie grupy czynników: 

 czynniki wewnętrzne, wpływające na autorytet nauczyciela, związane  
z istotą jego osobowości; 

 czynniki zewnętrzne, dostrzegalne poza osobą nauczyciela. 
Pierwszą grupę tworzą cechy osobowości nauczyciela, wartości i normy 

postępowania (etyka zawodowa), jego stosunek do ucznia i wynikające z tego 
działania nauczyciela zmierzające do zaspokojenia potrzeb ucznia. 

Drugą grupę kształtują czynniki wynikające ze stosunków środowiskowych, 
społecznych i politycznych m.in. relacje dom rodzinny – szkoła, ranga szkoły, jako 
instytucji edukacyjnej oraz ranga zawodu nauczycielskiego społeczeństwie  
i środowisku lokalnym, warunki materialne nauczycieli, stosunek organów władzy 
państwowej i samorządowej oraz opinia mediów.24  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 W. Okoń, Osobowość nauczyciela, Warszawa 1959 
22 J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa (w:) Osobowość nauczyciela. 1947, s. 36 
23 M. Kreutz, Osobowość nauczyciela – wychowawcy (w:) Osobowość nauczyciela/ Warszawa 1947,  

s. 164 
24 A. Olubiński, Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji? Toruń 2012, s. 148 
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Rodzaje autorytetów 
Wartości i elementy związane z postawą autorytetu mogą pozwolić  

na klasyfikację według typów i rodzajów. W literaturze bardzo często można 
odnaleźć typy autorytetu sklasyfikowane ze względu na obszar rzeczywistości,  
w której się znajduje. Walory leżące związane fundamentalnie z autorytetem, 
wyznaczają także efektywność i sprawność jego funkcjonowania.25  

W zależności od tego, wyróżnia się: autorytety naturalne oraz nadprzyrodzone, 
które mogą przejawiać się jako autorytety osobowe i bezosobowe. Do autorytetów 
osobowych zalicza się m.in.: autorytet naukowy, polityczny, zawodowy i religijny. 
Natomiast do autorytetów bezosobowych wliczamy: autorytet idei, instytucji, 
przedmiotów szczególnego rodzaju, różnych symboli, tworzonych utworów 
literackich i muzycznych, a także wszelkich wzorów i zasad.26  

Ze względu na postrzeganie nauczyciela przez studentów E. Badura wyróżniła 
autorytet intelektualny (naukowy) oraz autorytet moralny nauczyciela.  

Autorytet intelektualny skupia się na wysokich wartościach umysłowych 
konkretnej jednostki, rozwoju myślenia, samodzielnego tworzenia się wiedzy  
o świecie, kształtowania się naukowego światopoglądu danej jednostki. Autorytetu 
naukowego należy upatrywać się zatem zarówno w wybitnych i wysokich walorach 
intelektualnych, jak i w innych przymiotach towarzyszących zwykle wymienionej 
wartości. 

Autorytet moralny wyraża najwyższe walory moralne, formuje charakter oraz 
powstawanie jego zasad dotyczących przekonań na temat postępowania z ludźmi  
i kreowania sylwetki uczuciowej w kontaktach międzyludzkich. Osoba posiadająca 
autorytet moralny może być również obdarzona autorytetem intelektualnym, 
uznającym głęboką i gruntowną wiedzę w określonej dziedzinie, dużą skuteczność 
działania, a także umiejętność logicznego myślenia.27 

M. Łobodecki wyróżnia natomiast autorytet wewnętrzny i zewnętrzny.  
Autorytet wewnętrzny charakteryzuje się podporządkowaniem w stosunku  

do osoby posiadającej autorytet. Wykładowca wyróżniający się autorytetem 
wewnętrznym posiada wielkie właściwości i wartości osobowe. Jego studenci  
i uczniowie podporządkowują się mu w sposób dobrowolny, Zauważalne staje się  
w nich uznanie, podziw, respekt oraz chęć współdziałania z nauczycielem. Autorytet 
ten zazwyczaj przypisuje się osobie, której siła wpływa na innych, tkwi w jej cechach 
charakteru i wartościach, jakie uznaje i realizuje w swoim życiu.28 

Autorytetem zewnętrznym natomiast może stać się dydaktyk, który posiada 
cechy pochodzące z zewnątrz, wynikające z pozycji społecznej nauczyciela, którą 
pełni w hierarchii zawodów wynikającego m.in. z regulaminu szkoły/uczelni, bądź też 
nakazu władz.29 Jego studenci podporządkowują się w sposób wymuszony, 
wynikający z lęku, przerażenia, polecenia oraz obowiązku, a także korzyści  
i możliwości przypodobania.  

                                                 
25 W. Drzeżdżon, Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela – wychowawcy. Język – szkoła 

– religia. 2011, t. 6, s. 113-124 
26 Ibidem 
27 E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa 1981 
28 M. Wolicki, Znaczenie wychowawcy w wychowaniu ku wartościom, http://www.pedkat.pl/index.php/39-

pub/artkly?start=10 (pobrano 5.10.2017 r.) 
29 I. Urych, Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność (w:) „Zeszyty Naukowe”. Warszawa 

2012, nr 1/86 
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Ze względu na charakter określonych oddziaływań wychowawczych można 
wyróżnić autorytet jawny, uruchamiający działanie, aktywność i możliwość 
realizowania celów i elementów charakteryzujących osoby ucieleśniające autorytet. 
Taki pedagog otwarcie okazuje preferencję wartości, przez co silniej oddziałuje  
na swoich uczniów. Jest nim także np. nauczyciel "zarażający" swym zapałem 
uczniów do trenowania biegów na orientację lub pracy nad gazetką szkolną bądź 
przedstawieniem teatralnym. 

Autorytet potencjalny, to autorytet, w którym nie obserwuje się wyraźnego 
powielania zachowań prezentowanych przez osobę będącą wzorcem i przykładem 
do naśladowania przez społeczeństwo. Dzieje się tak min. w sytuacji, gdy autorytet 
jest postrzegany jako nieosiągalny ideał, bądź istnieją wyraźne przeszkody w jego 
realizacji (brak środków, zakazy). Autorytetem potencjalnym obdarzony jest 
nauczyciel wyróżniający się wyjątkowym zachowaniem. Jest bardzo trudny  
do naśladownictwa, a zewnętrzne bądź wewnętrzne przeszkody powodują 
niewykonalność wcielenia w życie, jego sposób bycia i zasad. Jest nieosiągalnym 
wzorem, niemożliwym do odtworzenia.30 

Biorąc pod uwagę charakter wyzwalanych stanów psychicznych zarówno  
u osoby posiadającej autorytet jak i osób podporządkowanych autorytetowi wyróżnia 
się również autorytet wyzwalający i ujarzmiający nauczyciela. 

Autorytet ujarzmiający wypływa z wygórowanej ambicji oraz żądzy władzy. 
Określa on osobę wymuszającą bezpieczeństwo i bezwzględne podporządkowanie. 
W przypadku wychowawcy lub nauczyciela posiadającego taki autorytet, mamy do 
czynienia z osoba wyzwalającą u uczniów poczucie przymusu oraz buntu, łatwą 
rezygnację z realizacji zamierzonych celów, a także niechęć do działania, strach  
i obawę przed nim. Tłumi samodzielność oraz inicjatywę, a w konsekwencji utratę 
wiary we własne siły i możliwości. 

Autorytet wyzwalający ma budujący i twórczy wpływ na zachowania osób,  
u których wzbudza szacunek i uznanie. Najbardziej zauważalny zostaje on wśród 
młodej społeczności dzieci i młodzieży. Charakteryzuje się nim nauczyciel 
pobudzający inicjatywę uczniów, profilującą u niego własną autonomię. 
Wychowawca obdarzony takim autorytetem może pobudzać swoich wychowanków 
do inicjatywy i podejmowania indywidualnych decyzji, pogłębia on poczucie 
odpowiedzialności za osobisty rozwój.31 Kształtuje także postawę twórczą, 
mobilizuje do działania czy wytrwałości w dążeniu do celów.32  

Znaczenie osobowości wśród nauczycieli na postęp, opinie, postawy  
i postępowanie ich uczniów, zauważono już w dalekiej przeszłości.  

Problematyka ta przyciągnęła i nakłoniła uwagę pedagogów i specjalistów do 
przeprowadzenia obserwacji i badań schematu osobowości nauczyciela 
doskonałego, poprzez wyselekcjonowanie szeregu czynników i wartości 
warunkujących najbardziej efektywny wpływ nauczyciela na swoich 
wychowanków.33 

                                                 
30 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Kraków 2005, s. 63 
31 B. Kudelnik, Autorytet i jego rola w wychowaniu dzieci, www.edukacja.edux.pl/p-652-autorytet-i-jego-

rola-w-wychowaniu-dzieci.php (pobrano 24.10.2017 r.) 
32 B. Zając, M. Zając, Projekt: Rola autorytetów w rozwoju zawodowym człowieka. Łódź 2003, s. 20-26 
33 A. Ciołka, Osobowość nauczyciela – wychowawcy, www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4022 

(pobrano 24.10.2017 r.) 
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Podejmując badania nad tworzeniem autorytetu należy zwrócić uwagę,  
iż każda osoba ma różne predyspozycje, potencjał i aspiracje. Bardzo ważne jest, 
by nauczyciel był człowiekiem komunikatywnym, aby potrafił znaleźć kontakt  
ze studentami nie zapominając jednak przy tym, że jego zadaniem jest szczególna 
dbałość o trafność i nieomylność oraz jakość przekazywanych przez niego 
informacji. Nauczyciel powinien dbać o poszerzanie własnych kompetencji  
i kwalifikacji zawodowych. Jego zadaniem jest przekazywanie wiedzy i poglądów  
w nie narzucając swojego stanowiska otoczeniu oraz pokazanie drogi słusznego, 
lecz niewymuszonego sposobu myślenia. Nie jest mściwy, potrafi wysłuchać zdania 
ucznia/studenta stawiając sprawiedliwe wymagania i odnosząc się do każdego  
z nich w jednakowy sposób, pobudzając jednocześnie chęć i motywację do nauki. 
Poczucie humoru, pogodne usposobienie, cierpliwość czy wyrozumiałość może 
wzbudzić poczucie bezpieczeństwa oraz sympatii wśród uczniów i studentów szkół 
na różnym szczeblu nauczania.  

Postawa nauczyciela nie zawsze wiąże się z pozytywnym odbiorem wśród 
uczniów i współpracowników. Niepowodzenia i trudności w pracy, nie są tylko 
problemem uczącej się grupy osób, które mogą w swoim życiu napotkać wiele 
trudności związanych ze swoją edukacją. Są to także klęski nauczycieli 
wykładowców i wychowanków, których działania nieskutecznie oddziałują na ich 
podopiecznych. Dlatego należałoby podjąć działania i chęć rozwiązania problemu 
niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych poprzez wyszukanie m.in. ich przyczyn.34 

Negatywne cechy charakteryzujące nauczyciela według L. Kasprzaka dotyczą 
jego wartości osobistych związanych z brakiem krytyczności swojej postawy, 
poziomu pracy i jej atrakcyjności oraz właściwości intelektualnych m.in.  
z niewystarczającym poziomem wiedzy ogólnej i zbyt niskim przygotowaniem do 
pełnienia funkcji nauczyciela. Problemy z niekorzystnym wybuchowym 
usposobieniem poprzez krzykliwy, przygnębiający i nerwowy sposób powodują 
wrogi i niekorzystny odzwięk wśród protegowanych. Postawa moralna  
i pedagogiczna (brak zaangażowania, kłótliwość i stronniczość) oraz 
niewystarczający poziom uzdolnień pedagogicznych (m.in. brak organizacji zajęć, 
chaotyczność, brak dyscypliny) również mają istotny wpływają na złe relacje 
pomiędzy uczniem a nauczycielem.35 

 

Tabela nr 1: pozytywne i negatywne cechy nauczyciela  
 

                                                 
34 A. Rosicka, Niepowodzenia edukacyjne, przyczyny, skutki i środki zaradcze, www.puckiegimnazjum.pl 

(pobrano 10.10.2017 r.) 
35 A. Ciołka, Osobowość nauczyciela – wychowawcy www.publikacje.edu.pl/publikacje.php/nr=4022 

(pobrano 15.10.2017 r.) 

Pozytywne negatywne 

Sprawiedliwość Niesprawiedliwość 

życzliwość Niecierpliwość 

opanowanie Konfliktowość 

cierpliwość Zastraszanie 

determinacja Luki w wiedzy 

Wiedza merytoryczna Uprzedzenie 

Wiedza zawodowa Despotyzm 

Empatia Presja 

Serdeczność Uszczypliwość 
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Źródło: opracowanie własne 
 

Czynniki budujące autorytet nauczyciela 
Proces przygotowania nauczyciela do pracy dydaktycznej jest bardzo ważną 

kwestią systemu edukacji. Reformy kształcenia i zmiany systemu oświaty, a także 
problemy wychowawcze wśród uczniów i studentów, ich negatywnych zachowań do 
pracowników i wykładowców mogą skłonić do refleksji dotyczącej poprawy 
wizerunku nauczyciela oraz zwiększenia skuteczności jego oddziaływań.  

Budowanie autorytetu według dostępnej literatury jest to tworzenie  
w świadomości uczniów pozytywnych sądów i przekonań na temat konkretnej osoby, 
a także kształtowanie u ucznia wobec jego osoby emocji o pozytywnym zabarwieniu, 
np. podziwu, respektu i zainteresowania. 

Umiejętność budowania własnego autorytetu oznacza: 

 asertywność, empatię, tolerancję, kulturę osobistą, przyjazny i życzliwy 
stosunek do ludzi; 

 bezproblemowość i komunikatywność; 

 poczucie własnej wartości, samozadowolenie, samoakceptację własnych 
ideologii i poczynań; 

 posiadanie taktu pedagogicznego, uważności czujności i intuicji 
pedagogicznej; 

 zdroworozsądkową i obiektywną ocenę swoich możliwości, zdolności  
i umiejętność; 

 świadome i sensowne stawianie priorytetów oraz zadań do realizacji; 

 zamiłowanie do pracy wśród dzieci i młodzieży.36 
Tworzenie autorytetu nauczyciela składa się z wielu istotnych czynników. 

Ukończone studia na kierunku pedagogicznym nie są już wyznacznikiem autorytetu 
wśród uczniów. Do uzyskania autorytetu wśród osób uczących się  
i współpracowników należy doprowadzić indywidualnie m.in. poprzez forsowną 
pracę oraz wykonywanie wielu czynności dotyczących zasad procesu wychowania.  

Budowaniu własnego autorytetu sprzyjają następujące działania 
wychowawcze: 

 brak akceptacji dla zachowań agresywnych; 

 opanowanie i równowaga; 

 prostota przekazu informacji; 

 kształtowanie zachowań pozytywnych; 

 skuteczna realizacja zadań; 

 sprawiedliwość.37 

                                                 
36 B. Szefler, Jak zapewnić dyscyplinę, http://www.cku.torun.pl/todmidn/images/dokumenty-do-

pobrania/szefler-jak-zapewnic-dyscypline.pdf (pobrano 15.10.2017 r.) 
37 J. Kałużniak, Sposoby budowania autorytetu nauczyciela, http://www.edukacja.edux.pl/p-4399-

sposoby-budowania-autorytetu-nauczyciela.php (pobrano 15.10.2017 r.) 

Poczucie humoru Nietakt pedagogiczny 

Inteligencja Nerwowość 

Obiektywność Wybuchowość 

Wyrozumiałość Postawa autorytarna 

Pobudzanie do nauki Oschłość 

Umiejętność i prostota prowadzenia zajęć Formalizm 
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Powyższe działania formułowane są z wielu różnych perspektyw i punktów 
widzenia. W dostępnej literaturze można doszukać się różnych ujęć i podziałów  
na czynniki związane z kształtowaniem się autorytetu nauczyciela. J. Robertson 
dokonał klasyfikacji, do której zaliczył następujące elementy: 

 atmosfera panująca w szkole, pomagająca w tworzeniu autorytetu; 

 fachowe i wykwalifikowane oraz wykonywanie profesji; 

 kreatywność w pracy; 

 niezależność i zdolność obrony swej tożsamości; 

 poważna i odważna osobowość nauczyciela; 

 wykonywanie zadań na rzecz pomocy innym.38 
Kolejny podział przedstawiony przez M. Śnieżyńskiego, obrazuje wyznaczniki 

autorytetu nauczyciela akademickiego, do których należą: 

 mistrzostwo w kształtowaniu kadry naukowej; 

 wysoki poziom dorobku naukowego; 

 doskonała znajomość warsztatu naukowego; 

 osiągnięcia w tworzeniu wiedzy naukowej, 

 rozległa wiedza i szerokie horyzonty umysłowe; 

 uczciwość i rzetelność naukowa; 

 umiejętność inspirowania innych do podejmowania wszelkich badań 
naukowych; 

 wytyczanie nowych dróg w sposobie myślenia i działania.39 
 

Autorytet kadry naukowej w systemie edukacji narodowej to bardzo istotne 
zagadnienie w kształceniu młodych ludzi. Poza kwestią postawy moralnej i wiedzy,  
a także cech charakteru, na jego wpływ mogą oddziaływać także niżej wymienione 
zależności: Efektowność i urok przedstawianych zagadnień – nauczyciel, który 
posiada ciekawszy sposób prowadzenia zajęć, mający wiele do zaoferowania, 
nieszablonowo prowadzący lekcje, cieszy się większym autorytetem niż pozostali 
nauczyciele. Kolejnym czynnikiem są cechy osobowościowe. Dobrze wyszkolona 
kadra, dowartościowani nauczyciele, znacznie lepiej działają na uczących się ludzi 
w sposób wychowawczy. Osoby, które mają bardziej charakterystyczną  
i wyróżniającą się osobowość, dominują nad resztą momentalnie uznawani są za 
bystrzejszych i znacznie łatwiej zjednują sobie otoczenie ku własnej osobie i budują 
swój autorytet, deklasując tym samym pozostałych nauczycieli. Następnym 
czynnikiem jest doświadczenie, które poprzez nieustanną pracę pomaga w rozwoju 
zdolności wychowawczych, a także sposób wykonywanych działań i obowiązków. 
Pełniona rola nauczyciela jest również ważną zależnością wpływającą na jego 
autorytet. Uczniowie i studenci są świadomi pozycji danego pracownika 
pedagogicznego. Wiedzą, w jaki sposób może zareagować i jakie działania podjąć 
(ponieść konsekwencje bądź zostać wynagrodzonym) w momencie podważenia 
jego zasad prowadzenia zajęć bądź innych negatywnych zachowań wobec niego. 
Ranga zawodu nauczyciela w społeczności oraz środowisku lokalnym, pozytywny  
i negatywny format oceny pracy zawodowej nauczyciela również świadczy o jego 
kluczowej pozycji wartości w profesji pedagoga.  

                                                 
38 J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa 1998, s. 5-12 
39 M. Śnieżyński, O autorytecie nauczyciela akademickiego (w:) „Dydaktyka Szkoły Wyższej”. 1987, nr 1 
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Bardzo znaczące w tworzeniu autorytetu jest sposób oddziaływania 
wychowawczego wobec grupy i indywidualnych uczniów, natomiast miłe 
usposobienie dla podopiecznych i pozostałej społeczności jest istotne w każdej 
dziedzinie życia. Im większa radość i serdeczność dla prowadzącego tym lepsze 
relacje i zachęta dla uczniów ze strony nauczyciela. Im poprawniejsze stosunki 
interpersonalne tym większe osiągnięcia uczniów i studentów. Akceptacja  
i zainteresowanie wpływa entuzjastycznie na naukę młodych osób.40 

Posiadanie autorytetu dla nauczyciela oznacza bardzo często bycie bardzo 
ważną osobą wyjątkowo w życiu innych jednostek, a także uznawaną, cenioną przez 
uczniów, rodziców, czy współpracowników. Początkujący nauczyciele są nierzadko 
przeświadczeni, iż autorytet jest im dany, wpisany poniekąd automatycznie  
w pełniony zawód. Niestety, po przeprowadzeniu kilku pierwszych zajęciach często 
wmawiają sobie, iż nie są dla dzieci lub studentów autorytetem, ze względu na brak 
panującej na zajęciach dyscypliny, wyjątkowy hałas i lekceważenie grupy.  

Posłuszeństwo oraz sprawność działań jest możliwe do osiągnięcia poprzez 
przymus i surowy sposób zachowań. Mimo różnych działań i poglądów kadry 
naukowej, dyscyplina nie jest wyznacznikiem autorytetu nauczyciela. Nacisk i presja 
często rodzą pragnienie wolności. Uczniowie i studenci, szukający uwolnienia się 
spod rąk osób z agresywnym podejściem do nauki, będą się edukować, natomiast 
ich brak szacunku oraz zadowolenia z prowadzonych zajęć, mogą przyczynić się do 
lęku i wrogości do wykładowcy bądź nauczyciela.  

Niestety autorytet własnej osoby buduje się bardzo długo, natomiast jego 
utrzymanie jest niezwykle trudne. 

Z przedstawionych powyżej rozważań wyłonił się wizerunek nauczyciela 
posiadającego autorytet. Połączenie w jedną ważną całość kompetencji osobistych 
i zawodowych. Umiejętność tworzenia własnego autorytetu oznacza przede 
wszystkim zamiłowanie do wykonywanej pracy z dziećmi i młodzieżą. Asertywność, 
empatia, a także tolerancja oraz kultura osobistą, czy też serdeczny i życzliwy 
stosunek do innych cechuje wzorcową postawę nauczyciela. Jest to również osoba 
rozważna i obiektywnie oceniająca swoje umiejętności, możliwości i predyspozycje, 
dowartościowana i szanująca swój zawód. Komunikatywność i wyrazistość poprzez 
świadome stawianie sobie celów i realizację samego siebie, a także takt i instynkt 
pedagogiczny sprawiają iż wzorzec nauczyciela może stać się szanowany  
i podziwiany przez jego współpracowników i wychowanków.41 

 
Podsumowanie 
Postrzeganie nauczyciela wobec swoich podopiecznych w dużej stopniu zależy 

od wieku oraz etapu rozwojowego ucznia. Młodsi uczniowie dostrzegają w nim 
najważniejszą osobę poza dotychczasowym autorytetem, który pełniła ich rodzina. 
Doceniają serdeczność i ciepło, którego oczekują od nauczycieli. Wraz z wiekiem 
zaczynają krytyczniej oceniać ludzi dorosłych. Uczniowie dostrzegają ich negatywne 
zachowania i ograniczone kompetencje, wady i ułomności. Klasyfikują wiedzę 
merytoryczną, moralność i umiejętności dydaktyczne i szacunek dla wolności  
i swobody młodych ludzi za najistotniejszą wartość w życiu. Patologie występujące 

                                                 
40 J. Drabik, Na czym polega autorytet nauczyciela, http://www.profesor.pl/publikacja,17921,Referaty,Na-

czym-polega-autorytet-nauczyciela (pobrano 10.10.2017 r.) 
41 Ibidem  
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w niektórych szkołach i uczelniach, a także kryzys autorytetu mogą być jednym  
z głównych powodów, w którym moralność i wiedza przegrywają z wzorami  
i bohaterami kreowanymi przez mass media.42  

Autorytetem nie może zostać człowiek, która pozbawiona chęci, cierpliwości  
i szacunku do siebie i wykonywanego zawodu. Jest to natomiast osoba, która wie 
co robić i jest w stanie przekształcić panującą niepewność w pewność. Żeby zdobyć 
szacunek oraz zaufanie wśród społeczeństwa, nauczyciel musi wiedzieć jak należy 
obronić swoje przekonania, tożsamość i sens wykonywanej profesji. Autorytetem nie 
pozostanie nauczyciel, poirytowany, zdenerwowany i wypalony życiowo, a także 
zawodowo w miejscu zatrudnienia. Nauczyciel powinien zarazić swoich uczniów nie 
tylko pozytywnym myśleniem, ale i zamiłowaniem do swojego przedmiotu, a także 
radością jaką z niego czerpie. To osoba dysponująca ogromną wiedzą, wysokim 
poziomem inteligencji oraz odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.  

Analizując kwestię autorytetu dostrzeżono wielopłaszczyznowość  
i uniwersalność problemu omawianego zagadnienia. Aby uzyskać precyzyjną  
i dogłębną rolę autorytetu nauczyciela w systemie edukacji należy podjąć wnikliwe 
badania i analizy wśród pracowników uczniów szkół na wszystkich poziomach 
kształcenia. Ze względu na niewielką próbę badawczą i wcześniejsze badania 
naukowe przeprowadzone obserwacje i analizy autorów pracy mogą są tylko 
elementem wprowadzającym do kontynuowania dalszych badań nad podjętym 
tematem.  

 
Streszczenie 
Jakość i sposób kształcenia w systemie edukacji jest w ogromnym stopniu 

uzależniony od doświadczenia i praktyki uczących nauczycieli. Rozwój  
i zaangażowanie, a także przygotowanie merytoryczne i metodyczne ma wielkie 
znaczenie w relacjach z uczniami i studentami. Rola i sens wykonywanej pracy, 
walory intelektualne i moralne, cechy osobowościowe, a także kontakty między 
uczącymi, a ich podopiecznymi mają istotny wpływ na budowanie autorytetu wśród 
współczesnych nauczycieli. Przekonanie to przyciągnęło naszą uwagę i skłoniło do 
podjęcia badań w tym zakresie. Poniżej przedstawione zostaną wyniki analiz  
i obserwacji oraz dostępnej literatury, które pomogły nam w omówieniu tematu 
zagadnienia.  

Słowa klucze: autorytet, nauczyciel, budowanie autorytetu, pedeutologia, 
system edukacji, rodzaje autorytetu 

 
Summary 
The quality and organization of education depend largely on the experience  

and practice of teachers. Development and involvement, factual knowledge  
and methodical practise, have an influence on great relationships with pupils  
and students. The role and sense of these work, Intellectual and moral values 
personality traits, as well as the contacts between the learners and their dependents 
are part of building authority among teachers. After analyzes, observations,  
and available literature we will show the results in this article below. 

                                                 
42 B. Ciemińska, Autorytet nauczyciela współczesnego – kryzys czy nowa jakość? publikacja nr 1125, 

2004/2005, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1125 (pobrano 8.10.2017 r.) 



411 
 

Key words: authority, teacher, building authority, personality traits, education 
system, types of authority 

 
Bibliografia 
1. Badura E., Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa 

1986 
2. Biersted R., The Problem of Authority. New York 1964 
3. bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/7.-Autorytet-nauczy 

ciela.doc (pobrano 26.10.2017 r.) 
4. Bocheński J.M., Co to jest autorytet? (w:) idem, Logika i filozofia. Wybór 

pism, opr. J. Parys. Warszawa 1993 
5. Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa (w:) Osobowość nauczyciela. 1947 
6. Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa 1982 
7. Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993,  
8. Friedrich C.J., Tradition and authority. Mcmillan 1972 
9. Goćkowski J., Autorytety świata uczonych. Warszawa 1984 

10. Instytut Filologii Polskiej, Język – szkoła – religia. Gdańsk 2011, t. 6 
11. Kądziołka W., Autorytet – trend czy tradycja? Kraków 2012, nr 10, 
12. Kosmala J., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych. 

Częstochowa 1999 
13. Kreutz M., Osobowość nauczyciela – wychowawcy (w:) Osobowość 

nauczyciela. Warszawa 1947 
14. Michels R., Authority (w:) International Encyklopedia of the Social Sciences. 

Mcmillan 1930 
15. Okoń W., Osobowość nauczyciela. Warszawa 1959 
16. Olubiński A., Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń 2012 
17. Pilch T, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2010, t. 1 
18. Piórkowski P. D., Autorytety idole, pozory, eksperci i celebryci. Konin 2016 
19. Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna. 1997 
20. Prochorov A.M., Wielka Encyklopedia Radziecka. Moskwa 1970 
21. Rewera M., Autorytety w świadomości młodzieży licealnej. 2008 
22. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. 

Warszawa1998 
23. Rowid H., Podstawy i zasady wychowania. Warszawa 1957 
24. S.Hessen, Podstawy pedagogiki. Warszawa 1935 
25. Sawczuk W., Etyka a etos pedagogów – między wyobrażeniami  

a rzeczywistością (w:) W. Sawczuk (red.): Po co etyka pedagogom. Toruń 
2007 

26. Słownik Języków Obcych. Warszawa 1999 
27. Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 1980 
28. Stach R, Autorytet i przywództwo. Warszawa 1998 
29. Śnieżyński M., O autorytecie nauczyciela akademickiego (w:) „Dydaktyka 

Szkoły Wyższej”. 1987, nr 1 
30. Urych, Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność  

(w:) „Zeszyty Naukowe”. Warszawa 2012, nr 1/86 
31. Wagner I., Stałość czy zmienność autorytetów. Kraków 2005 
32. Wielka encyklopedia powszechna PWN 
33. Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2001 



412 
 

34. www.cku.torun.pl/todmidn/images/dokumenty-do-pobrania/szefler-jak-zape 
wnic-dyscypline.pdf (pobrano 15.10.2017 r.) 

35. www.edukacja.edux.pl/p-4399-sposoby-budowania-autorytetu-nauczy 
ciela.php (pobrano 15.10.2017 r.) 

36. www.pedkat.pl/index.php/39-pub/artkly?start=10 (pobrano 5.10.2017 r.) 
37. www.profesor.pl/publikacja,17921,Referaty,Na-czym-polega-autorytet-

nauczyciela (pobrano 15.10.2017 r.) 
38. www.publikacje.edu.pl/publikacje.php/nr=4022 (pobrano 10.10.2017 r.) 
39. www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1125 (pobrano 10.10.2017 r.) 
40. www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1125 (pobrano 8.10.2017 r.) 
41. www.puckiegimnazjum.pl (pobrano 10.10.2017r.) 
42. www.wsp.krakow.pl/sniezynski (pobrano 12.09.2017 r.) 
43. Zając B., Zając M., Projekt: Rola autorytetów w rozwoju zawodowym 

człowieka, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. 
Łódź 2003 

44. Zimny J., Współczesny model autorytetu, Lublin 2006 
 
 

  



413 
 

Robert STELMACH 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 

 
 

"JESTEM AKTOREM PANA BOGA".  
TEOLOGICZNO-LITERACKA INTERPRETACJA WYPOWIEDZI JANA PAWŁA II  

JAKO WYRAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
 

Ponieważ wielu pracowników Uczelni, zapewne dbało o bezpieczeństwo  
Św. Jana Pawła II w trakcie Jego wizyt w Ojczyźnie, warto z tego powodu przybliżyć  

osobę Świętego i Polaka, którą ochraniali też inni pracownicy służb. Chcę w ten sposób  
oddać osobistą satysfakcję tym wszystkim niewidzialnym.  

Im właśnie dedykuję ten artykuł.  

 
 
Wstęp 
Impuls, czyli czynnik sprawczy w procesie twórczym, to jeden z głównych 

elementów procesu twórczego w życiu i twórczości Konstantyna1 Sergiejewicza. 
Stanisławskiego. 

Na podstawie porównania doświadczeń artystycznych Karola Wojtyły w Teatrze 
Rapsodycznym i możliwych źródeł twórczości tego teatru, wytłumaczę znaczenie 
słów JP II w oparciu o hermeneutykę egzystencjalno-sytuacyjną, gdzie głównym 
czynnikiem sprawczym jest podejście do słowa. Najpierw odniosę się do słowa 
poetyckiego mówionego ze sceny. Następnie w hermeneutyce symboliczno-
semantycznej wyjaśnię obraz działającego Słowa, jako dramatu człowieka w relacji 
z Bogiem. Dramatu ludzkiego wyjaśnianego w sposób poetycki przy pomocy 
działającego i żywego słowa, jako symbolu i znaku. Słowa pisane z wielkiej litery 
odnoszą się do relacji Bóg – Człowiek i Bóg – Świat. 

To nie jest wypowiedź ani o świętym, ani o papieżu, jako instytucji, lecz  
o człowieku, który z twórcy scenicznego, tworzącego postać teatralną, przekształca 
się w twórcę własnego życia w kapłaństwie. Dokładnie o dwóch momentach w jego 
życiu, – gdy jest aktorem, tworzącym postać Bolesława Śmiałego oraz gdy jest 
kapłanem, tworzącym postać papieża. 

W każdym z tych momentów, czy też sytuacji, mamy do czynienia z impulsem 
twórczym. Zamierzam przedstawić wspólny mianownik tych impulsów w kontekście 
istoty dramatu poetyckiego jako formy ekspresji duchowej człowieka, w tym 
przypadku auto ekspresji zawartej w wypowiedzianym, a nie tylko zapisanym zdaniu. 
W pierwszym momencie mamy drogę od słowa pisanego przez poetę, a drugim  
od Słowa Stwórcy. Tym wspólnym mianownikiem jest impuls twórczy człowieka  
i Boga. To są określone sytuacje w przestrzeni wiecznej i doczesnej, które się 
przenikają. Przestrzenią przenikania jest duchowość, która jest środowiskiem 

                                                 
1 Podaję imię "Konstantyna", a nie, jak wymaga zasada obecnej pisowni, imię "Konstantina", ponieważ 

zostało ono nadane Stanisławskiemu z uwagi na głębokie zakorzenione w tradycji religijnej. Mimo  
że najbliższa rodzina Stanisławskiego była głównie wyznania prawosławnego, to istniał w niej znaczący 
wpływ tradycji rzymskokatolickiej i protestanckiej Z analizy dokumentów, co prawda niepełnych, wynika, 
że nadanie imienia w tym wypadku było decyzją rodzinną, a nie tylko rodziców. Wszystko wskazuje  
na to, że odwołano się do imienia uznawanego w wymienionych tradycjach chrześcijańskich. W ten 
sposób przypisano z chwilą urodzenia Stanisławskiemu rolę łącznika i opiekuna duchowego rodziny,  
z której się wywiązał. Tak więc w tym wypadku przestrzenie zasad pisowni mogłoby wypaczyć znak 
treści życia tej historycznej postaci.    
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twórczym dla dramatu poetyckiego. Mówiąc prosto – życie nie jest teatrem, 
natomiast z teatru, który pożywia się słowem poetyckim, może powstać życie,  
np. kapłana, który wykonaną pracę duchową w procesie twórczym, może przenieść 
w życie. 

Być może ten moment twórczy Karola Wojtyły stał się impulsem do tworzenia 
własnego życia. Być może Jan Paweł II jako kapłan – w analizowanym zdaniu wraca 
do tego momentu. 

Chcę się nad tym zastanowić w sposób przedstawiony wcześniej, na pożytek 
dla twórczości literackiej, to jest dramatu poetyckiego. Stąd w konsekwencji 
zwracam się do doświadczeń duchowych Teatru Rapsodycznego, w którego życiu  
i twórczości uczestniczył aktor, który stał się kapłanem. Odbyło się to, zatem na 
drodze od postaci twórcy życia na scenie, odwołującego się do wspomnienia,  
do twórcy własnego życia w realnej rzeczywistości. Łącznikiem między tymi 
procesami jest duchowość, zawarta w twórczości Stanisławskiego, znana twórcy 
Teatru Rapsodycznego i krakowskiemu środowisku teatralnemu.  

 
1. Z doświadczenia Teatru Rapsodycznego 
Doświadczenia Teatru Rapsodycznego ograniczę do spraw duchowych, które 

stanowią o jego istocie. Moją definicję duchowości wyprowadziłem w oparciu  
o badania nad życiem i twórczością Stanisławskiego, korzystając z przestrzeganego 
przez niego tzw. "kerygmatu zbawienia". Jego główny postulat to nierozerwalność 
życia i twórczości. Kerygmat odnosi się zatem do duchowości, a postulat jedności 
życia i twórczości do życia duchowego, które są jej rezultatem. Podniesienie sprawy 
duchowości i życia duchowego prowadzi do zrozumienia i wyjaśnienia intencji treści 
w zakresie postawionego tematu w tytule publikacji. Nośnikiem tego związku jest 
twórca Teatru Rapsodycznego Mieczysław Kotlarczyk.2 

 
1.1. Definicja duchowości chrześcijańskiej 

Def.: Duchowość jest spójnym systemem bytów: Boga, Człowieka i Świata, 
wyrażający się przez układ wartości: Prawdy, Piękna i Dobra z mocy Woli lub Wiary, 
gdzie wartość jest jakością istotną teologicznie. Można go zapisać symbolicznie: 
{[Bóg, Człowiek, Świat]; (Prawda, Piękno, Dobro); (Wola lub Wiara)}. 

Wynika z tego, że jest to system różnych jakości: bytu, wartości i czynnika 
sprawczego (działającego) określanego w definicji terminem „mocy”.  

W definicji użyto przymiotnika „spójny” w odniesieniu do terminu system. 
Przymiotnik ten określa rodzaj wzajemnych zależności między składnikami 
(elementami) definicji. Zależności te polegają na wzajemnym utrzymywaniu relacji 
między sobą. Dostrzeżenie konieczności zależności wewnętrznych między 
elementami dopuszcza możliwość odnalezienia ich cech. Cech, które, choć różne, 
to sprzyjają utrzymaniu spójności systemu, czyli "mocy" ich zbioru – to jest warunek 
bytowy definicji. Bez tej spójności definicja nie wykonuje swojego zadania głównego 
– opisania duchowości w kategoriach bytowych.  

Potrzebne jest też wyjaśnienie terminu wartości. Bóg stanowi Siebie na Ziemi 
jako stronę, bo oddał ją człowiekowi we władanie (Rdz 1, 26, 29-30), który 
dotrzymuje w ten sposób podobieństwa i obrazu. Człowiek w Raju może wybierać, 
ma więc wolność, która tworzy jego wartość. Osadzona jest w relacjach, tworzących 

                                                 
2 Zob. M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. Kraków 2001 
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układ. Najwyraźniej to widać na przykładzie człowieka, który wobec stworzeń 
Bożych na Ziemi otrzymuje pozycję uprzywilejowaną, jak w cytowanym wersecie 
Rdz 1, 26. Człowiek wobec tych stworzeń otrzymuje wartość. Wartością tą będzie 
sam byt ze swoim ustosunkowaniem do pozostałych bytów, to ustosunkowanie 
stanowi jakość istotną teologicznie. 

Korzystając w definicji z "wartości" przewiduję i zapowiadam relacje między 
bytami. Źródłem tych bytów jest Bóg, a przejawem wartości, sam proces stworzenia.  

W duchowości chrześcijańskiej dochodzą dwa byty obok Boga Ojca, 
mianowicie Syn Boży i Duch Święty. Można więc definicję duchowości 
chrześcijańskiej podać w analogicznym zapisie symbolicznym: DCh = {[(Bóg 
Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), (Człowiek, Świat)]; (Prawda, Piękno, Dobro); 
(Wola lub Wiara)}. 

Podstawową sprawą dla duchowości chrześcijańskiej jest jej zakorzenienie  
w treści Pisma Świętego, a dokładnie w opisie stworzenia świata. Stąd można 
powiedzieć, że pod kątem teologicznym definicja duchowości jest genetyczna i ma 
charakter ontologiczny. 

Genetyczne zakorzenienie duchowości w procesie stwórczym warunkuje jej 
dynamiczność. Oznacza to, że duchowość nie jest stanem stałym a zmiennym. 
Zmiana ta ma swój kierunek ustalony w relacji Bóg – Człowiek i Człowiek – Bóg. 
Oznacza to, że zmiany stanu duchowości ustalają wzajemnie zwrotną relację  
(Mt 18, 20). 

Wzajemnie zwrotna relacja Boga i Człowieka wyznacza przestrzeń jego 
duchowości. Przestrzeń ta może przybierać zmienne formy w postaci uduchowienia, 
które pochodzi od dwojakiego działania Boga wobec Człowieka w „dziele 
stworzenia”. Duchowość może być kształtowana przez Boga i Człowieka i jest 
zorientowana na Prawdę, Dobro i Piękno, a ośrodkiem jej kształtowania jest Wola 
lub Wiara razem wzięte. Jest ona systemem otwartym, działających bytów. O jego 
otwartości decyduje Wiara, która otwiera lub zamyka zmiany stanów duchowości, 
czyli uduchowienie, a Wola podtrzymuje Wiarę. Wiara bez Woli nie może działać, 
Wola jest bytem samoistnym w stosunku do Wiary. Wiara jest bytem zależnym. 
Wiara, podobnie jak „tchnienie” wyróżnia Człowieka od innych bytów. 

Takie podejście przedmiotowo-materialne sprzyja w tym wypadku 
hermeneutyce sytuacyjnej. W tym wypadku, właśnie ta metoda może okazać się 
środkiem do przeniesienia wybranych treści z definicji w sferę życia ludzkiego. 
Korzystając z niej będzie można zajrzeć do liturgii jak do sfery życia duchowego 
osadzonego na sakramentach. Z przedstawionych wniosków i inspiracji, 
wynikających z tak wyprowadzonej definicji duchowości, powstaje możliwości 
pogłębiania jej istoty w odniesieniu do treści Pisma Świętego i w przestrzeni życia 
człowieka, wyznaczonej w wymiarze: wieczne – doczesne. Najogólniej można 
powiedzieć, że cały Nowy Testament może sprzyjać rozwinięciu tak skonstruowanej 
definicji duchowości. 

 
1.2. Duchowość w Teatrze Rapsodycznym 

Materialnym odzwierciedleniem duchowości w Teatrze rapsodycznym jest 
słowo i stosunek artystów do niego. Słowo w tym wypadku jest przyjmowane  
i przedstawiane w formie dramatu poetyckiego. Przypisane są mu jakości poetyckie 
jako stanowiące o jego istocie. Tymi jakościami zajmuje się twórca Teatru Kotlarczyk 
od samego początku swojej działalności twórczej. 
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Pierwszym i najbardziej widocznym przejawem duchowości Teatru jest wybór 
terminu pierwszej premiery Króla – Ducha Juliusza Słowackiego3 na dzień  
1 listopada, odwołujący się do wspomnienia wszystkich świętych. To równocześnie 
święto kościelne. Jest ono dobrym odwołaniem się nie tylko do Nowego Testamentu, 
bo gdy proroków ze Starego Testamentu uznamy też za świętych, mamy wtedy do 
czynienia z duchowością biblijną, czyli ze Słowem Bożym. Takie odwołania 
znajdujemy w repertuarze Teatru i życiu jego przedstawicieli. Przykładem jest tu 
przyjaciel Kotlarczyka, aktor Teatru Karol Wojtyła, który ostatecznie interpretuje 
rapsod V o Bolesławie Śmiałym w formie spowiedzi.4 To jest wyraźne odwołanie do 
duchowości już na samym początku działania twórczego teatru. Duchowości 
przywiązanej do liturgii Kościoła katolickiego w Polsce. Mamy bezpośrednie 
odwołanie do Boga na scenie. Przy tym trzeba równocześnie przypomnieć drugi 
ważny fakt, o którym mówi Danuta Mikołajska: 

Juliuszowi Słowackiemu nie starczyło życia, aby dokończyć bodaj rapsod  
V Króla – Ducha. Zrobił to w pół wieku później Stanisław Wyspiański. A tak naprawdę 
ostatnie słowo w tej sprawie wypowiedział Kardynał Wojtyła – nie tylko przez ów 
niezwykły akt modlitwy w Osajsku za duszę zabójcy swego poprzednika na stolicy 
biskupiej w Krakowie – Świętego Stanisława.5 

Wojtyła podejmuje dramat człowieka w wymiarze, nie tylko artystycznym, ale  
i duchowym na scenie. Wpisując się w kerygmat zbawienia w formie interpretacji 
tekstu poety – spowiedzi. Jako człowiek i aktor podejmuje próbę usprawiedliwienia 
postaci dramatu, zarówno w życiu jak i na scenie. Takie podejście do twórczości na 
scenie mieści się w celu twórczości Stanisławskiego – "Tworzenia życia ludzkiego 
ducha na scenie". Zarówno Kotlarczyk jako inspirator scenicznego dzieła twórczego, 
tak i współtwórca Wojtyła, wpisują dramat człowieka, w tym wypadku króla 
Bolesława Śmiałego, w przestrzeń duchowości chrześcijańskiej. Pierwszy wskutek 
postawienia sprawy dramatu ludzkiego, rozgrywającego się konfliktu w dwóch 
wymiarach świata: doczesnego i wiecznego, drugi wskutek rozwiązania 
postawionego dramatu w obszarze duchowości chrześcijańskiej, w którym 
podejmuje się usprawiedliwienia dramatu ludzkiego przed Bogiem, w przyjętej 
formie interpretacji artystycznej rapsodu – spowiedzi. 

Odwołując się do hermeneutyki sytuacyjnej rozszerzonego typu, należy 
zauważyć, że w interpretacji wykonawcy znajdują się treści duchowe wszystkich 
osób dramatu6 ludzkiego rozgrywanego na scenie: artystów występujących w funkcji 
– poety, reżysera, aktora, jak i osób dramatu – biskupa i króla i, co tutaj 
najważniejsze – samego wykonawcy rapsodu, który ożywia duchowo wymienione 
osoby, jakby powiedział Wilhelm Dilthey – wskutek "przeżycia wtórnego".  

                                                 
3 "Wiem, że poza dość wąskim gronem specjalistów mało kto czytuje dziś Króla-Ducha. Powiem tylko,  

że jest on bardzo osobistym opisem przywoływanych przez duchową pamięć Poety wizji jego 
przeszłych wcieleń (Słowacki wyznawał w owym czasie teorie reinkarnacji). Wspomnienia sięgają 
pradziejów ludzkości". Zob. D. Michałowska, Karol Wojtyła, artysta – kapłan. Katowice 2006, s. 18  

4 D. Michałowska, op. cit, s. 40 
5 Ibidem, s. 46 
6 W ramach samo interpretacji i zgodnie z zasadą hermeneutyki sytuacyjnej przywołuję tu, jak sądzę, 

najbliższego duchowo artystom teatralnym w owym czasie poety, piszącego utwory na scenę i reżysera 
– osobę Wyspiańskiego z jego twórczością. Wyspiański podejmuje się dopowiedzenia historii, ale jej 
nie rozwiązuje. Wojtyła, występując w roli wykonawcy, zadaje pytanie, – Dlaczego? Otwiera w ten 
sposób drogę dla usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie znajduje w sakramencie spowiedzi. To przejaw 
miłości do człowieka. 
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Wojtyła działa na scenie jako człowiek – aktor, najpierw człowiek, potem wykonawca. 
Przedstawia konflikt króla i biskupa, jako dramat ludzki przez odwołanie się  
do zbawczej roli Boga. Przedstawiony konflikt ma możliwość stać się symbolem 
dramatu ludzkiego już w szerszym polu działania. Rozszerza więc zakres sytuacyjny 
o działanie zbawcze Chrystusa, gdy odniesiemy się do formy spowiedzi. Sam 
konflikt staje się teraz symbolem, a uczestniczące w nim osoby jego realnym 
urzeczywistnieniem. 

Realnie też uczestniczy w tym wydarzeniu wykonawca V rapsodu Wojtyła  
1 listopada 1941 roku w grupce osób, spotykających się w nieprzypadkowo 
wybranym dniu Wszystkich Świętych. Czy to właśnie nie w tym dniu zostało zasiane 
ziarno twórczości artystycznej w sercu młodego człowieka, które stało się po dwóch 
tygodniach zalążkiem aktora – kapłana, a później w rezultacie modlitwy w intencji 
zbawienia zamordowanego króla? Czy to właśnie nie w tym momencie Wojtyła 
zaczął się stawać – Aktorem Pana Boga? 

Wojtyła – Bolesław Śmiały, nie "wciela się" w osobę dramatu, występuje w roli 
człowieka – aktora, a nie Bolesława Śmiałego – Karola Wojtyły. Przez wspomnienie 
poety przeżywa dramat osoby w życiu i na scenie w sytuacji podanej przez poetę  
i przyjętej do siebie otwartej sytuacji spowiedzi, otwartej na zbawcze działanie Boga. 
Czyż w tych okolicznościach wolnej Woli nie staje się – Aktorem Pana Boga?  

Przyjęcie zadania aktorskiego, staje się impulsem do działania życiowego  
na scenie do tego stopnia, bo: 

[...] pośmiertny los wyklętego ze społeczności Kościoła, wygnanego i zmarłego, 
czy może zamordowanego króla (okoliczności jego śmierci nie są znane), musiał już 
w młodości niepokoić wykonawcę monologu Bolesława, bowiem nie jest chyba 
przypadkiem, że ostatnim utworem przyszłego Papieża, jaki powstał przed dniem  
16 października roku`78, jest poemat jakby podsumowujący tysiącletnią misję 
Kościoła w naszej Ojczyźnie, a odnoszący się do samego dramatu. Tytuł jego: 
STANISŁAW.7 

 
Zrozumienie słów ówczesnego papieża – Polaka jest przejrzyste –  

w powiązaniu jego życia i twórczości. To nie jest kierownictwo Boga, lecz działanie 
wolnej Woli konkretnego, rzeczywistego człowieka, polegające na wyborze sposobu 
działania, a w konsekwencji drogi życia zorientowanej w przestrzeni "kerygmatu 
zbawienia". Młody aktor Wojtyła – w swoim działaniu artystycznym na scenie  
i w życiu rozpoczyna „tworzenie ludzkiego ducha na scenie” (Stanisławski), żeby ten 
cel osiągnąć w życiu. Kameralne spotkania wokół „żywego słowa”, jak je nazwał 
później twórca Teatru Rapsodycznego (Kotlarczyk) jest ważną częścią wykładni 
późniejszych słów Jana Pawła II – „Jestem Aktorem Pana Boga”. 

 
2. Teatr żywego słowa 
Pojęcie żywego słowa Kotlarczyka ma swoje odzwierciedlenie w postulatach 

twórczych Stanisławskiego. Kontakty artystyczne Kotlarczyka z Juliuszem Osterwą, 
wcześniejsze dyspozycje artystyczne Stanisławy Wysockiej mogły być nośnikiem 
idei żywego słowa wyprowadzonej z Teatru Artystycznego Stanisławskiego, który 
Wyspiańskiego znał osobiście i uznawał za najwyższy autorytet teatralny pośród 
Polaków. Bowiem, to właśnie do niego zwrócił się z prośbą o podanie tytułu polskiej 

                                                 
7 Ibidem, s. 46 
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sztuki, którą chciał wystawić w Moskwie. Wyspiański zaproponował 
Stanisławskiemu Balladynę Słowackiego, którą Studio Teatralne MChAT wystawiło 
w Moskwie, zaraz po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej.8 Stanisławski i jego 
postulaty twórcze były dobrze znane w krakowskim środowisku teatralnym. 
Dowodem tego jest wystawienie Czajki przez Teatr Polski w Krakowie, w oparciu  
o partyturę spektaklu przekazaną Teatrowi przez Stanisławskiego. 

Zbieżność podejścia do słowa Kotlarczyka i Stanisławskiego można zrozumieć 
i wyjaśnić w oparciu o hermeneutykę sytuacyjną starego typu. Stanisławski 
przyjmował w twórczości "słowo działające", słowo tu nie oddziałuje a działa. 
Hermeneutyka sytuacyjna w obszarze teologii protestanckiej odsłania aktywne 
działanie Słowa Bożego na człowieka w jego odpowiedzi na Pismo Święte. W tym 
wypadku przekaz biblijny jest przyjmowany w formie symbolicznej. Słowo nie tworzy 
wyobrażenia a symbol, wyobrażenia tworzy człowiek, nie Bóg, Bóg daje Słowo, jak 
na przykład przykazania, czy też prawa Przymierza. Stanisławski rozumienie 
działanie Słowa Bożego i rozszerza je na działanie słowa poety, którego uważa  
za istotę uduchowioną. Idzie nawet jeszcze dalej, bo przyjmuje działanie słowa jako 
powszechnik. Studentom za przykład działania słowa podaje konkretną formę 
komendy wojskowej, wskutek której następuje natychmiastowe działanie. Oznacza 
to, że dla Stanisławskiego działanie słowa ma różnorodny charakter w zależności od 
okoliczność, czyli od sytuacji. Powstaje w ten sposób spójny obraz działającego 
słowa, odpowiadający wcześniej przedstawionej przeze mnie definicji duchowości. 
Spójność ta odsłania „ekonomię" działania Boga wobec człowieka, polegającą  
na ekologicznym Jego samo objawieniu. Ta Boża "ekonomia" i "ekologia" 
skierowana jest do człowieka, jako osoby i do ludzi, jako wspólnoty. Bóg respektuje 
możliwości człowieka. Mojżeszowi objawia się w części, nie w całości, lud Izraela 
prowadzi do Ziemi Obiecanej, żywiąc manną i przepiórkami, by wreszcie objawić się 
przez Jezusa Chrystusa. 

W tym wypadku mamy do czynienia z typowym kształtowaniem rozumienia  
i bytowania, właściwym dla hermeneutyki egzystencjalnej, co do struktury 
rozumienia oraz jego uwarunkowań. Hermeneutyka sytuacyjna w tym wypadku jest 
składową hermeneutyki egzystencjalnej, bowiem twórcy jej twierdzili: 

[...], iż w tekstach jest zaszyfrowana prawda egzystencjalna o sposobach 
rozumienia i bytowania człowieka. Dostęp do niej osiąga się przez interpretację 
egzystencjalną tekstów, a więc nie tyle ukierunkowaną na odtwarzanie ich genezy 
(historii powstania, motywacji autora, itp.), ile na pozyskanie nowych sposobów 
rozumienia własnej egzystencji. Należy podkreślić, że ideę egzystencjalnej 
interpretacji tekstów autorzy ci wiązali nie tylko z ujęciem rozumienia jako momentu 
sztuki interpretacji, lecz również z jego wykładnią na bardziej prymarnym poziomie 
jako podstawowej kategorii teoriopoznawczej i ontycznej.9 

 
Z żywym słowem w teatrze mamy do czynienia, gdy to słowo przyjmujemy  

w działaniu. Słowem kluczem do zrozumienia sytuacji jest „działanie“. Kotlarczyk 
rozumiał je jak Słowacki, bo w swojej książce – testamencie artystycznym – pisze  
o „magii“ słowa, wyprowadzając ją z Pisma Świętego.  

                                                 
8 List Stanisławskiego do Wyspiańskiego. Archiwum K. S. Stanisławskiego w Moskiewskim Akademickim 

Teatrze Artystycznym 
9 B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011,  

s. 153 
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Pisze jak następuje: 
Każda zgłoska świętego języka wyrażała świat: fizycznej natury, ludzi i boski. 

Była echem troistości świata i kryła w sobie możliwość trzech sposobów wiązania 
rzeczy: pierwszy był m ó w i ą c y, drugi – z n a c z ą c y, a trzeci – u k r y w a j ą c y, 
hieroglificzny, hermeneutyczny, ezoteryczny, niezrozumiały bez odpowiedniego 
klucza. Takie były stopnie egipskich inicjacji w misterium znaczeń słowa [...].10 

Kotlarczyk w dalszej części swojej wypowiedzi zwraca się do Orygenesa, który 
wyróżnia: "sens potoczny (historyczny), sens psychiczny (moralny) i sens duchowy 
(mistyczny)".11 Ostatecznie czytamy: "W zakres warstwy trzeciej, centralnej, 
metafizyczno-psychologicznej, stanowiącej najgłębszą, a zarazem najwyższą istotę 
tekstu wchodzą takie zjawiska-fenomeny jak: ethos (zespół idei narodowych  
i ogólnoludzkich, patriotycznych i religijnych), koncepcja, wizje, symbole, archetypy, 
transcendencja, duch".12 Tutaj Kotlarczyk zbliża się wyraźnie do postulatów 
artystycznych Stanisławskiego, bo oto czytamy w komentarzu Iriny Nikołajewnej 
Winogradskiej do stenogramów z prób Stanisławskiego: 

Stanisławski nie raz na próbach będzie przytaczał słowa – sztuka przeżywania. 
Teraz trzeba zauważyć, że Konstantyn Sergiejewicz nigdy nie wymagał przeżywania 
od wejścia na scenę do zejścia z niej. W sztuce przeżywania, jak ją traktował 
Stanisławski, rzecz jest w takim opanowaniu wewnętrznej i zewnętrznej techniki, 
żeby prowadziła ona do chwil, momentów uduchowienia, uzewnętrznienia ludzkiej 
duszy, do zapalenia istoty istnienia. Sens i złożoność sztuki przeżywania polega  
na tym, że momenty te powinny powstać w każdym spektaklu. Przy czym za każdym 
razem, na każdym spektaklu z nowym odcieniem w ciągu przeżyć, 
odzwierciedlającym dzisiejsze zmiany życia (jak poza sceną, tak i na scenie, wśród 
partnerów). Zagrać spektakl, mając trzy – cztery takie chwile – już jest bardzo dobrze 
– mówił Stanisławski.13 

Zbieżności są wyraźne w ujęciu sprawy, przy czym Kotlarczyk poszedł dalej, bo 
przywołuje do współudziału hermeneutykę, choćby w słowach twórcy współczesnej 
zachodnioeuropejskiej hermeneutyki: "Nigdy ten, kto interpretuje, nie zbliży się do 
tego, co mówi tekst, jeśli nie będzie żył w aurze interpretowanego tekstu" (Paul 
Ricoeur)".14 Dla Stanisławskiego drogą do życia w aurze tekstu jest poznanie "sztuki 
przeżywania". Podobnie do sprawy działania słowa podchodzi Kotlarczyk  
w słowach: 

Cudowne działanie żywym słowem, jego niezwykła siła, moc i potęga działania 
leżą w uduchowieniu słowa i jego tonu. Słowo mikrokosmiczne zbliża się do 
makrokosmicznego tylko przez spirytualizację. Nowożytna i nowoczesna ezoteryka 
dostrzega w każdym działaniu słowa elementy magizmu, zaś akt Stworzenia świata 
i n  p r i n ci p i o  przez makrokosmiczne Słowo – uznaje za najpotężniejszą formę 
magii. Kontemplacja tego kosmologicznego aktu magicznego to przedmiot nie tylko 
religii i filozofii. Przedmiot nie tylko Mojżeszowej Genesis, Prologu Ewangelii  

                                                 
10 M. Kotlarczyk, Sztuka żywego słowa. Kraków 2010, s. 418 
11 Ibidem 
12 Ibidem, s. 420 
13 I. Nikołajewna Winogradska, Konstanty Stanisławski prowadzi próbę. Notatki i stenogramy z prób, 

krzepł. R. Stelmach. Poznań 2004, s. 11. [Towarzystwo Teatralne im. K. S. Stanisławskiego w Poznaniu. 
Wydanie bibliofilskie.] 

14 M. Kotlarczyk, op. cit., s. 422 
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św. Jana i Kabały, ale i tybetańsko-hinduskiej Mantra Jogi.15 [...] W momencie, kiedy 
jako odblask Logosu homo magnus tworzy na obraz i podobieństwo Stwórcy, jego 
działanie słowem staje się wtedy manifestacją siły, mocy i potęgi niezwykłej. 
Reminiscencją siły, mocy i potęgi kosmologicznego, kreacjonistycznego S ł o w a, 
które rozległo się nad chaosem i n  i l l o  t e m p o r e. Posłyszeć i przyjąć choćby  
w najmniejszym stopniu wibracje Prawibracji i stać się cząstką Logosu, przejąć 
elementy mocy Logosu, zjednoczyć się z Logosem – oto ezoteryczny klucz do 
cudownego działania słowa. Tylko w takim cudownie działającym s ł o w i e –  
"na obraz i podobieństwo".16 

 
W kontekście wymienionych zbieżności teraz głębiej możemy zrozumieć 

odkrycie hermeneutyki egzystencjalnej działającego słowa. Św. Jan Paweł II 
stwierdza: Jestem Aktorem Pana Boga wskutek przedstawionego rozumienia 
żywego słowa i jego działania. 

 
3. Poetyckość i symbolika jako rezultat duchowej wspólnoty twórczej 
Istotną cechą dramatu poetyckiego jest jego poetyka i symbolika. Poetyka 

pochodzi z relacji człowieka ze słowem, którą wyraziłem w oparciu o hermeneutykę 
egzystencjalną. Symbolika zaś pochodzi z relacji kierunkowej – od słowa do 
człowieka. 

W pierwszym wypadku mamy do czynienia z reakcją osoby ludzkiej  
na działające słowo w wymiarze mistycznym. W drugim wypadku spotykamy się  
z ekspresją duchową człowieka jako rezultat działającego słowa. W ten sposób 
mamy do czynienia z sytuacją, która zawiera więcej niż jedną relację. Rozpoczyna 
się dialog, który różni się tym od rozmowy, że treści słownej towarzyszy działanie 
spójne, mniej lub bardziej, z tą treścią słowną. Żywe słowo pobudza człowieka do 
działania (Kotlarczyk). Oznacza to, że poetyka i symbolika nie są sprawą umowy, 
lecz duchowości, której Stanisławski poszukiwał w przeżywaniu, bowiem przeżycie 
oddala od fałszywej w tym wypadku umowności. (Nie można się umówić z Panem 
Bogiem, żeby, np. zostać „Jego Aktorem“.) Umowność zabija poetykę i symbol. 
Zamyka drogę do teatrów zbawczej przyszłości: „Teatru Słowa, Teatru Misteriów  
i Teatru Ducha, – dla których fundamentalną zasadą będzie szukanie i odnalezienie 
zagubionej boskości słowa“,17 przepowiada Kotlarczyk. 

Dobrym przykładem połączenia poetyki z symboliką w kontekście działającego 
słowa, nazywanego przez Kotlarczyka żywym, jest sakrament, bowiem łączy  
on działanie ludzkie z działaniem Boga, w którym rozgrywa się dramat Chrystusa  
i człowieka. 

Istotą sytuacji sakramentalnej jest zjednoczenie natury boskiej z ludzką  
w konkretnych działaniach z udziałem znaków naturalnych i realnych. Działania 
odnoszą się do poetyki a znaki wskazują na symbolikę. 

Kiedy Jan Paweł II wypowiada słowa: „Jestem Aktorem Pana Boga“ sytuuje 
siebie w przestrzeni trzech natur. Tymi słowami oznacza nie tylko wynik 
doświadczenia wyższej istoty, ale też jakość spotkania z rzeczywistością. Jakość 
tego spotkania została umieszczona, nie w widzialnej przestrzeni świata, a w jej 

                                                 
15 Ibidem, s. 423 
16 Ibidem 
17 Ibidem, s. 428 
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atmosferze. Wskazuje na osobistą jakość egzystencji – „Jestem Aktorem“, a potem 
następuje urzeczywistnienie tej jakości w konkretnej „Istocie Najwyższej“, czyli  
w Bogu. Można powiedzieć prościej, że to nie sam byt, lecz także jakość bycia jest 
punktem odniesienia. W tym wypadku mamy możliwość odniesienia słów papieża 
Jana Pawła II do symboli religijnych zawartych w sakramentach. Nie jest to sprawa 
umowy, czyli w tym wypadku „udawania“, czy też „grania“ jako uzgodnienia działań 
w wykonywanej roli, lecz sprawa działania Słowa w życiu i kapłaństwie  
w określonych przeze mnie momentach życia i działania, zarówno Człowieka jak  
i Boga. Z kapłana sztuki aktorskiej Wojtyła staje się kapłanem życia – Janem Pawłem 
II, usytuowanym w atmosferze rzeczywistości przez doświadczenie modlitwy. To już 
nie jest tworzenie życia na scenie, ale tworzenie życia w życiu – powiedziałby 
Stanisławski, czyli życia duchowego w przestrzeni historycznej, też przez twórczość 
literacką. Można śmiało powiedzieć, że działanie słowa, poetyckiego stało się 
niewystarczające dla duchowości Wojtyły w jego młodości. 

W definicji duchowości jej moc należy do opisanej sytuacji: DCh = {[(Bóg 
Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), (Człowiek, Świat)]; (Prawda, Piękno, Dobro); 
(Wola lub Wiara)} 

Definicja, z punktu widzenia hermeneutyki, przedstawia jakości wzajemnie 
powiązane i pogrupowane przez połącznia koniunkcyjne. W tym wypadku należy 
zwrócić uwagę na ostatni człon, który wyróżnia Wolę i Wiarę związaną spójnikiem 
„lub“. To jest alternatywa łącząca, a niewykluczająca, która posługuje się spójnikiem 
„albo“. Oznacza to, że Wiara może, ale nie musi, sprzyjać Woli Bożej. Pierwsza 
grupa stanowi o Trójcy Świętej, w której mamy do czynienia z manifestacjami 
duchowymi. Te manifestacje mają miejsce w sakramencie. W drugiej grupie mamy 
do czynienia z manifestacją Człowieka i Świata, jako okazanie Dzieła Bożego, 
trzecia odzwierciedla rzeczywistość przyrodniczą, a czwarta działanie Boga  
i Człowieka. 

W zobrazowanej wcześniej istocie sakramentu wszystkie części duchowości 
mają miejsce w pełnym wymiarze duchowym i rzeczywistym. Manifestacje wokół 
prawdy, dobra i piękna dotyczą głównie rzeczywistości bytu ludzkiego w świecie  
i mają cechę duchową przez koniunkcyjne związanie z poprzednio zapisanymi,  
z wyjątkiem Woli i Wiary. Wolę i Wiarę związane w tym wypadku z atrybutem 
wolności człowieka. 

Pozostaje postawienie pytania o obraz duchowości zawarty w sytuacji 
egzystencjalnej Jana Pawła II w związku z wypowiedzianym zdaniem: „Jestem 
Aktorem Pana Boga“. W jakiej przestrzeni duchowości można odnaleźć sens tej 
wypowiedzi? 

Zwróćmy uwagę, że słowa te wypowiada papież – Polak, również jako 
przywódca duchowy wyznania rzymsko-katolickiego. Osoba głęboko 
zaangażowana w życie społeczne świata, miłośnik przyrody i autorytet poznawczy 
w dziedzinie teologii i etyki, a także aktywny twórca kultury społecznej i artystycznej. 
Wszystkie jakości istotne dla duchowości w sytuacji Jana Pawła II są spełnione do 
tego stopnia, że śmiało w ostatnim członie duchowości możemy spójnik „lub“ 
zamienić w wyznaczonej przestrzeni sytuacji opisanej w analizowanym zdaniu na 
spójnik „i“. To właśnie Wiara, jej moc w tej sytuacji, uzdalnia do wypowiedzi takich 
słów, które określają sposób egzystencji człowieka je wypowiadającego. Natomiast 
młody Wojtyła jako aktor Teatru Rapsodycznego, występujący na scenie  
w warunkach domowych, co warto podkreślić, porusza się w przestrzeni głębokiej 
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duchowości artystycznej, co prawda wykraczającej poza jej przedziały, ale w istocie 
tkwiący w niej. W tym wypadu mamy do czynienia głównie ze strukturą duchowości 
artystycznej zaopatrzonej w spójnik „lub“. Jest to bardziej struktura wyboru niż 
konsekwencji. 

Jeszcze istotna uwaga. Obie struktury, zarówno duchowego wyboru jak  
i duchowej konsekwencji, osadzone są we wspólnocie i egzystują w przestrzeni 
wyznaczonej przez jakości istotne dla przedstawionej definicji. Oznacza to,  
że naturalnym środowiskiem duchowości jest wspólnotą, nie tylko ludzi, ale i jakości 
życia. Podkreślam przy tym, że w naturalnym środowisku, a niestworzonym przez 
człowieka, nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie środowiska społecznego. 

Jan Paweł II włącza się świadomie i twórczo w dramat Chrystusa na krzyżu, 
dowodzi tego jego znana wypowiedź, że „nie schodzi się z Krzyża samemu“. 
Duchowa wspólnota, tworzona zgodnie z przedstawioną definicją duchowości, 
polega na dodawaniu wiary do działającego powszechnienie słowa. Dodawanie to 
możliwe jest w oparciu o strukturę sakramentu i modlitwę, czyli przez symboliczno-
sytuacyjne działanie słowa. 

Dramat poetycki bez zaangażowania tak rozumianej duchowości, jak ją 
przedstawiłem, staje się zwykłą umową, grą albo, jak mówił Stanisławski – 
„wydumką“, czyli wymysłem i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a tym bardziej 
z realną twórczością artystyczną. Bez tak rozumianej duchowości nie jest możliwy 
też rozwój dramatu poetyckiego, a tym bardziej twórczości poetyckiej. 

 
Zakończenie 
W artykule istnieją dwie przestrzenie treściowe – istotnościowa i wyjaśniająca. 

Przestrzeń istotnościową podsumowuje ostatni podpunkt, bo odnosi się do działania 
Jana Pawła II jako aktora i kapłana. Zaś w zakończeniu skupię się na przestrzeni 
wyjaśniającej, w której dominują działania Kotlarczyka i Stanisławskiego. Oba 
obszary przenika motyw teologiczny, który nazywany jest „miejscem“ lub 
„momentem“ teologicznym“. Tym miejscem teologicznym może być ta „mała 
prawda“, o zaczepienie, której prosi Stanisławski swoich aktorów i o którą „zaczepił“ 
się młody aktor – Karol Wojtyła. Jak widać z życia, ta mała prawda miała wymiar 
teologiczny w rozwiązaniu zadania aktorskiego. Chodzi mi więc o wskazanie 
momentu teologicznego odnoszącego się do wypowiedzi Kapłana i wyjaśnieniu go 
w kategoriach hermeneutyki egzystencjalno-sytuacyjnej. Z punktu teologicznego, 
wypowiedziane zdanie nie jest metaforą a stwierdzeniem faktu. 

Wypowiedź ta zainspirowała mnie do poszukiwania jej źródła. Znalazłem je we 
wskazanym momencie, czy też sytuacji twórczej, docenionej przez wybitnych 
współpracowników, tych widzialnych i niewidzialnych. Najbardziej widoczną osobą 
okazał się twórca teatralny – Kotlarczyk, z którym JP II przyjaźnił się do końca jego 
życia. Tak więc odniesienie jest uzasadnione i konieczne. Ale jest to też odniesienie 
do wspólnoty teatralnej, którą stworzył. Powstała i rozwijała się wtedy w oparciu  
o inspiracje Stanisławskiego.  

To jest rodzaj podejścia teologicznego, wiążącego Słowo Boże ze słowem poety 
oraz próba pokazania połączenia tych dwóch światów w obszarze dramatu 
poetyckiego, jako twórczości poetyckiej na scenę. 

Definicja duchowości służy wyjaśnieniu w obu przestrzeniach artykułu  
w różnych proporcjach. Bardziej w obszarze istotnościowym. Nie wskazuje,  
że osoba niewierząca jest pozbawiona duchowości. Wskazuje, że konieczne jest 
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odniesienie do niej, nawet przez zaprzeczenie. Człowiek nie może żyć i tworzyć bez 
tego odniesienia i to nie jest „dowód“ na istnienia Boga, bo takiego nie ma nawet  
w teologii. O Bogu stwierdza się na podstawie woli i wiary jednocześnie, uznając Go 
lub nie.  

W przestrzeni wyjaśniającej pojawiają się też wskazówki i odnośniki  
w przypisach, które, mam nadzieję, będą inspiracją do badań teologicznych  
i literackich, np. o sposobie działania sakramentu w twórczości albo kontakty 
Wyspiańskiego ze Stanisławskim.  
 

Streszczenie 
Na podstawie doświadczenia artystycznego Wojtyły – aktora w Teatrze 

Rapsodycznym wyjaśniam sens słów Jana Pawła II zawartych w tytule. 
Przedstawiam możliwość zastosowania metody hermeneutyki egzystencjalnej  
w interpretacji artystycznej twórczości teatralnej. Korzystam ze źródeł twórczości 
tego teatru. Przenoszę tę metodę w obszar dramatu poetyckiego i twórczości 
teatralnej. Przeniesienie dotyczy relacji Słowo – Człowiek – aktor. Inspiracją jest 
Stanisławski. Przy pomocy definicji duchowości rozpoznaję też możliwości rozwoju 
dramatu poetyckiego. Stwierdzam, że nie jest on możliwy bez duchowości 
osadzonej w rzeczywistości historycznej. Słowa pisane z wielkiej litery odnoszą się 
do relacji Bóg – Człowiek i Bóg – Świat. 

Słowa klucze: duchowość, twórczość artystyczna, kapłan, aktor 
 
Summary 
Based on experiencing artistic Wojtyla – aktor at the theatre Rhapsodic I am 

explaining the meaning of the words of John Paul II included in the title. I am 
presenting the possibility of the application of the method of the existential 
hermeneutics in interpretation of the artistic drama artistic work. I am using sources 
of the artistic work of this theatre. I am moving this method into the area of the poetic 
drama and the theatre artistic work. The transfer is regarding the relation Word – 
Man – actor. Inspiration Stanislavsky is. With the help of the definition of the 
spirituality I am identifying also development potentialities of the poetic drama. I state 
that he isn't possible without the spirituality settled in fact historical. The written words 
from capital letters refer to the relation God – the Man and God – World. 

Key words: spirituality, artistic creativity, priest, actor. 
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