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WSTĘP 

 
W kolejnym numerze czasopisma, który wraz z autorami tekstów pragniemy 

oddać Czytelnikom, poruszone zostały zagadnienia aktualnie podejmowanych 
kierunków badań, prowadzonych przez reprezentantów nauki w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, zdrowotnego, zarządzania oraz 
pedagogiki. Zgodnie z wymienionymi kierunkami zebrano kolejne artykuły, 
tworzące pięć odrębnych części czasopisma.  

W pierwszej części pt. Bezpieczeństwo narodowe postawiono pytania  
o obraz państwa, jego funkcje oraz współczesne atrybuty państwowości. Zawarto 
w niej również refleksje dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych dla bezpieczeństwa 
człowieka. Wyeksponowano negatywny wpływ cyberterroryzmu na bezpieczeństwo 
państwa. Autorzy podkreślili, że wskutek rozwoju nowych technologii, w ostatnich 
latach obok zamachów bombowych, uprowadzeń, porywania zakładników, 
powstało nowe zagrożenie w postaci cyberterroryzmu. Zauważono również, że 
szkolenie żołnierzy zawodowych stanowi formę rozwoju kapitału ludzkiego sił 
zbrojnych naszego kraju. Uznano Straż Graniczną jako instrument promocji 
obronności. Podkreślono, że dobrze prosperujący sektor budowy okrętów 
stymuluje rozwój gospodarczy i w decydujący sposób przyczynia się do obronności 
i bezpieczeństwa narodowego. W prezentowanych tekstach pojawiła się również 
problematyka osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do obowiązującego 
prawa. W szczególności są to zagadnienia dotyczące wyrównywania szans osób  
z niepełnosprawnościami w świetle polskiego ustawodawstwa. W artykule 
zamykającym tę część czasopisma rozważono międzynarodowe migracje ludzi  
w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego.  

Druga część czasopisma nosi tytuł Bezpieczeństwo wewnętrzne. Autorzy  
w rezultacie rozważań i analiz zauważyli, że cyberprzestępczość jest poważnym 
zagrożeniem dla każdej osoby korzystającej z sieci, bez względu na posiadane 
zasoby i informacje. Może dotykać instytucje finansowe i rządowe. Wynika to  
z coraz powszechniejszego dostępu do internetu. Warto również skupić uwagę na 
zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego oraz oceny kosztów zakłóceń 
dostaw energii elektrycznej, mających wpływ na system energetyczny, 
gospodarczy i na społeczeństwo w Polsce. Interesująca jest także analiza 
ekonomiczna dla przypadku sześciogodzinnego braku dostaw energii  
w aglomeracji warszawskiej. Ponadto, dokonano oceny świadomości społecznej 
wśród studentów Akademii Marynarki Wojennej, dotyczącej możliwości 
samoobrony obywateli w sytuacjach zagrożenia, w szczególności obrony 
koniecznej i stanu wyższej konieczności. Wskazano, że świadomość obywateli  
w zakresie samoobrony winna być systematycznie zwiększana. Teksty 
zamieszczone w tej części czasopisma zawierają również rozważania natury 
prawnej. Mowa tu między innymi o naruszaniu prawa karnego i materialnej treści 
czynu zabronionego oraz propozycji projektu badawczego „przypadków 
granicznych”. Celem proponowanego projektu było zdefiniowanie i opisanie 
zjawiska, przez wskazanie kryteriów pozwalających na wyodrębnienie takich spraw 
oraz sformułowanie rozwiązania uwzględniającego różne podejścia do tego 
problemu, występujące na świecie. Poruszono zagadnienie prawa obywateli do 
dobrej administracji w aspekcie ich bezpieczeństwa prawnego. Zwrócono uwagę 
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na związek zachodzący między realizacją tego podstawowego prawa  
a bezpieczeństwem obywateli. Rozważono główne tezy wybranych orzeczeń 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wpływających na działania administracji oraz 
pogłębianie praworządności i zaufania w stosunku urząd – obywatel. Podkreślono 
również ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego jako rolę samorządu 
lokalnego. Przeanalizowano ustawowy sposób zarządu nieruchomością wspólną  
w małych wspólnotach, a więc zagadnienie dotyczące czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, co jest źródłem wielu wątpliwości. Jest to związane  
z faktem, że prawo nie przedstawia wszystkich sytuacji życiowych, które mogą 
mieć miejsce – stąd w artykule podjęto próbę określenia zakresu 
usystematyzowania wiedzy związanej z kryterium czynności przekraczających 
zwykły zarząd w małych wspólnotach.  

W artykułach kolejnej części pt. Zarządzanie znajdujemy wartościowe 
refleksje w zakresie zarządzania kryzysowego, które odniesiono do systemów 
ratowniczych, organizacji pozarządowych, bezpieczeństwa imprez masowych oraz 
profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym. Autorzy merytorycznie wyjaśnili zasady 
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (ZSR) z uwagi na uwzględnienie 
możliwości zadań z dziedziny obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, działań 
ratowniczych na dużą skalę jak usuwanie skutków powodzi, śnieżyc oraz wszelkich 
współczesnych zagrożeń. Zaprezentowali przedsięwzięcia związane z rozwojem 
analizowanego ZSR czyli doskonalenia systemu alarmowania służb ratowniczych  
i innych podmiotów, dysponowania sił i środków do działań ratowniczych oraz 
wiele innych. Wyeksponowali działalność organizacji pozarządowych, działających 
w gminach w zakresie zarządzania kryzysowego. W tym obszarze opisano cele  
i zadania Związku Harcerstwa Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Ratowniczej, 
Stowarzyszenia Służb Ratowniczych, Polskiego Czerwonego Krzyża. Podkreślono 
konieczność upowszechniania zainteresowania sprawami bezpieczeństwa, 
prowadzenia promocji, wspierającej zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo  
i obronność. Wyeksponowano również bezpieczeństwo imprez masowych  
w obiektach zamkniętych i podkreślono proces zarządzania i dowodzenia służbami 
odpowiedzialnymi za jego realizację w czasie ich trwania. Podobnych analiz 
dokonano na przykładzie turnieju sportowego w hali Spodek w Katowicach. 
Uznano profilaktykę jako narzędzie zarządzania kryzysowego w zapewnianiu 
bezpieczeństwa na przykładzie Straży Pożarnej w powiecie bielskim.  

W dziale pt. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszczą się wypowiedzi autorów, 
którzy przeanalizowali zachowania altruistyczne ludzi na przykładzie honorowych 
dawców krwi. Przybliżyli ich sylwetki oraz ich opinie na temat dawstwa krwi, 
motywacji i różnych doświadczeń związanych z tym postępowaniem. Podjęto 
również problem konieczności leczenia odwykowego ludzi, prowadzącego do 
motywowania ich do zmiany zachowań destrukcyjnych. W oparciu o organizację 
lecznictwa odwykowego zaprezentowano podejścia terapeutyczne stosowane  
w terapii uzależnienia od alkoholu oraz ich efektywności. W rezultacie badań 
naukowych wskazano nowe perspektywy dla lecznictwa odwykowego.  

W ostatnim fragmencie czasopisma pt. Pedagogika autorzy podjęli kilka 
społecznie ważnych problemów. Wyeksponowali cyberprzestrzeń jako nowe pole 
aktywności wynikające z rozwoju technologii teleinformatycznych. Podkreślili, że 
rolę internetu w społeczeństwie należy widzieć nie tylko w aspekcie wielu 
możliwości i szans rozwoju, ale również w kontekście licznych zagrożeń 
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wychowawczych i społecznych, czyli w obszarach nieodpowiednich kontaktów  
w sieci, negatywnych treści oraz niebezpiecznych działań przez dzieci. Autorzy 
wskazali konieczność wprowadzenia w szkole zajęć przeznaczonych na problemy 
zagrożenia i bezpieczeństwa w sieci. Ponadto, w rezultacie dużego zaintere-
sowania młodzieży szkół średnich kształceniem policyjnym, w Komendzie Głównej 
Policji podjęto działania zmierzające do standaryzacji kształcenia w takich klasach, 
wdrożonego w 2016 roku. Poruszono również zagadnienia dotyczące komunikacji 
w rodzinie w aspekcie rywalizacji i współdziałania między rodzeństwem. Warto-
ściowe wnioski wyprowadzono w oparciu o analizę wyników badań przepro-
wadzonych w rodzinach wielodzietnych w dużym mieście.  

Serdecznie zachęcam Państwa do lektury, życząc niezwykłych intelektualnych 
doznań oraz inspiracji dla prowadzonych własnych badań i analiz naukowych. 
 

Redaktor Naukowy 
Przeglądu Naukowo-Metodycznego 

Edukacja dla Bezpieczeństwa 
Maria Kozielska 
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Adriana ŚREDNICKA 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 

PAŃSTWO – TERMINOLOGIA, FUNKCJE ORAZ WSPÓŁCZESNE 
ATRYBUTY PAŃSTWOWOŚCI 

 
 

Wstęp 
Państwo jest podstawowym elementem stosunków międzynarodowych, przez 

co jest szeroko rozumiane i definiowane w zależności od zainteresowań i potrzeb 
badawczych. Jest pojęciem interdyscyplinarnym, badanym przez filozofów, 
ekonomistów, prawników, politologów etc., przez co trudnym staje się stworzenie  
i wprowadzenie jednej definicji. Państwo jest na tyle ważnym zjawiskiem  
w dziejach cywilizacji, iż nie może być zignorowane przez uczonych, niezależnie 
od tego, jakimi metodami badawczymi starają się oni dojść do prawdy o jego 
istocie, przejawach istnienia, przeobrażeniach i powiązaniach z innymi zjawiskami 
otaczającej nas rzeczywistości1. 

W świecie naukowym istnieje wiele definicji państwa. Tylu ilu autorów, tyle  
w literaturze można znaleźć objaśnień. Wszystkie są poprawne, a ich wspólnym 
punktem jest wyszczególnienie fundamentalnych cech państwa: terytorium, 
obywatele, suwerenna władza. Aby można było mówić o państwie konieczne jest 
spełnienie tych trzech atrybutów. Wraz z wejściem w życie postanowień Konwencji 
o Prawach i Obowiązkach Państwa z Montevideo (1933) pojawiła się definicja 
prawna. W art. 1 tejże konwencji można przeczytać, że państwo jest podmiotem 
prawa międzynarodowego i musi posiadać następujące elementy: ludność, 
suwerenna władza, terytorium oraz zdolność do zawierania stosunków 
międzynarodowych. 
 

Terminologia 
Można przywoływać niezliczoną liczbę definicji państwa odnoszących się do 

nauk o państwie, korzystając chociażby ze słownika języka polskiego 
„zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone terytorium  
i mająca swój rząd” czy specjalistycznej literatury „trwały związek ludzi stale 
zamieszkujących określone terytorium, podlegających władzy zwierzchniej”2.  
W celu przedstawienia kreowania się pojęcia państwa cofnijmy się do początków 
ludzkości. Punktem wyjścia i przedstawieniem przeobrażeń społecznych jest 
schyłek społeczeństwa plemiennego. Był to okres, w którym po raz pierwszy 
nastąpiło rozwarstwienie klasowe, ale również pojawiło się niewolnictwo. Było to 
konieczne z racji tego, że brakowało rąk do pracy, kobiety zostały wykluczone ze 
wszelkich prac w gospodarstwie. Wyłączając czynnik etyczny należy pamiętać, że 
niewolnictwo przyczyniło się do rozwoju ekonomicznego i było niezbędnym 

                                                           
1P. Winczorek, Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005, s. 12. 
2B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa, [w:] Wprowadzenie do 
nauki o państwie i polityce, red. H. Kosienkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, s. 16. 
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krokiem ku rozwojowi wspólnot. Następnymi prekursorami, którzy mieli 
najistotniejszy wpływ na dzisiejsze pojmowanie omawianego pojęcia byli Grecy. Do 
definiowania używali dobrze nam znanego słowa polis, czyli miasto-państwo, które 
oznaczało suwerenną organizację terytorialną z niezależnym ustrojem  
i prawodawstwem. Z kolei rzymianie korzystali ze słowa civitas określając w ten 
sposób państwo wszystkich rzymian. Wraz ze zmianami geopolitycznymi oraz 
ustrojowymi zmienili to wyrażenie na res publica- wspólnota wszystkich obywateli, 
z której wywodzi się dzisiejsze sformułowanie Rzeczpospolita. W okresie 
rzymskich podbojów oraz poszerzania swojego terytorium zaczęto używać słowa 
imperium. 

W okresie średniowiecza nastąpiło odejście od starożytnych terminologii  
i zaczęto używać określenia terra, co miało za zadanie podkreślenie 
najważniejszego czynnika w owych czasach, czyli czynnika terytorialnego. 

Okres ciągłych wojen, podbojów, przesuwania granic w celu zwiększenia 
terytorium dał możliwość nowego zdefiniowania państwa. Nie była to już tylko 
wspólnota obywateli, najważniejszym elementem była wielkość terytorium. Im 
większa powierzchnia, tym państwo silniejsze i bardziej znaczące. Doprowadziło to 
do powstania hierarchii. Ci co najeżdżali i podbijali sprawowali władzę nad 
podbitymi (teoria podboju). Kolejnym krokiem w tworzeniu terminologii był wiek 
XVI, który jest uznany za okres przełomowy i za czas, w którym powstało 
polityczne definiowanie państwa. Machiavielli wprowadził nowe określenie state, 
które było uniwersalne, opisujące każde państwo bez względu na wielkość, liczbę 
ludności czy wielkość sił zbrojnych. Wprowadził tym samym nowe znaczenie, co 
zapoczątkowało powstanie nowożytnej teorii państwa. Ponadto etyczną 
współpracę na rzecz ogółu zastąpił racją stanu. Nowe sformułowanie zostało 
zaakceptowanie przez społeczność międzynarodową i wykorzystane przez inne 
narody. 
 

Cechy państwa 
Podejmując próby zdefiniowania omawianego pojęcia, należy pamiętać  

o elementach wpływających na proces uznania państwa. Już w pierwszych 
definicjach państwa możemy zauważyć próby wyznaczenia cech państwa. Każda 
gałąź nauki wyodrębnia cechy, które z ich punktu widzenia są istotne. Wielokrotnie 
się pokrywały, jednak dopiero w XIX wieku zostały doprecyzowane  
i znormalizowane. Dokonał tego niemiecki teoretyk Georg Jellinek. Swoją teorię 
nazwał trójelementarną definicją państwa, która składa się z terytorium, ludności 
oraz suwerennej władzy. Najwięcej kontrowersji oraz wątpliwości związanych  
z przepisami międzynarodowego prawa publicznego budzi kryterium terytorialne. 
Podstawowym wyznacznikiem istnienia państwa jest posiadanie swojego 
terytorium rozumianego, ograniczonego granicą lądową, powietrzną i morską – 
jeśli taka jest możliwa do wyznaczenia. Natomiast ich zadaniem jest ochrona 
terytorium państwa przed ekspansją. Na przestrzeni wieków znaczenie czynnika 
terytorialnego ulegało zmianie. Przez wiele stuleci dla każdego rządzącego 
najważniejsze było powiększanie terytorium. Dokonywano tego poprzez ciągłe 
wojny, podboje i włączanie w swe granice okolicznych słabszych regionów. 
Sprawowanie kontroli nad dużym obszarem gwarantowało dostęp do urodzajnej 
ziemi oraz bogactw naturalnych. Co z kolei zwiększało morale wśród 
społeczeństwa i gwarantowało przychylność rządzącym. W dzisiejszych czasach 
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bogactwo, siła i międzynarodowa pozycja państw mierzone są za pomocą innych 
wskaźników niż sama wielkość terytorium państwowego3. Do nie dawna granice 
państw wyznaczane były przy pomocy przeszkód naturalnych (rzeki, łańcuchy 
górskie). Obszar otoczony przyrodniczymi przeszkodami zapewniał obronę 
terytorium przed potencjalnym wrogim najazdem. Celem wielu państw było 
uzyskanie dostępu do morza. Widziano w tym korzystne warunki dla rozszerzenia 
przemysłu. 

Nieodzownym elementem związanym z terytorium jest jego integralność. Na 
początku XIX wieku zaczęto zmieniać podejście w kwestii terytorium. Przede 
wszystkim zaczęto zwracać uwagę na integralność. Po raz pierwszy zwrot 
integralności terytorialnej został użyty podczas kongresu wiedeńskiego (1815). 
Właśnie wtedy została przyznana gwarancja integralności terytorialnej dla 
Szwajcarii i części Sabaudii. Kolejny zapis można znaleźć w art 10. Paktu Ligi 
Narodów (1919): „członkowie Ligi zobowiązują się szanować i utrzymywać 
przeciwko wszelkiej napaści zewnętrznej całość terytorium i obecną niezależność 
polityczną wszystkich członków Ligii. W razie napaści, jej groźby lub 
niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić wykonanie niniejszego 
zobowiązania”4. Zakończenie II wojny światowej w znaczący sposób wpłynęło na 
poszanowanie integralności i zajęło priorytetową pozycje w stosunkach 
międzynarodowych. Wiele umów międzynarodowych w swych treściach nawiązuje 
bezpośrednio do art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych: „wszyscy członkowie 
powstrzymają się (…) od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko nietykalności 
terytorium albo niepodległości (…) któregokolwiek państwa (…)”5. Ostatnim 
etapem tworzenia dzisiejszego pojmowania integralności było przyjęcie Deklaracji 
KBWE6 – Aktu Końcowego KBWE (1975). W treści dokumentu znaleźć można nie 
tylko zapisy dotyczące dotychczasowej ochrony całości terytorium, ale także inne, 
kluczowe dla państwa terminy tj. nienaruszalność granic, suwerenność  
i poszanowanie praw wszystkich aktorów międzynarodowych oraz zakaz okupacji  
i innych (pośrednich i bezpośrednich) aktów przymusu.  

Kolejnym niezbędnym elementem państwowości jest ludność. Państwo nie 
może istnieć, jeśli na swym terytorium nie posiada mieszkańców. To oni kształtują 
społeczeństwo, tworzą struktury, co ma realne przełożenie na potencjał państwa. 
Przy omawianiu tej cechy państwa, warto wspomnieć o nowej gałęzi 
bezpieczeństwa i nowym terminie – bezpieczeństwo demograficzne. Należy przez 
to rozumieć liczebność populacji na poziomie pozwalającym na przetrwanie, 
stabilność oraz rozwój państwa. Stosunkowo nie dawno, czynnik demograficzny 
został uznany jako nowa gałąź bezpieczeństwa. Wpływ na to mają zmiany 
ludności, które można obserwować na całym świecie. Największe problemy mają 
kraje rozwinięte, które borykają się z niskim wskaźnikiem przyrostu naturalnego, co 
ma wpływ na potencjał państwa. Czynnikami zależnymi od liczby ludności jest 

                                                           
3P. Winczorek, Nauka…, dz. cyt.., s. 62. 
4Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi i Niemcami, podpisany w Wersalu 
dnia 28 czerwca 1919 roku, Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200. 
5Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie 
ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90. 
6Komitet Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który został utworzony w 1964, a w 1995 roku 
zmieniono nazwę na Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Celem utworzenia Komitetu 
była paląca potrzeba znalezienia nici porozumienia między Układem Warszawskim a NATO. 
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liczba osób w wieku produkcyjnym, liczba konsumentów, szybkość rozwoju 
technologicznego i militarnego, jak również wielkość PKB na podstawie, którego 
wydzielane są środki z budżetu państwa. Im większa liczba ludności, tym większa 
liczba osób zdolnych do czynnej służby, a im więcej osób zdolnych do służby tym 
większa armia, co z kolei może (lecz nie musi) świadczyć o potędze państwa. 
Zdecydowana większość badaczy uważa, że liczba ludności ma znaczący wpływ 
na potencjał państwa oraz świadczy o jej potędze. Zmiana liczebności populacji 
między uczestnikami systemu międzynarodowego prowadzi do zmiany kalkulacji 
układu sił i zwiększenia znaczenia państwa, którego populacja w ujęciu relatywnym 
rośnie czy to poprzez wzrost liczby ludności własnej szybszy niż wzrost liczby 
ludności innych uczestników systemu, czy też wolniejszy spadek populacji własnej 
niż innych państw7. 

Ostatnią wymienioną przez Jellinka cechą państwa jest suwerenna władza. 
Termin został opracowany w XVI wieku przez francuskiego filozofa i teoretyka 
państwa, Jeana Bodin’iego, który za idealną suwerenną władzę uważał monarchię 
absolutną. Jego zdaniem władza wywodzi się tylko od Boga, ludzie nie mają na nią 
wpływu. Przez co staje się w pełni niezależnym i suwerennym organem państwa. 
Takiego stanu rzeczy nie zakłóca śmierć władcy, ponieważ cechą monarchicznej 
formy państwa jest dziedziczenie tronu. Jednak zacznijmy od wyjaśnienia słowa 
„suwerenność”. W słowniku języka polskiego definiowana jest jako „samodzielność 
polityczna, gospodarcza i społeczna państwa, niezależność od innych państw  
w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych”. Suwerenność jest 
interesującym, rozbudowanym i stwarzającym wielu, pod względem prawnym, 
problemów interpretacyjnych. Można ją podzielić na suwerenność zewnętrzną oraz 
wewnętrzną. Pierwsza, polega na podejmowaniu decyzji w sposób niezależny od 
jakiegokolwiek podmiotu poza państwowego (innego państwa, organizacji 
międzynarodowej, niepaństwowego aktora międzynarodowego). Organy władzy 
państwowej w podejmowaniu swoich decyzji są wolne, nie podlegają żadnym 
innym władzom znajdującym się poza terytorium państwa, samodzielnie mogą 
podejmować zobowiązania wobec innych podmiotów prawa międzynarodowego8. 
Natomiast druga polega na nieuginaniu się pod naciskami wewnątrz państwowymi, 
kierowanymi ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
działających na terytorium danego państwa. W dzisiejszych państwach 
demokratycznych suwerenem jest naród, który w sposób powszechny  
i bezpośredni dokonuje wyboru władzy zwierzchniej w państwie. W tej kwestii 
naród pełni najważniejszą rolę w państwie. To w jego gestii leży cykliczne 
wybieranie przedstawicieli państwa. Zadaniem suwerennej (zwierzchniej) władzy 
jest ustanawianie i egzekwowanie powszechnie obowiązujących norm prawnych 
oraz podejmowanie ważnych z punktu widzenia państwa decyzji, niezależnie od 
wewnętrznych i zewnętrznych wpływów i nacisków. 
 
  

                                                           
7M. Łakomy, Bezpieczeństwo demograficzne a potęga państwa, Przegląd Geopolityczny, 19, 2017,  
s. 129. 
8D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski, W. Lis, Konstytucyjny system organów państwa, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2012, s.5. 
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Współczesne atrybuty państwa 
Jak zostało wspomniane w niniejszym artykule, kiedyś na potęgę państwa 

wpływ miała wielkość terytorium oraz potencjał militarny. Takie pojmowanie potęgi 
państwa trwało, aż do II wojny światowej. Po 1945 roku państwa zaczęły 
redukować liczebność wojsk oraz zaczęto odchodzić od opierania na niej swego 
znaczenia na arenie międzynarodowej. W późniejszym okresie zauważono, że 
potęgę państwa można również rozpatrywać przy wykorzystaniu innych elementów 
wchodzących w działalność państwa. Jak można zauważyć, współczesne państwa 
w ostateczności uciekają się do użycia sił zbrojnych. Na dzień dzisiejszy, już nie 
strach przed agresją zbrojną prowadzi do negocjacji i znalezienia porozumienia, 
ale strach przed nałożeniem sankcji ekonomicznych, które mają znaczący wpływ 
na funkcjonowanie i rozwój państwa. 

XIX i XX wiek był wzmożonym okresem powstawania nowych państw. 
Spowodowane to było prowadzoną, przede wszystkim przez państwa europejskie 
(tj. Francja, Wielka Brytania), kolonizacją oraz przemieszczaniem się ludności. 
Nasilenie tego zjawiska nastąpiło po II wojnie światowej, w wyniku postanowień 
traktatów, konferencji i umów międzynarodowych. Lata 90. XX wieku to 
przyspieszenie procesu globalizacji, czego wynikiem jest szeroko rozumiane 
powstawanie nowych państw. Był to również czas zmian na arenie 
międzynarodowej spowodowany nowym powojennym układem sił na świecie 
(upadek muru berlińskiego, rozpad Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich). Największe zmiany zachodzące w geopolityce były widoczne na 
starym kontynencie. Powstały lub odzyskały niepodległość nowe podmioty 
międzynarodowe. Aby określić ich prawidłowość, należy kierować się przede 
wszystkim wyżej wymienionymi, podstawowymi i powszechnie obowiązującymi 
cechami państwa. Zauważono, że aby móc uznać nowe państwo należy również 
kierować się innymi kategoriami, tj. uznanie na arenie międzynarodowej oraz 
stabilność finansowa. Należy pamiętać, że sposób, w jaki powstają nowe państwa 
nie jest uregulowany prawnie. Oceny zasadności powstania można dokonać po 
fakcie. Współcześnie wpływ na pojawienie się państwa ma wiele innych 
czynników, niż te podane przez Jellinka. Winno się dokonać rozszerzenia tej listy, 
uwzględniając aktualną sytuację polityczną. Czynnikami wpływającymi na uznanie 
podmiotu powinny być: 

1. Uznanie na arenie międzynarodowej. 
Uznanie przez społeczność międzynarodową jest kolejnym kluczowym 

etapem dla każdego państwa. W wyniku tej procedury możliwe jest prowadzenie 
dialogu, negocjacji oraz podpisywanie umów mających znaczący wpływ na 
funkcjonowanie i rozwój państwa. Brak uznania międzynarodowego prowadzi do 
powstawania, często ciężko rozwiązywalnych, sporów międzynarodowych 
(Kosowo, Osetia Południowa). Wpływa to na funkcjonowanie państwa, jak również 
na sytuację w regionie. 

Posiadanie zdolności do zawierania umów międzynarodowych. 
Jeśli chodzi o najistotniejszy atrybut państwowości to ius tractatuum można 
postawić na równi z uznaniem na arenie międzynarodowej. Pozwala na łatwiejszy 
sposób odróżnienia państw (podmiotów międzynarodowych) od nie podmiotów 
międzynarodowych. Możliwe jest ustalanie zasad współpracy z innymi aktorami 
międzynarodowymi, czerpanie korzyści materialnych i niematerialnych. 

2. Prowadzenie polityki zagranicznej. 
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Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie i rozwijanie polityki 
zagranicznej są organy państwowe, przedstawiciele znajdujący się poza granicami 
państwa, działający w interesie narodowym. Celem polityki zagranicznej jest 
nawiązywanie kontaktów między państwami i organizacjami międzynarodowymi. 

3. Sprawne zarządzanie biurokracją. 
Samo posiadanie terytorium i ludności zamieszkującej dany obszar, nie 

gwarantuje nam efektywnego sprawowania kontroli wewnątrz państwa. Należałoby 
stworzyć dogodne warunki dla egzystencji zarówno społeczeństwa, jak i samej 
organizacji. Rozwiązanie stanowi uchwalenie odpowiednich aktów normatywnych 
regulujących poszczególne sfery życia publicznego. 

4. Bezpieczeństwo finansowe. 
Każde państwo potrzebuje środków finansowych, aby móc funkcjonować. 

Głównym sposobem pozyskiwania zasobów finansowych jest efektywna 
ściągalność podatków (pośrednich i bezpośrednich) od osób zamieszkujących 
dane terytorium. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie regulacje prawne. 
Posiadanie określonego budżetu przyczynia się do zwiększenia pozycji państwa 
na arenie międzynarodowej. Podstawowym celem państwa jest zapewnienie jego 
przetrwania. Nie jest to jednak możliwe bez odpowiednich środków finansowych. 
Prowadzenie odpowiedniej polityki finansowej pozwala na szybszy, wielo-
płaszczyznowy rozwój państwa oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu życia 
swoim obywatelom. 

5. Stabilna gospodarka. 
Ten czynnik stanowi bardzo ważny element w ciągłym procesie globalizacji. 

Stan gospodarki narodowej w znacznym stopniu wpływa na postrzeganie państwa 
przez innych uczestników stosunków międzynarodowych, jak również organizacji  
i firm międzynarodowych. Jeśli gospodarka narodowa jest stabilna, pozbawiona 
nagłych skoków, niepewnej sytuacji prawnej, to jest w stanie ściągnąć 
zagranicznych inwestorów do otwierania swych przedsiębiorstw w danym 
państwie. Im więcej zagranicznych inwestycji, tym większy dochód wpływa do 
budżetu państwa. Opisany wyżej aspekt podatkowy, jak i stabilna gospodarka 
mają wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. 

6. Potencjał militarny. 
Każde państwo powinno posiadać siły zbrojne w celu obrony swego 

terytorium oraz obywateli przed ewentualnymi działaniami zbrojnymi ze strony 
nieprzyjaciela (bezpieczeństwo militarne). Jednak istnieją na świecie państwa, 
które nie posiadają regularnej armii finansowanej przez rząd (Wyspy Marshalla, 
Dominikana) lub posiadają inne oddziały zbrojne (Monako, Islandia). Nie oznacza 
to jednak, że są one pozbawione jakiejkolwiek ochrony, np. na mocy traktatu  
z 1993 roku Andora ma zapewnioną ochronę przez hiszpańskie i francuskie 
wojska. W podobny sposób można rozpatrywać przynależność do militarnych 
organizacji międzynarodowych. Samo bycie członkiem takowej organizacji, nie 
zwalnia sygnatariuszy z posiadania stałego wojska. Potencjał militarny to nie tylko 
liczebność wojska. Przez potencjał militarny rozumiemy również rozwój technologii 
i przemysłu militarnego. Ten aspekt był widoczny podczas zimnej wojny, kiedy to 
Stany Zjednoczone prześcigały się w myśli technologicznej ze Związkiem 
Radzieckim. 
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Funkcje państwa 
Wraz z powstaniem pojęcia państwa pojawił się termin funkcji państwa.  

W literaturze przedmiotu funkcja państwa często jest zamiennie używana z celami  
i zadaniami państwa, mimo, że terminy te nie są tożsame. Spowodowane jest to 
brakiem ujednolicenia obowiązujących definicji. Jednak najczęściej funkcja 
państwa wyjaśniana jest jako realizacja kierunków działalności określonych przez 
władze państwa. Andrzej Korybski rozpatruje funkcje państwa w różnych 
kategoriach. Jego zdaniem można je podzielić na kilka sposobów, w zależności od 
potrzeb badacza, jak również od obszaru działania państwa. Prócz klasycznego 
podziału na funkcje zewnętrzne i wewnętrzne, pokazuje uniwersalne funkcje 
państwa: normotwórczą, organizatorską, ochronną oraz rozdziału pożądanych 
dóbr i wartości9. Podobnie jak z samym pojmowaniem, problem jest również  
z wyznaczeniem kryteriów. Powszechnie spotykanymi w literaturze przedmiotu, 
wykorzystanymi również w niniejszym artykule, ujęciami funkcji państwa jest ujęcie 
systemowe i ujęcie przedmiotowe. 
 

Rysunek 1. Systemowe ujęcie funkcji państwa  
 
 
 
 
 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Winczorek, Nauka o państwie, 
Liber, Warszawa 2005, s. 143. 

 
Ujęcie systemowe (zob. rys. 1.) polega na oddziaływaniu czynników 

(społecznych, ekonomicznych etc.) na wprowadzane zmiany. Piotr Winczorek  
w swojej książce w przejrzysty sposób wyjaśnia czytelnikowi ujęcie systemowe 
dokonując podziału na trzy funkcje: regulacyjną, innowacyjną oraz adaptacyjną. 
Funkcja adaptacyjna polega na dostosowywaniu struktury i zasad funkcjonowania 
organizacji państwowej do ujawnionych w innych systemach społecznych potrzeb 
oraz interesów różnorodnych podmiotów społecznych, w tym zwłaszcza 
dominujących potrzeb ekonomicznych, socjalnych oraz kulturowych10. Takie 
adaptacyjne dostosowania pozwalają systemowi, w granicach dostępnej mu 
elastyczności, przetrwać w zmieniających się warunkach otoczenia11. Każde 
państwo narażone jest na wyzwania, na które wpływ ma otoczenie. Nadmierny 
poziom wyzwań może doprowadzić do zachwiana stabilności – kryzysu, wojny,  
a nawet do upadku państwa. Dlatego państwo musi zachować elastyczność oraz 
posiadać umiejętność reagowania, w odpowiednim momencie, na bodźce 
zewnętrzne. Zachowanie równowagi jest gwarantem przetrwania organizacji.  

                                                           
9Zob. A. Korybski, Funkcje państwa, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 109-110. 
10Tamże, s. 106. 
11P. Winczorek, Nauka…, dz. cyt.., s. 141. 
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Należy jednak pamiętać, że państwo ma możliwość zarówno biernego, jak  
i czynnego udziału w tworzeniu wyzwań. O reakcji biernej mówimy, gdy państwo  
w żaden sposób nie wpływa na otoczenie, a jedynie poddaje się bodźcom 
zewnętrznym. 

Możliwość czynnego udziału przypada państwom o silnej pozycji na arenie 
międzynarodowej (gospodarczej, militarnej, społecznej etc.) i jest nazywana 
funkcją regulacyjną. Państwa poprzez pośrednie działania są w stanie wpływać na 
kształt otoczenia. Nie mogą jednak w sposób bezpośredni ingerować na sytuację 
gospodarczą innych państw. Mogą oddziaływać korzystając z takich środków jak: 
ustanawianie barier celnych, kształtowanie kursu walut, hamowanie importu  
i eksportu. Realizacja funkcji regulacyjnej pozwala państwu nie tylko na 
zachowanie równowagi wobec otoczenia, lecz także na modelowanie tegoż 
otoczenia w dostępnych sobie granicach12. 

Celami funkcji innowacyjnych są działania wyprzedzające, które prowadzą do 
powstania nowych stanów rzeczy, które w rzeczywistości nie zostałyby wytworzone 
przez środowisko, bez wywierania wpływu przez system władzy państwowej. 
Realizacja tej funkcji jest możliwa poprzez powstawanie organizacji 
międzynarodowych (gospodarczych, politycznych, militarnych) i tworzenie wzaje-
mnych relacji z systemami społecznymi lub podmiotami środowiska między-
narodowego. 

Ujęcie przedmiotowe (zob. rys. 2.) definiowane jest jako całokształt działań 
podejmowanych przez państwa, inicjowanych w określonych sferach życia 
publicznego. Dzieli się ją na funkcje zewnętrzne oraz funkcje wewnętrzne. Istotą 
funkcji zewnętrznej jest podejmowanie przez organy państwowe działań 
skierowanych na osiągnięcie pewnego stanu bezpieczeństwa zewnętrznego. 
Często utożsamiana jest z realizacją i ochroną tzw. żywotnych interesów państwa. 
Odpowiednie kroki podejmowane są nie tylko przez służby dyplomatyczne, ale 
także poprzez wywieranie wpływu na gospodarkę oraz tworzenie wielo-
płaszczyznowych regulacji prawnych. 
 
  

                                                           
12Tamże, s. 143. 
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Rysunek 2. Przedmiotowe ujęcie funkcji państwa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Winczorek, Nauka o państwie, 
Liber, Warszawa 2005, s. 143. 
 

Efektem realizacji funkcji wewnętrznej jest zachowanie wewnętrznego ładu  
i porządku publicznego państwa. Funkcja wewnętrzna składa się z wielu 
elementów: 

 funkcja prawodawcza, stanowi najważniejszy mechanizm, którego celem 
jest tworzenie obowiązującego na całym terytorium państwa prawa.  
W ramach tej funkcji prowadzonych jest szereg działań, które mają 
zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny. Organami odpowiedzial-
nymi za wykonywanie odpowiednich działań jest administracja publiczna, 
sądy, prokuratura; 

 funkcja gospodarcza, realizowana jest przez każde państwo. Polega na 
oddziaływaniu i zarządzaniu gospodarką narodowa stwarzając dogodne 
warunki dla wzrostu gospodarczego; 

 funkcja socjalna, całokształt działań podejmowanych w obszarze 
socjalnych stosunków społecznych. Celem jest zapewnienie dobrobytu  
i bezpieczeństwa społecznego obywatelom. Obejmuje ubezpieczenia 
społeczne, pomoc socjalną, opiekę zdrowotną itp. Zasięg funkcji określany 
jest od stopnia zamożności państwa. Podejmowanie działań w ramach 
funkcji socjalnej spoczywa przede wszystkim na administracji państwowej, 
jednak realizowane są również przez fundacje oraz organizacje 
charytatywne. Poziom zabezpieczenia zależy od ustawodawstwa  
i możliwości finansowych państwa; 

 funkcja kulturowo–wychowawcza, celem jest wychowywanie w kulturze 
oraz promowanie dorobku kulturowego państwa – zarówno w obrębie 
granic państwa, jak i poza. Uczestnikami w jej realizacji jest system 
edukacyjny, państwowe ośrodki naukowo–badawcze, ośrodki kulturowe  
i oświatowe itp. Każde państwo zarówno w przeszłości, jak i współcześnie 
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rozwija działalność kulturowo–wychowawczą służącą kształtowaniu 
świadomości zbiorowości ludzkiej kraju i przysposobienia do spełnienia 
różnych ról społecznych w życiu wspólnoty narodowej13. 

Często sprowadza się tę funkcję do wprowadzenia i utrzymania porządku 
publicznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, wskazując organy administracji 
publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości jako podmioty odpowiedzialne za 
realizację funkcji wewnętrznej państwa14. 
 

Podsumowanie 
Od greckiego polis do dzisiejszego państwa minęła długa ewolucyjna droga. 

Było to spowodowane zmianami w obowiązujących trendach ideologicznych. 
Przełomowym momentem był wiek XVI, kiedy to Machiavelli wprowadził polityczną 
definicję państwa. 

Mimo, że sama definicja państwa istniała już od wieków, cechy nie zostały 
dokładnie sprecyzowane. Trójelementarna definicja państwa Jellinka dała 
możliwość weryfikacji podstaw powstania nowego państwa. 

Od połowy XX wieku zaczęto państwo postrzegać innymi kategoriami. Lista 
atrybutów, które powinien dany podmiot posiadać wydłużyła się (nie zostały jednak 
oficjalnie przyjęte). Przede wszystkim jest to związane ze zmieniającym się 
środowiskiem międzynarodowym, odpowiedzią na nowe zagrożenia, wyzwania, 
szanse i ryzyka w sferze bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że mimo, iż wydawać 
by się mogło, że nie możliwe jest już, aby powstało nowe państwo, proceder 
będzie zawsze wykorzystywany. 

Ważnymi elementami istnienia państwa są również jego funkcje. Pomimo 
różnorodnego interpretowania i klasyfikowania w zależności od punktu widzenia, 
został przyjęty klasyczny podział na funkcje zewnętrzne i wewnętrzne. Należy 
pamiętać, że funkcje, mimo, że dotyczą różnych dziedzin funkcjonowania państwa, 
przenikają się i wzajemnie uzupełniają. Aby organizacja sprawnie funkcjonowała 
nie może dojść do zaniechania ani jednej z nich. 
 

Streszczenie 
Problem definicyjny pojęcia państwa związany jest z jego inter-

dyscyplinarnością. Wzorem dla wszystkich nowo powstających z pewnością 
pozostaje definicja z Montevideo. 

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia państwa, analiza elementów 
składowych (tzw. cech państwa) oraz przedstawienie jego funkcji. 

Słowa kluczowe: państwo, nauka o państwie, cechy państwa, funkcje 
państwa, współczesne państwo 
 

Summary 
The definition problem of the concept a state is related to its interdisciplinary 

nature. The definition from Montevideo remains the pattern for all newly emerging. 
The aim of the article is to approximate the concept of the state, to analyse the 
basic elements (state features) and to present its functions. 

                                                           
13E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Wydanie IV, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006,  
s. 146. 
14Tamże, s. 107. 
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ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA 
CZŁOWIEKA 

 
Często czuję się rozdarty między dwoma przekonaniami: 

przekonaniem, że świat powinien być lepszy niż jest  
i przekonaniem, że świat kiedy już wydaje się, że jest lepszy,  

w rzeczywistości jest gorszy 
Graham Greene'a (1904 – 1994) 

 
 
Bezpieczeństwo 
Pojęcie bezpieczeństwa jest tematem rozważań wielu dyscyplin naukowych  

i filozoficznych, m.in. prawa, politologii, kryminologii, ekonomii, psychologii, 
socjologii, a w szczególności nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Stanowi 
również przedmiot rozważań różnych dziedzin wiedzy ludzkiej, takich jak chociażby 
filozofia moralna i etyka, antropologia oraz rodząca się współcześnie 
securitologia.1 

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje 
spokoju i pewności. Jest to stan, w którym nie ma zagrożeń. Wówczas mówimy, że 
jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpiecznie. Natomiast brak bezpieczeństwa 
wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia, które z kolei oznaczają pewien stan 
świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk, które są oceniane jako 
niekorzystne lub niebezpieczne. Według Ryszarda Zięby bezpieczeństwo można 
określić jako „pewność istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania  
i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń (ich 
niewystępowania lub wyeliminowania), ale także powstaje wskutek kreatywnej 
działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu 
społecznego”.2 

Ze względu na dużą dynamikę zmian jakie zachodzą na świecie, w zależności 
od sytuacji jaka w danym czasie w niektórych rejonach świata, w państwach i w ich 
polityce, nie da się utrzymać bezpieczeństwa na równym poziomie. 
Bezpieczeństwo może ulegać w pewnych momentach czasu pewnym zmianom  
i wahaniom w czasie. Bezpieczeństwo może w zależności od zaistniałej sytuacji, 
przyjmować tendencję wzrostową, malejącą lub stałą (stagnację) – rysunek nr 1. 

W egzystencji każdego człowieka, grup społecznych zamieszkujących kulę 
ziemską bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Jak bardzo ważne jest 
bezpieczeństwo dla każdego człowieka grup społecznych, społeczeństw niech 

                                                           
1Securitologia – nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Zob. L. F. Korzeniowski, 
Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, Kraków 2008. 
2R. Zięba, Wprowadzenie. Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego [w:]  
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 16. 
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świadczy piramida potrzeb Maslowa3 - rysunek nr 2, w której zaszeregował on 
bezpieczeństwo na drugim miejscu po potrzebach fizjologicznych. To tylko 
świadczy, że bezpieczeństwo jest najwyższą wartością wobec innych potrzeb 
człowieka. Przy braku bezpieczeństwa czujemy niepokój, strach, poczucie 
zagrożenia, czujemy że jesteśmy bezradni i bezbronni. 

 
Rysunek 1. Poziomy bezpieczeństwa 
                       X 
 
 
               Sytuacje 
                                                                        malejąca 
 
 

                                        Wzrost                                                                                                                                                                                                                                                    
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Źródło: Opracowanie własne 
 
Bezpieczeństwo jest potrzebą podmiotową, to znaczy, że może dotyczyć 

różnego rodzaju podmiotów, od jednostek po wielkie grupy społeczne, włączając  
w to struktury organizacyjne (instytucje) reprezentujące pojedynczych ludzi i różne 
grupy społeczne (państwa, społeczeństwa, narody, system międzynarodowy).4  

W wyniku narastania rzeczywistych zagrożeń dnia codziennego, 
cywilizacyjnych i zagrożeń militarnych w niektórych rejonach kuli ziemskiej nastąpił 
wzrost zapotrzebowania społeczeństw na bezpieczeństwo, które jest obecnie 
pożądanym stanem funkcjonowania każdego podmiotu, człowieka, instytucji, 
państwa. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze ulega 
ono ciągłym zmianom w wyniku dynamiki życia dnia codziennego i polityki 
kreowanej przez największe państwa tego globu (USA, Rosja, Chiny, Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania).  
  

                                                           
3Abraham Harold Maslow – amerykański psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb. Jeden  
z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. 
4R. Zięba, Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki 
międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 935 – 953; J. Zając, Bezpieczeństwo państwa,[w:] 
Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Warszawa 2009, s. 17 – 29. 
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Rysunek 2. Piramida potrzeb Maslowa 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Po rozpadzie układu dwu biegunowego wydawało się, że na świecie zapanuje 

spokój, gdyż widmo wybuchu wojny, szczególnie nuklearnej zostało oddalone od 
nas na długie lata. Jednak marzenia były złudne, świat nie lubi ciszy, zawsze 
gdzieś w którejś części świata odzywają się demony zła. Weszliśmy w XXI wiek  
z dużą nadzieją na lepsze jutro, ale jeden dzień, którym był 11 września 201 roku 
uzmysłowił nam, że bezpieczeństwo to nie jest coś co można sobie kupić  
i zapewnić na lata, o bezpieczeństwo musimy zabiegać każdego dnia.  

Dzisiaj każdy dzień zwłoki w walce z zagrożeniami pogłębia skalę zagrożeń  
i uporanie się z nimi osłabia szansę człowieka na utrzymanie bezpieczeństwa na 
stabilnym poziomie. Każdy dzień zwłoki jest dniem zmarnowanej szansy dla nas  
i przyszłych pokoleń. 

 
Terroryzm 
Współczesny obraz świata jest bardzo zróżnicowany pod każdym względem. 

Dzisiaj nie zbyt bezpiecznie możemy się czuć każdego dnia, gdyż wokół nas 
nagromadziło się sporo zła. Mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami, które 
podważają nasze bezpieczeństwo. Do tych najczęstszych zagrożeń zaliczamy 
między innymi terroryzm, cyberterroryzm, problem głodu, proliferację broni 
masowego rażenia oraz przestępczość zorganizowana. Jest tu przedstawiona 
tylko część zagrożeń, które zagrażają bezpośrednio społeczeństwu wpływając na 
funkcjonowanie ludzi, państw i instytucji, zwłaszcza gospodarczych i społecznych.  

Wiedza o terroryzmie dla większości społeczeństwa polskiego do pewnego 
okresu była znikoma i ograniczała się wyłącznie do informacji przekazywanych  
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w mediach, filmach lub przez polityków. Dopiero ataki na World Trade Center5, na 
londyńskie metro i madryckie pociągi, zamachy w Berlinie, we Francji, Belgii 
sprawiły, że terroryzm bardzo mocno zakotwiczył się w naszej świadomości  
i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, ale także ich obywateli. 

Człowiek nie może dzisiaj czuć się bezpieczny w jakimkolwiek miejscu  
i rejonie świata, gdyż zagrożenie terroryzmem dzisiaj jest tak naprawdę 
nieprzewidywalne, w każdej chwili możemy być narażeni na atak terrorystyczny. To 
między innymi bieda rodzi szczególnie wśród młodych ludzi (w przedziale 
wiekowym 15 – 35 lat) frustrację społeczną oraz brak perspektyw życiowych, brak 
nadziei, że jakakolwiek ich ambicja nawet bardzo skromna może być spełniona  
w tych warunkach w jakim im przyszło żyć. To pcha właśnie ich (oprócz religii) 
między innymi do aktów zbrodniczych jakim jest terroryzm.  

Z Niemiec do Syrii i Iraku w latach 2012 r. - 2015 r. wyjechało ponad 960 
mężczyzn i kobiet aby walczyć w szeregach Państwa Islamskiego lub innych grup 
terrorystycznych.  

Terroryzm6, jako największe zło świata, dżuma XXI wieku i zagrożenie dla 
globalnego bezpieczeństwa obecnie wzmógł swoje działania szczególnie 
w państwach Islamu: Tunezja, Turcja, Egipt, Syria, Irak, a także w państwach 
europejskich jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania,  
a także w Rosji. Terroryści atakowali dworce, pociągi, lotniska, szkoły, a także 
niewinnych ludzi. W Madrycie, Londynie, Paryżu, Nicei oraz w Berlinie mordowali  
w imię boga. 

W atakach terrorystycznych życie stracili niewinni ludzie.  

 7 stycznia 2015 r. w Paryżu - 12 ofiar 

 13 listopada 2015 r. w Paryżu - 130 ofiar 

 22 marca 2016 r. w Brukseli - 32 ofiary 

 14 lipca 2016 r. w Nicei - 87 ofiar w tym dwie Polki 

 22 lipca 2016 r. w Monachium - 9 ofiar 

 26 lipca we Francji 2016 r. - jedna ofiara 

 19 grudnia 2016 r. w Berlinie - 12 ofiar w tym jeden Polak kierowca Tira 

 22 marca 2017 r. w Londynie 5 ofiar 

 22 maja 2017 r. - 22 ofiary. 
 Dla Europy rok 2017 był mniej bezpieczny pod względem ataków 
terrorystyczny niż rok 2016, gdzie doszło do szeregu udanych i nieudanych 
zamachów terrorystycznych. Tylko dzięki stanowczej i zdecydowanej akcji służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nie doszło do szeregu ataków 
terrorystycznych. W 2017 roku odnotowano 207 ataków terrorystycznych, a w 2016 
roku 142 ataki terrorystyczne.7 Dla porównania dane z poprzednich lat: 2014 r. – 
226, 2015 r. – 211, a w 2016 – 142 ataki terrorystyczne. Najwięcej aktów 

                                                           
5Badania jakie przeprowadzono Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu wykazały, że ataki z 11 
września 2001 r. miały wpływ na zaistnienie w świadomości społeczeństwa po raz pierwszy zjawiska  
terroryzmu. Na to wydarzenie wskazało 82,1% ankietowanych (96 osób).  
6Terroryzm jednak ciągle ewoluuje i nie jest już ukierunkowany na konkretne cele polityczne czy 
militarne, bowiem dotyka przede wszystkim  niewinnych ludzi. Zob. Danecki J., Teologia i polityka  
w klasycznym islamie [w:] Religia a polityka, s. 294, (pobrano: www.gilsonsociety.pl, dn. 19.02.2017). 
7Raport Europolu „Europol TE – SAT 2017, European Union Terrorism Situation and Trend Raport” 
Europol 2017). 
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terrorystycznych w 2017 roku przeprowadzono w Wielkiej Brytanii - 107 
przypadków, we Francji - 54 przypadki, w Hiszpanii - 16 przypadków, we Włoszech 
- 14 przypadków, w Grecji - 8 przypadków, w Belgii - 2 przypadki, w Niemczech - 2 
przypadki, w Finlandii i Szwecji po jednym przypadku. W wyniku zamachów  
w 2017 roku zginęło aż 68 osób, a 844 zostały ranne8. Jak widać w roku 2017 
terroryści islamscy zwiększyli swoją działalność terrorystyczną w stosunku do 
poprzednich lat. Najwięcej zamachów przeprowadzili dżihadyści bo aż 135 co 
stanowi 95,1%. 
 Dane za 2016 rok pokazują, że wśród dokonanych 142 ataków 
terrorystycznych przeważały ataki o charakterze separatystycznym, których było 99 
co stanowiło 69,70%, o charakterze skrajnie lewicowym było 27 co stanowiło 19%, 
o charakterze dzihadystycznym było 13 co stanowiło 9,10%, natomiast ataków  
o charakterze skrajnie lewicowym było najmniej - 1 co stanowiło 0,40%. 
Nieustalonych sprawców ataków terrorystycznych było 2 co stanowiło 1,70% – 
rysunek nr 3.9 Jak widać terroryzm w Unii Europejskiej jest mocno zróżnicowany 
pod względem ideologicznym. 

Najwięcej zamachów terrorystycznych bo ponad 70% miało miejsce w Iraku, 
Afganistanie, Pakistanie, Syrii i Nigerii. Państwa europejskie są w tym rankingu na 
dalszym miejscu. Na przykład w skali zagrożeń terroryzmem 1:10 Francja mieści 
się w skali 1: 5,96, Rosja 1: 5,33, Wielka Brytania 1: 5,2, Niemcy 1:4,92, Belgia 1: 
4,66, a Grecja w skali 1:4,14.10 Zagrożeń terrorystycznych nie można 
bagatelizować i przechodzić do porządku dziennego lecz należy z nimi skutecznie 
walczyć. Jest to jedno z największych zagrożeń współczesnych czasów, które 
wymaga skutecznej i efektywnej współpracy międzynarodowej. Pozostając samym 
z sobą i zamykając się w swoim domu, państwie bez współpracy i wymiany 
informacji z innymi państwami i służbami specjalnymi nie będziemy wstanie 
efektywnie walczyć z tym zagrożeniem. Dzisiaj rzetelna i szybka informacja to 
połowa sukcesu. Dzięki dokładnej informacji można wcześnie zapobiegać 
wszelkim atakom terrorystycznym i uratować dużo istnień ludzkich. 

Zagrożenie terroryzmem w naszym kraju za realne uważa niemal połowa 
Polaków (49%), jest to znacznie mniejszy procent niż miało to miejsce zaraz po 
atakach terrorystycznych we Francji, Nicei, Monachium czy Brukseli. 27% 
badanych uważa, że zagrożenie terroryzmem na dzień dzisiejszy jest mocno 
wyolbrzymiane, a 17% uważa, że zagrożenie dla Polski terroryzmem jest mało 
prawdopodobne. Natomiast 7% badanych nie ma zdania na ten temat – rysunek  
nr 4.11 
  

                                                           
8Tamże. 
9Tamże. 
10Global Terror, Index 2017. 
11Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (315) przeprowadzone przez CBOS metodą wywiadów 
bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 17–25 sierpnia 2016 roku 
na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 
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Rysunek 3. Zamachy terrorystyczne w 2016 roku w krajach UE. 

 
Źródło: Te Sat – European Union, Terrorism Situation and Trend Report. 

Europol 2017 
 
Zagrożenie terrorystyczne dla naszego kraju w najbliższym czasie może 

przybyć z zagranicy i być związane z faktem uczestniczenia Polski w trwającej 
obecnie globalnej wojnie z terroryzmem. 

Dzisiaj poważnym zagrożeniem są powracający do swoich krajów 
zradykalizowani przez Islam, obywatele państw, którzy walczyli w szeregach 
państwa islamskiego (ISIS). Wśród powracających islamistów są dżihadyści  
z Europy, którzy uzbrojeni są w broń i są gotowi w każdej chwili kontynuować  
w swoich krajach działalność terrorystyczną, dokonywać ataków terrorystycznych, 
mordować niewinnych ludzi na terenie swojego kraju lub sąsiedniego. 

Według raportu amerykańskiej firmy konsultingowej think tank Soufon Group 
zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa na dzień dzisiejszy co najmniej około 6 
tysięcy terrorystów wróciło już do swoich Ojczyzn. 
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Rysunek 4. Zagrożenia terroryzmem w Polsce w latach 2010 - 2016 

 
Źródło: Komunikat z badań CBOS, nr 127/2016, Warszawa 2016, s. 5. ISSN 

2353 – 5822. 
 
Najwięcej terrorystów walczących w szeregach ISIS pochodziło z Rosji, Arabii 

Saudyjskiej, Tunezji, Turcji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.  
Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa poszczególnych państw są również 

kobiety i dzieci, które walczyły w szeregach ISIS, a obecnie również powracają do 
własnych krajów. Tych bardzo młodych, zindoktrynowanych bojowników cechuje 
bezwzględność i świetne przygotowanie do przeprowadzania egzekucji czy 
zamachu w każdym zakątku świata. Są to ludzie bardzo zdemoralizowani i władze 
tych państw do których przybędą powinny ich objąć szczególnym nadzorem  
i edukacją. Władze powinny wypracować dla tych ludzi mechanizmy adaptacji  
i wsparcia, a zwłaszcza dla dzieci. 

Również nie należy zapominać o ponad stu islamskich terrorystach, którzy 
opuszczą już niedługo bo do końca 2023 roku europejskie więzienia gdzie 
odbywają kary. Są to bardzo doświadczeni i zaprawieni w bojach terroryści. Będzie 
to poważny problem dla tych państw, do których powrócą po odbyciu kary. Już  
w tej chwili państwa te, z których się wywodzą ci terroryści powinni podjąć 
właściwe kroki aby zapobiec dalszej działalności przez nich na terenie własnego 
kraju. Należy we wszystkich państwach UE dokonać przeglądu swoich programów 
walki z terroryzmem i tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić właściwe 
środki prewencyjne, które znacznie utrudniały by działalność terrorystyczną 
wszelkim organizacjom terrorystycznym w danym kraju, a tym samym w UE. 

Od początku 2018 roku do 5 września 2018 roku na całym świecie miało 
miejsce 890 ataków terrorystycznych, w których zginęły 4872 osoby, z tego  
w Europie 9 osób.12 

Państwa koalicji antyterrorystycznej zapowiadały zlikwidowanie terrorystów  
w Syrii. Tymczasem na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy terrorystami 

                                                           
12Global Terror, Index 2017. 
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ISIS, a wspieranymi przez USA i siłami atakującymi stolicę islamistów Rakkę  
w Syrii umożliwiono terrorystom ucieczkę bez konsekwencji za dotychczasowe 
mordy na niewinnych ludziach.13 

Nadszedł już czas by wszystkie kraje zaczęły współpracować ze sobą  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na świecie, a szczególnie walki ze złem 
jakim jest terroryzm. Sukces nas wszystkich zależy wyłącznie od silnych koalicji 
suwerennych narodów, które przyjęły na siebie suwerenność i bezpieczeństwo dla 
siebie oraz promocję bezpieczeństwa na świecie. Bezpieczeństwo nie rodzi się 
z dnia na dzień, o bezpieczeństwo trzeba walczyć każdego dnia, w każdym 
miejscu i czasie. Bezpieczeństwo tworzą ludzie, narody każdego dnia, które swoją 
codzienną pracą rąk i umysłów przyczyniają się do jego zwiększenia. 

Wszyscy powinniśmy podjąć skuteczną walkę z propagandą dżihadystów 
szczególnie w Internecie, która radykalizuje młodych ludzi i może spowodować, że 
dołączą oni do ekstremistycznych organizacji przeprowadzających zamachy.  

Największa potęga świata pod względem militarnym jakim są Siły Zbrojne 
Stanów Zjednoczonych czuwają nad bezpieczeństwem na całym świecie. Od 
momentu ataku we wrześniu 2001 roku USA wraz z państwami, które przystąpiły 
do koalicji antyterrorystycznej, w tym i Polska, rozpoczęły walkę z terroryzmem na 
szeroką skalę. Zaangażowanie naszego kraju w walkę z terroryzmie szeroko 
zostało poparte przez nasze społeczeństwo, które od samego początku widziało  
w terroryzmie duże zagrożenie. 

Według przeprowadzonych badań w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  
w Poznaniu ponad połowa ankietowanych 57,5% uważa, że Polska słusznie 
zaangażowała się walką z terroryzmem, a 21,7% ankietowanych uważa, że nie. 
Brak zdania na ten temat zadeklarowało 20,8% osób 

Prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu na sesji ONZ w 2017 roku 
powiedział, że Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych są potęgą i są zdolne do 
zatrzymania tego zła jakim jest terroryzm. Oby te słowa nie były tylko słowami, 
które poszły w świat i były tylko nadzieją. Walka z terroryzmem do której 
przystąpiło wiele państw po spektakularnym ataku terrorystycznym na Stany 
Zjednoczone trwa już 17 lat, a konkretnych efektów nie ma, terroryzm nadal jest 
zagrożeniem dla cywilizowanego świata. 

W świetle powyższego należy ocenić, że poziom systemowego przygotowania 
naszego kraju na zagrożenia terrorystyczne, wynikające z obecnej coraz bardziej 
komplikującej się sytuacji międzynarodowej i związane z udziałem naszego kraju  
w tzw. koalicji antyterrorystycznej, trzeba ocenić jako zdecydowanie niedoskonały, 
by móc się efektywnie zmierzyć ze stale rosnącym zagrożeniem tego rodzaju. 
Należy zatem niezwłocznie podjąć stosowne działania, mające na celu utworzenie 
w naszym kraju efektywnego systemu ochrony przeciwterrorystycznej, 
uwzględniającego działania wszystkich instytucji, które mogą znaleźć się w obliczu 
konieczności reagowania na zaistniały poważny incydent terrorystyczny. Należy 
bezzwłocznie podjąć działania legislacyjne i organizacyjne aby kierowanie 
działaniami antyterrorystycznymi w chwili ataku było w rękach jednego kierującego, 

                                                           
13BBC donosi, że ugoda została zawarta po 4 miesiącach walk. Do Rakki przyjechały ciężarówki, które 
zabrały setki terrorystów wraz z ich rodzinami. Uciekinierzy mogli zabrać ze sobą całe uzbrojenie wraz  
z amunicją i pojazdami. W ramach tego porozumienia, samozwańczą stolicę ISIS opuściło około 4 
tysiące osób. (https://zmianana ziemi.pl/tajne porozumienie USA, ISIS, pobrano 11.08.2018). 
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który byłby odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Należy stworzyć centralne 
stanowisko dowodzenia na wypadek sytuacji kryzysowych, a nie tworzyć branżowe 
stanowiska kierowania. Na stanowisku tym powinni zasiadać służby cywilne  
z wszystkich resortów, wojsko, policja, służba zdrowia, Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz służby morskie. 

Należy zauważyć, że dla państw UE zjawisko terroryzmu pozostaje nadal 
ważnym i permanentnym zagrożeniem, z którym musimy się zmagać. 

Polska, chociaż nie była narażona na ataki terrorystyczne jak państwa  
z Europy Zachodniej, to jednak musi brać pod uwagę możliwość pojawienia się 
osób zaangażowanych w działania terrorystyczne (np. sprawa Czeczenów 
oskarżonych o udział w grupie zbrojnej poza Polską), a także widzieć możliwości 
wykorzystywania alternatywnych od np. bałkańskich szlaków przerzutowych 
wyznaczonych przez polskie terytorium, obserwując także zachowania organizacji 
skrajnych (lewicowe, anarchistyczne i prawicowe), które mogą odwoływać się do 
metod terrorystycznych w przyszłości. 

Dzisiaj terror nie jest fenomenem współczesnego świata, jest czymś 
powszednim, z którym muszą żyć i spotykać się każdego dnia społeczeństwa oraz 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

Zagrożenia terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, dlatego też nie 
można ich zwalczać wyłącznie środkami wojskowymi, lecz wymagają one 
połączenia różnych instrumentów: politycznych, wywiadowczych, policyjnych, 
sądowniczych, prawnych i innych. Ze względu na globalny charakter zagrożeń 
terrorystycznych jest konieczne budowanie współpracy pomiędzy państwami 
również w wymiarze globalnym, także eliminowanie źródeł finansowania 
terroryzmu, ściganie karne sprawców zagrożeń terrorystycznych, zgodnie  
z prawem krajowym oraz obowiązującym Polskę normami prawa między-
narodowego.14  

Musimy wzmocnić ochronę naszych granic zewnętrznych, aby utrudnić 
terrorystom lub osobom podejrzanym o terroryzm wjazd na terytorium UE  
i podejmowanie różnych działań na jej terytorium. 

Świat obecnie powinien dążyć do wspólnej polityki i gospodarki z grupami 
muzułmańskimi, a państwa powinny podjąć dialog międzykulturowy ze wszystkimi 
środowiskami muzułmańskimi. 

Obecnie należy stwierdzić, że współczesne środki i możliwości do zwalczania 
terroryzmu islamskiego jakimi dysponuje świat, Europa nie są wystarczające do 
tego, by móc zażegnać zagrożenie jakim jest terroryzm islamski. 

 
Cyberterroryzm 
Jednym z wyzwań XXI wieku jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa 

informatycznego, które jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem 
społeczeństwa i państwa. 

                                                           
14Otwinowski W., Zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka – teraźniejszość i przyszłość, [w:] 
Indywidualny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie – teraźniejszość i perspektywy, 
(red.) L. Ploch, M. Myszka, A. Niewęgłowska, M. Wiśniewska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 
Siedlce 2018, s.267.  
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Polska przystępując do struktur NATO i UE zobowiązała się do przestrzegania 
prawa obowiązującego w NATO i UE w obszarze ochrony informacji i bezpie-
czeństwa teleinformatycznego oraz ochrony kryptologicznej. 

Ochrona cyberprzestrzeni jest jednym z podstawowych zadań administracji 
państwowej i podmiotów odpowiedzialnych za tego typu zadania. 

W związku z dynamicznym rozwojem wielu obszarów życia społecznego,  
w wyniku globalizacji i przy udziale czynnika technologicznego w Polsce jak  
i w śród państw kochających i miłujących spokój, ład i bezpieczeństwo istnieje 
dzisiaj pilna potrzeba interdyscyplinarnej debaty na temat nowego wymiaru 
przestrzeni międzynarodowej, jakim jest supraterytorialna cyberprzestrzeń. 
Cyberprzestrzeń stanowi przykład horyzontalnej struktury sieciowej, bez 
scentralizowanego ośrodka władzy. W rezultacie w sieci nie ma jednego podmiotu, 
który byłby zdolny kontrolować i gwarantować bezpieczeństwo. W zamian istnieje 
pluralizm norm zapewniania względnego porządku, a także współpraca podmiotów 
państwowych i pozapaństwowych na rzecz wzajemnego zapewnienia bezpie-
czeństwa. 

Podobnie jak w rzeczywistym systemie międzynarodowym także w cyber-
przestrzeni, obok działań kooperatywnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
dochodzi do rywalizacji pomiędzy państwami narodowymi o poszerzanie oraz 
zachowanie stref własnych wpływów.  

Pojęcie cybertrroryzmu jest kombinacją dwóch terminów między innymi 
terroryzmu i cyberprzestrzeni. Cyberterroryzm nie jest odrębnym lub swoistym 
rodzajem terroryzmu ze względu na ideologię. Służy dokładnie tym samym celom, 
którym służą zamachy bombowe, porwania czy branie zakładników, z tą tylko 
różnicą, że jest niewidoczny podczas ataku. 

Cyberterroryzm jest bardziej zaawansowaną technologicznie odmianą 
terroryzmu jaki znamy. Osoby dokonujące ataków w cyberprzestrzeni dzielą się na: 

 aktywistów, którzy prowadzą nie destrukcyjną działalność w ramach której 
Internet służy do wsparcia danej kampanii; 

 haktywistów, którzy są wynikiem połączenia aktywistów i hakerów. 
Haktyweiści wykorzystują w sieci metody hakerskie przeciwko określonym 
celom, aby zakłócić funkcjonowanie Internetu, a tym samym nie powodując 
poważnych strat; 

 cyberterrorystów, których celem jest wyrządzenie jak największych strat 
wśród swoich przeciwników i spowodowanie ofiar ludzkich. 

Obecnie ataki w cyberprzestrzeni stają się coraz bardziej popularne. Czym to 
należy tłumaczyć? A mianowicie tym, że komputery obecnie w dobie tak zwanego 
społeczeństwa informacyjnego są ogólno dostępne i coraz łatwiejsze w obsłudze, 
nie potrzeba posiadać dużej wiedzy aby się nimi posługiwać czy to w pracy czy  
w różnego rodzaju grach. Internet dzisiaj we wszystkich dziedzinach naszego życia 
pełni bardzo ważną i odpowiedzialną rolę. Dzisiaj bez Internetu wiele dziedzin 
życia jak biznes czy gospodarka nie mogły by odnosić sukcesów.  

Wszelkie zakłócenia w działalności Internetu są realne Cyberterroryści 
działają anonimowo nawet poza granicami państw. Cyberterroryści często budują 
koalicje, w związku z tym w strukturach nie wiadomo kto jest swój, a kto obcy. 

Osoby dokonujące ataków w cyberprzestrzeni to przede wszystkim aktywiści  
i cyberterroryści.  
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Bardzo ważne przy atakach cyberterrorystycznych są metody i narzędzia 
wykorzystywane przez cyberterrorystów przy realizacji tych ataków. Do metod 
zalicza się: 

 uzyskanie dostępu do sieci, przy wykorzystaniu niekompetencji osób, 
które mają dostęp do systemu; 

 używanie oprogramowania z nielegalnych źródeł; 

 zdobywanie informacji niezbędnych do poprawnego działania sieci 
dostępnych tylko dla administratora oraz uniemożliwienie 
użytkownikom korzystania z ich systemów. 

Najczęściej używanymi narzędziami są między innymi wirusy, robaki i bakterie 
komputerowe, bomby logiczne,15konie trojańskie, które bez zgody użytkownika 
wykonują szkody np. usuwają pliki czy formatują dysk. Innymi narzędziami są: chip 
ping, który polega na umieszczeniu w komputerze chipów, które zawierają 
programy i niszczą sprzęt komputerowy. Również w wyniku zaostrzenia się 
ostatnimi czasy konkurencji na rynkach dochodzi do zastraszania firm 
konkurencyjnych stosując metody przestępcze poprzez przekupstwo pracowników 
danej firmy. 

W 2008 roku waszyngtoński Ośrodek Studiów Strategicznych i Między-
narodowych stwierdził że: „Stany Zjednoczone muszą traktować cyber-
bezpieczeństwo jako jedno z najważniejszych wyzwań bezpieczeństwa naro-
dowego, przed którymi stają. Cyberbezpieczeństwo nie może być dłużej spychane 
do biur technologii informatycznych i kierujących nim urzędników. Nie jest to 
również problem w pierwszym rzędzie należący do bezpieczeństwa wewnętrznego 
i antyterroryzmu. (…) To jest zagadnienie strategiczne razem z bronią masowej 
zagłady i globalnym dżihadem, za które odpowiada przede wszystkim rząd 
federalny”.16  

Również Unia Europejska kładzie nacisk na cyberbezpieczeństwo w związku 
z tym Parlament Europejski przyjął dyrektywę o bezpieczeństwie  
w cyberprzestrzeni, czyli Network and Information Security (NIS). Unia 
Europejska zamierza stworzyć wspólny system zabezpieczający przed 
cyberatakami i zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji, a za jego działanie odpowiadać będą państwa członkowskie. 

Ochrona ma być zintensyfikowana w kluczowych gałęziach przemysłu między 
innymi w takich sektorach jak bankowość, energetyka, ochrona zdrowia, transport, 
zaopatrzenie w wodę pitną czy bardzo ważne dla bezpieczeństwa państwa różne 
stanowiska i centra dowodzenia, zarządzania czy łączności gdzie nasycenie 
technologią komputerową jest duże. 

Bezpieczeństwo sieci i informacji ma coraz większe znaczenie dla naszej 
gospodarki i dla całego społeczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci  
i informacji jest również ważnym warunkiem utworzenia wiarygodnego środowiska 
dla światowego handlu usługami. Musimy sobie zdawać sprawę, że systemy 
informatyczne są narażone na różnego rodzaju incydenty zagrażające 

                                                           
15Jest to rodzaj wirusa komputerowego, który może przez długi czas być nie aktywny po zainfekowaniu 
danego komputera, aż do momentu. 
16Securing cyberspace for the44th presidency, Center for Strategic and international Studies, CSIS 
Commission on Cybersecurity for the 44 th Presidency & Center for Strategic and international Studies, 
Washington 2008, s. 15. 
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bezpieczeństwu, takie jak ludzkie błędy, zjawiska naturalne, awarie techniczne lub 
celowe ataki hakerskie na ważne instytucje państwa, które mogą poważnie 
sparaliżować funkcjonowanie państwa. Incydenty te w obecnym świecie mają 
miejsce coraz częściej oraz stają się coraz bardziej poważne i realne.  

Z przeprowadzonych przez komisję internetowych konsultacji społecznych  
w sprawie poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji w UE wynika, że w ubiegłym 
roku 57% respondentów doświadczyło incydentów w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, które miały poważny wpływ na ich działalność. Brak 
bezpieczeństwa sieci i informacji może zagrażać kluczowym usługom 
uzależnionym od integralności sieci i systemów informatycznych. Może to 
uniemożliwić funkcjonowanie przedsiębiorstw, przynieść znaczne straty finansowe 
dla gospodarki państw UE i negatywnie wpłynąć na poziom dobrobytu 
społecznego. 

Jak wynika z raportu CERT Polska za 2015 rok bardzo wyraźnie wzrosła 
liczba incydentów w sieci. Tylko w 2015 roku było ich 1456, w stosunku do 2014 r. 
o 200 incydentów więcej. 

Opublikowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) informacja o wynikach 
kontroli „Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, jednoznacznie wykazała, że państwo 
polskie nie jest przygotowane do walki z zagrożeniami występującymi  
w cyberprzestrzeni”.17 Na podstawie tego można jednoznacznie stwierdzić, że 
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione.  

Przeprowadzona kontrola przez NIK wykazała również, że działania 
podmiotów państwowych związane z ochroną cyberprzestrzeni były prowadzone  
w sposób rozproszony i sprowadzały się do doraźnego reagowania na bieżące 
wydarzenia i to znacznie w ograniczonym stopniu. 

Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym  
z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji. Ten niezmiernie istotny 
obszar nowoczesnej gospodarki wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 
obywateli oraz przedsiębiorców. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do 
naruszania praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu 
skutecznie przeciwdziałać. Kluczowe sektory gospodarki są narażone na 
ukierunkowane ataki z cyberprzestrzeni, w związku z tym należy budować  
i rozwijać krajowy system cyberbezpieczeństwa aby zapewnić ochronę na 
właściwym poziomie. 

W Polsce podjęto już właściwe kroki, które mają na celu wczesne ostrzeganie 
przed ewentualnymi atakami i szybkie reagowanie na wszelkie incydenty związane 
z cyberatakami oraz koordynowania działań i wymiany informacji. W lipcu 2017 
roku powołano do działania Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCC), 
które działa w trybie 24/7 przez 365 dni w roku.  

Przeprowadzone kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli i opracowane na tej 
podstawie raporty wykazały, że podstawową słabością jeśli chodzi o zagrożenia  
w cyberprzestrzeni był brak wymiany informacji między instytucjami zajmującymi 
się ochroną cyberprzestrzeni.  

„Narodowe Centrum Bezpieczeństwa nie będzie konkurowało z istniejącymi 
centrami cyberbezpieczeństwa. Chcemy być takim zwornikiem przekazującym 

                                                           
17www.nik.gov.pl (pobrano 21.09.2018). 
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informacji, który podnosi sprawność całego systemu. Centrum ma być silnym 
zapleczem transferu wiedzy z krajów i gospodarek bardziej doświadczonych niż my 
w tym zakresie”, mówi Anna Streżyńska, była Minister Cyfryzacji. 

Powstanie NCC jest bardzo ważne, gdyż stwarza możliwość na wcześniejszą 
identyfikację zagrożeń i wymianę informacji pomiędzy zaatakowanym a tymi 
których problem ten nie dotknął.  

„Współczesne zagrożenia z sieci wymagają ścisłej współpracy. Ta ścisła 
współpraca między sektorami bankowymi, transportowym, energetycznym, 
telekomunikacyjnym a NASK i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za cyber-
bezpieczeństwo kraju daje nam możliwość monitorowania i analizowania 
zagrożeń, które pojawiają się już na transgranicznych punktach wymiany Internetu. 
Pracujący w jednym miejscu ludzie z różnych sektorów mogą się wymieniać 
szybko informacjami i szybko reagować na wszelkie incydenty zgodnie  
z opracowanymi procedurami”.18  

Problem ten również jest bardzo mocno zauważany w USA. Prezydent elekt 
Donald Trump zapowiedział jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że 
cyberbezpieczeństwo będzie traktowane przez Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej priorytetowo.  

Trump wskazał również na Chiny, Rosję, Koreę Północną oraz organizacje 
terrorystyczne i przestępcze jako głównych sprawców cyberataków. Ponadto 
skrytykował administrację swojego poprzednika za nieefektywne działania na rzecz 
zabezpieczenia danych. W jego opinii to w tym obszarze najszybciej rośnie liczba 
przestępstw w Stanach Zjednoczonych. 

Cyberterroryzm to zagrożenie szczególne, współcześnie istniejące, 
rozwijające się, na które są narażone organizacje międzynarodowe, państwa  
i narody. Problem cyberterroryzmu obecnie jest i nadal będzie aktualnym 
problemem, gdyż większość społeczeństwa uzależniona jest od technologii 
informatycznej. Skala destrukcyjnych działań może mieć ogromny zasięg. Dotyczy 
on każdego z nas. Jeżeli instytucje rządowe i pozarządowe nie będą właściwie 
zabezpieczać swoich komputerów i sieci to system rządowy może zostać 
całkowicie sparaliżowany, tak jak to miało miejsce w stalicy Estonii – Tallinie, gdzie 
doszło do zmasowanych ataków hakerów, którzy przez wiele dni blokowały 
serwery wielu estońskich instytucji państwowych i banków.  

Również w Portugalii hakerzy dokonali ataku na najważniejsze urzędy 
państwowe i administrację. Przestępcy wykradli wówczas hasła i dostępy do 
służbowych skrzynek mailowych urzędników niektórych ministerstw, parlamentu, 
sądów, prokuratury generalnej, policji, szpitali, banków, a także sił zbrojnych.  
W wyniku tego ataku hakerzy wykradli dane do ponad miliona kont internetowych. 
Wśród zaatakowanych instytucji były też partie polityczne, organizacje kulturalne  
i sportowe.  

Dzisiaj nie potrzeba wysyłać wojsk na terytorium obcego państwa aby 
zdezorganizować jego gospodarkę, infrastrukturę krytyczną państwa, ważne węzły 
informacyjne, teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne. Wystarczy przeprowadzić 
zmasowany atak cyberterrorystyczny, który spowoduje zakłócenia i chaos, strach, 
panikę oraz niepewność w społeczeństwie.  

                                                           
18Są to słowa pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa W. Nowaka. 
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Dynamiczny rozwój sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej  
o różnych klauzulach oraz coraz szersze wykorzystywanie ich do przesyłania 
danych, a także do dowodzenia i zarządzania, w naturalny sposób spowodował 
konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa dla funkcjonowania samych sieci, 
jak i dla przesyłanych w nich informacji. Dlatego też powołany został – 
analogicznie jak funkcjonujący dla administracji rządowej w sferze cywilnej 
CERT.GOV.PL – System Reagowania na Incydenty Komputerowe MON108, 
którego głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji i koordynacji procesów 
zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach  
i sieciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej, a także współpraca  
w obszarze przeciwdziałania atakom cybernetycznym z Rządowym Zespołem 
Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL oraz CERT-POLSKA.  

Wzrost zagrożeń w obszarze cyberprzestrzeni wymaga dostosowywania  
i ciągłego rozwijania istniejących struktur systemu reagowania. Dlatego jednym  
z podstawowych zadań realizowanych w najbliższych latach będzie kontynuowanie 
procesu rozbudowy powołanego w ramach SRnIK zespołu MIL-CERT i pozyskanie 
nowych kompetencji pozwalających na realizację zawansowanych technologicznie 
funkcji, w tym informatyki śledczej i aktywnej odpowiedzi na ataki cybernetyczne. 
Będzie się to odbywać w sposób powiązany z rozwojem Rządowego Zespołu 
Reagowania na Incydenty Komputerowe oraz budową kompetencji strategicznej 
koordynacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, właściwym dla działów 
łączność i informatyzacja. 
 

Konflikty zbrojne 
Dzisiaj świat jest bardzo niespokojny. Oprócz terroryzmu mamy do czynienia  

z rożnymi konfliktami militarnymi, które pozbawiają ludzi życia i dorobku, do 
którego dochodzili codzienną pracą, czynią ich kalekami i żebrakami. Wojny jako 
największe z okrucieństw z jakim może spotkać się człowiek doprowadzają do 
łamania praw człowieka. 

Wojny w życiu każdego człowieka, narodu, państwa są najokrutniejszym 
etapem w ich życiu, dlatego musimy walczyć każdego dnia o pokój. Wojny 
wywierają na ludziach negatywne zachowanie, prowadzą do przemocy, utraty 
życia oraz do utraty człowieczeństwa. Często dochodzi na naszych oczach do 
bestialstwa człowieka wobec człowieka. Przykładem niech będzie druga wojna 
światowa, a także były konflikt bałkański. 

Polska oprócz ataków terrorystycznych jest narażona na różne zagrożenia, 
które wynikają między innymi z jej położenia geograficznego, potencjału 
ekonomicznego i militarnego, aktywności międzynarodowej oraz przynależności do 
struktur NATO. 

Współczesne konflikty zbrojne mają różne podłoże. Jedne z krajów walczą  
o uzyskanie niepodległości, inne o wpływy, a jeszcze inne przeżywają wojny 
domowe. Do najczęściej wymienianych przyczyn konfliktów, należą przede 
wszystkim różnice kulturowe, etniczne, religijne oraz walka o dostęp do zasobów 
wodnych i dużych pokładów ropy naftowej.  

Obecny Konflikt rosyjsko-ukraiński, który rozgrywa się w pobliżu granic Polski 
pokazał wyraźnie, że nie wszystkie narody w tym regionie mogą czuć się 
bezpiecznie i nie wszyscy mogą cieszyć się stabilną wolnością, pokojem. Widać, 
że konflikt zbrojny to wciąż brutalna rzeczywistość państw Europy Wschodniej,  
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a nie tylko egzotycznych konfliktów na odległych kontynentach.19 Powyższy 
konflikt, najpoważniejszy od czasu zimnej wojny, ukazuje jeden ze scenariuszy 
potencjalnej, ograniczonej agresji, która może nastąpić również w graniczących 
z Rosją państwach Paktu Północnoatlantyckiego (NATO – North Atlntic Treaty 
Organization) i Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że członkostwo Polski  
w Sojuszu Północnoatlantyckim stanowi kluczowy element jej bezpieczeństwa. 
Najważniejszym jednak tego elementem jest posiadanie przez państwo własnych 
możliwości i zdolności do podjęcia samodzielnej obrony w razie agresji. 

Dzisiaj na świecie sytuacja międzynarodowa ulega dynamicznym zmianom. 
Podlega ona różnym procesom destabilizacji, które są wynikiem wszelkich 
zagrożeń i różnych konfliktów. Pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, 
Zmieniają się przy tym uwarunkowania bezpieczeństwa. Istotne wnioski dla 
poszczególnych państw w tym i Polski płyną z konfliktu ukraińsko – rosyjskiego 
oraz innych współczesnych kryzysów międzynarodowych. Agresja Rosji na 
Ukrainę zachwiała architekturę bezpieczeństwa Europy. 

Poziom napięcia obecnie na arenie międzynarodowej jest bardzo wysoki gdyż 
wiele państw znajduje się na krawędzi konfliktu i zaognia sytuację na całym 
świecie. Dzisiaj konflikt może wybuchnąć w każdej chwili na przykład na 
Bałkanach, gdyż jest to „beczka prochu”, której brakuje tylko iskry. Również konflikt 
może wybuchnąć na Morzu Południowochińskim, w Południowowschodniej Azji, na 
granicy między Indiami i Chinami, Indiami i Pakistanem oraz na Półwyspie 
Koreańskim.  

Szczególnie Korea Północna, która od pewnego czasu grozi Stanom 
Zjednoczonym wojną strasząc swoją siłą nuklearną. Jak donosi Russia Today 
reżim Kim Dzong Una oprócz chęci przystąpienia do wojny z USA, zapowiada też 
nieustanne wzmacnianie swoich możliwości atomowych. Musimy sobie zdawać 
sprawę jakie to niebezpieczeństwo dla świata szykuje nieodpowiedzialna polityka 
reżimu Korei Północnej. Taka zabawa reżimu Kim Dzong Una może doprowadzić 
do zagłady sporej części świata. Dokonana podziemna próba atomowa przez 
Koreę Północną wywołała natychmiastową reakcję świata i potwierdza jak cienka 
jest linia między pokojem a wybuchem wojny. Nie możemy zapominać, że 
poprzednia wojna koreańska kosztowała USA ponad 50 tysięcy ofiar i 20 miliardów 
dolarów amerykańskich, a Koreańczyków po obu stronach zginęło 2 miliony. Nowa 
wojna była by groźniejsza, gdyż było by to od czasów Hiroshimy i Nagasaki 
pierwsze użycie broni jądrowej, w której ofiar było by na pewno więcej, uległaby 
zniszczeniu infrastruktura, groziło by to wciągnięciem w konflikt również Chin. 

Również musimy zdawać sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwo zagraża 
ludziom i całemu światu ze strony nagromadzonych przez człowieka głowic 
nuklearnych w krajach posiadających tą broń zagłady. Według danych 
Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), 
strategiczny arsenał nuklearny USA wynosi 7256 głowic z tego 2150 jest  
w gotowości operacyjnej, Rosji 8500 głowic, z tego 1,8 tyś. z nich utrzymywana 
jest w gotowości operacyjnej. Wielkiej Brytanii 225 głowic, w tym 160 jest w stanie 
gotowości operacyjnej, Francji 300 głowic, Chin 250 głowic. Arsenał nuklearny 
Pakistanu, Indii i Izraela wynosi po 100 głowic jądrowych, natomiast Korea 

                                                           
19B. Smólski, Wyzwania stojące przed polskim wyższym szkolnictwem wojskowym XXI wieku, 
Warszawa 2015, s. 7. 
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Północna, według ekspertów, dysponuje również bombami atomowymi i środkami 
do przenoszenia głowic jądrowych.20 Moc nagromadzonych ładunków wielokrotnie 
przewyższa siłę potrzebną do unicestwienia gatunku ludzkiego, zwierząt, a także 
środowiska. Dużą niewiadomą do dzisiaj, po rozpadzie byłego Związku 
Radzieckiego, są zaginione walizeczki z kodami do uruchomienia głowić 
jądrowych. Nie wiemy w czyich rękach mogą się one znajdować, a co za tym idzie, 
w każdej chwili grozi nam poważne zagrożenie z niewiadomego miejsca. Oby one 
nie znalazły się w posiadaniu grup terrorystycznych, bo możemy sobie wyobrazić, 
czym to może się skończyć.21 

Z badań SIPRI wynika, że od początku 2014 roku Rosja zredukowała swoje 
zasoby głowic jądrowych z 8 tys. do 7,5 tys.; Stany Zjednoczone zmniejszyły w tym 
samym czasie swój arsenał głowic z 7,3 tys. do 7,26 tys. Jak widać redukcja broni 
jądrowej przez największych jej posiadaczy przebiega bardzo powoli i w znikomych 
ilościach. 

Liczba głowic atomowych w arsenałach wprawdzie zmniejsza się, ale na świat 
bez broni jądrowej przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. W tym temacie musi być 
dobra wola wszystkich posiadaczy broni jądrowej oraz tych którzy pretendują do jej 
posiadania. 

Instytut SIPRI przestrzega w swoim dorocznym raporcie przed skutkami 
kryzysu ukraińskiego i niebezpiecznym wyścigiem zbrojeń w Azji.22 Rozprze-
strzenianie się broni jądrowej na nowych nabywców jest poważnym zagrożeniem 
dla świata. W związku z tym należy zastanowić się czy uzbrajać się w broń 
atomową, czy nie uzbrajać się. 

Według wypowiedzi w Deutsche Welle czołowego analityka Shannona Kile  
z SIPRI broń nuklearna nadal jest wyznacznikiem międzynarodowego statusu siły 
między państwami. 

 
Migracje 
Ludzie od dawien dawna z różnych powodów migrowali po świecie 

szczególnie za chlebem, ale dzisiaj w XXI wieku zjawisko to przybrało na sile. 
Ludzie masowo chcą się przedostać różnymi sposobami do lepszego i spokojnego 
świata.  

Polska oprócz ataków terrorystycznych i konfliktów zbrojnych jest narażona na 
inne zagrożenia, które wynikają między innymi z polityki prowadzonej przez 
niektóre państwa oraz niewystarczającego zapewnienia swoim obywatelom 
minimum ekonomicznego i lepszych warunków życia. 

Wojny to nie tylko, jak nam się od razu kojarzy z najazdem obcego państwa 
na drugie państwo, ale to też są codzienne walki werbalne ludzi o innych 
poglądach, o innym kolorze skóry czy innego wyznania. Ludzie nie szanują się, 
opluwają się wzajemnie epitetami za byle co. Nie przebierając czasami w słowach. 
Te wojny widoczne są każdego dnia w mediach, prasie, w parlamencie, na ulicy,  
a nawet w rodzinach przy rodzinnym stole. Często jesteśmy nie tolerancyjni  
w stosunku do innych poglądów niż nasze, do ludzi innego wyznania, innego 

                                                           
20SIPRI, FAS, The Guardian. 
21Otwinowski W., Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka, wyd. Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poznań 2015, s. 9. 
22Tamże. 
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koloru skóry. W życiu musimy być cierpliwi i tolerancyjni w stosunku do drugiego 
człowieka, grup ludzi, którzy mają inne poglądy niż nasze czy inny kolor skóry. Nie 
możemy tylko widzieć siebie, a drugi człowiek jest dla nas niczym. Wszyscy 
jesteśmy obywatelami Polski i wszyscy mamy takie same prawa.  

„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, jak 
określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1).23  

Bardzo dobitnie to określa preambuła zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, którą pozwolę sobie przytoczyć dla właściwego zrozumienia.  
W preambule mówi się między innymi o wdzięczności naszym przodkom za walkę 
o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, jak i również o poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, zagwarantowaniu praw wszystkim obywatelom,  
o dialogu społecznym oraz o uprawnieniach obywateli i ich wspólnot. 

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku 
możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród 
Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga 
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający 
tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący się z innych źródeł, równi  
w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym 
przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za 
kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 
wartości, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, 
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad 
tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami 
rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla 
dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe 
wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze 
zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić 
rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed 
własnym sumieniem, ustawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałania władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.24  

Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. 
Są oni obdarzeni rozumem i świadomością i powinni postępować wobec innych  
w duchu braterstwa.25 

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ważne znaczenie ma art. 5 
Konstytucji RP, w którym są zawarte te podstawowe i fundamentalne zadania jakie 
stoją przed Polską. W myśl tego artykułu 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.26 Na podkreślenie zasługują tu słowa, że Polska 

                                                           
23Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.). 
24Tamże, s. 3. 
25A. Gendera, Prawo do życia nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, [w:] Bądźcie 
solidarni z życiem, red. D. Bryla, J. Troski, UAM Poznań 2007, s. 45. 
26Tamże. 
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Rzeczpospolita zapewnia wolność i prawa człowieka. Słowa te należy tłumaczyć, 
że wolność i prawa człowieka są i powinny być przez Polskę i Polaków bardzo 
ważne i bez względu na kolor skóry, wyznanie. Nie ważne czy to jest rodak czy 
obcokrajowiec, ważne, że to jest człowiek, istota ludzka, która czuje tak jak my  
i przeżywa tak jak my. W każdym przybyszu należy widzieć człowieka, któremu 
zawsze trzeba iść z pomocą. 

Dzisiaj gdy mamy na świecie tyle konfliktów zbrojnych oraz nierówności 
społecznych, a z tym związaną biedę, ludzie uciekają ze swoich ojczyzn. Jedni 
szukają schronienia przed utratą życia i zdrowia oraz prześladowaniami w wyniku 
wojny w swoich krajach, szczególnie zwłaszcza z rejonu najkrwawszego konfliktu 
ostatnich lat, a inni chcą poprawić sobie i dzieciom warunki życia. Ratując siebie  
i swoich bliskich narażają się często na utratę życia, pokonując na prymitywnym 
sprzęcie akweny morskie aby dostać się do lepszego i bezpiecznego życia.  

Powstanie Państwa Islamskiego również przyczyniło się do masowych 
migracji z krajów arabskich, głównie mniejszości religijnych (chrześcijanie, jazydzi), 
których wyznawcy migrują z obawy przed prześladowaniami, torturami i śmiercią 
ze strony ISIS. 

Obecnie często słyszy się w śród polityków oraz w mediach dyskusje 
dotyczące problemu napływ uchodźców z Syrii27 i innych krajów Bliskiego 
Wschodu, którzy przybywają do Europy uciekając przed konfliktami 
zbrojnymi oraz w poszukiwaniu lepszego życia. 

Liczba imigrantów na świecie gwałtownie zwiększyła się szczególnie po 
wybuchu wojny domowej w Syrii.28 Obecnie każdego dnia do Europy przybywają 
setki, a nawet tysiące imigrantów i uchodźców starających się o azyl polityczny – 
rysunek nr 5. Niestety, do tej pory europejskim rządom nie udało się porozumieć  
w sprawie rozmieszczenia tych osób w krajach Unii Europejskiej w tym  
i w Polsce. Dyskusje w tej bardzo delikatnej kwestii prowadzą do licznych 
nieporozumień. Wracają nawet pomysły likwidacji Strefy Schengen i wprowadzenia 
ścisłych kontroli na granicach poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Europejski kryzys migracyjny narasta z dnia na dzień w związku z coraz 
większą liczbą imigrantów, którzy masowo przybywają do Europy29.  

Kraje takie jak Włochy, Grecja, Turcja, Francja czy Niemcy nie są już w stanie 
sami zapewnić uchodźcom godnych warunków życia w obozach przejściowych. 
Zachodzi więc potrzeba aby pozostałe kraje UE wzięły na siebie również ten ciężar 
i obowiązek przyjęcia do swojego kraju odpowiednią liczbę uchodźców, 
szczególnie matek z małymi dziećmi, które potrzebują godnych warunków do 
życia. Duża część dzieci, którzy przebywają w rejonach walk często głoduje, 

                                                           
27Pod koniec 2010 roku rozpoczęła się arabska wiosna, w wielu krajach arabskich doszło do licznych 
protestów przeciwko władzy. Doprowadziło to min. do wojny domowej w Syrii, konfliktu w Libanie oraz 
wojny domowej w Libii. Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii spowodowała śmierć kilkuset 
tysięcy ludzi. Krwawe walki zmusiły ok. 13 milionów Syryjczyków do opuszczenia swoich domów,  
z czego 4,8 milionów osób szukało schronienia poza granicami Syrii. (pobrano 2018.01.10). 
28Po wybuchu wojny w Syrii w 2015 roku największy procent imigrantów przybyłych do UE stanowili 
mężczyźni – 58%, kobiety – 17%, dzieci – 25%. Mężczyźni szczególnie uciekali przed wstąpieniem do 
wojska i walczenie w szeregach armii syryjskiej oraz utratą życia. 
29UNHCR (United Nationos High Commissioner for Refugees) w 2013 r. szacowała liczbę uchodźców 
na świecie na ponad 51 mln osób. Poza krajem pochodzenia przebywało 16,7 mln uchodźców. 
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marźnie z powodu zimna oraz cierpi ze względu na doznane obrażenia w wyniku 
walk. Znaczna część tych dzieci nie ma dostępu do edukacji, to przyszli analfabeci. 
Jednak w tym temacie nie ma u wszystkich zrozumienia i jednomyślności co do 
relokacji30 uchodźców. Sytuacja ta powoduje pewne napięcie pomiędzy instytucją 
jaką jest UE, a niektórymi krajami UE w tym Polską. Rząd Polski woli przeznaczać 
pieniądze na pomoc dla ofiar konfliktów na miejscu ich przebywania niż 
przyjmować ich w kraju.  
 

Rysunek 5. Imigranci przybywający do Europy przez Morze Śródziemne 

 
Źródło: http://wyborcza.pl/1,75399,19419317,migracji-nic-nie-powstrzyma-

rozmowa-z-mattia-toaldem-wloskim.html, UNHCR (pobrano 26.09.2018). 
 
W Polsce część polityków i społeczeństwa mówi, że nie należy przyjmować 

uchodźców, ale pomagać im tam na miejscu gdzie żyją. Ta niechęć przyjmowania 
uchodźców wynika z tego, że społeczeństwo polskie straszono uchodźcami, że 
będą nas zabijać, że oni przynoszą choroby, pasożyty, że zabiorą Polakom pracę, 
a Polska stanie się krajem niebezpiecznym i opanowanym przez muzułmanów. 
Polska ma moralne prawo i obowiązek udzielać pomocy uchodźcom z rejonów 
gdzie jest wojna. 

Powinniśmy przyjść z pomocą tym, którzy są zagrożeni utratą życia, 
prześladowaniami ale nie wolno nam oczywiście pozwolić, aby wyciągnięta do nich 
ręka i wypływająca z głębi serca pomoc, odwróciła się przeciwko nam. 

Idąc z pomocą ludziom zagrożonym utratą życia musimy pamiętać słowa 
zapisane w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, że wszyscy ludzie rodzą się równi 

                                                           
30Relokacja to przenoszenie uchodźców z jednego kraju europejskiego do innego, np. z Grecji, do 
Polski. Organizacja Amnesty International informuje, że państwa Unii Europejskiej wypełniły plan  
w 28,7%. Ze swoich zobowiązań wywiązała się w pełni tylko Malta, Norwegia i Lichtenstein. 
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pod względem swej godności i swych praw wobec innych. Nikt nie ma prawa 
pozbawiać życia ludzkiego, nawet w tak zwanej wyższej konieczności. 

Zaproponowana pomoc tym ludziom w miejscu ich zamieszkania dzisiaj nie 
zda egzaminu i jest nie realna dla nich, ponieważ ludzie ci nie mają własnych 
domostw. Większość miast jest zniszczona, tam jest kamień na kamieniu. Oni nie 
mają gdzie mieszkać, gdzie zaopatrzyć się w wodę, żywność, brakuje szpitali gdzie 
mogli by uzyskać pomoc medyczną, którą duża część tych ludzi potrzebuje. Tam 
nie ma warunków higienicznych. Właśnie dla tych najbardziej potrzebujących ludzi 
powinniśmy utworzyć korytarze humanitarne, które od dłuższego czasu popiera 
również kościół w Polsce. Ostatnimi czasy bardzo mocno kładzie nacisk na 
udzielanie pomocy i przyjmowaniu uchodźców z Syrii Prymas Polski arcybiskup 
Polak. Również 11 stycznia 2017 roku odbyła się Rada episkopatu polski pod 
przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Gądeckiego. Rada 
zachęca katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, rozumiejących tragedię 
uchodźców i emigrantów, do odważnego podejmowania wyzwań w duchu 
chrześcijańskiej otwartości i solidarności. 

Nasza obojętność i milczenie oraz przyglądanie się biernie, jak ludzie giną  
z głodu, na skutek przemocy powoduje, że stajemy się współodpowiedzialni za 
nich, dając ciche pozwolenie aby ginęli. W tym sporze powinniśmy człowieka 
stawiać ponad wszystko, a spory polityczne i kulturowe powinny zostać 
zawieszone. 

Myśmy w naszej historii też uciekali z własnego kraju przed pożogą wojenną  
i utratą życia i nikt nam nie odmówił pomocy. Czyż byśmy o tym już zapomnieli? 
Część naszego społeczeństwa chyba zapomniała jak to było również nie tak 
dawno w Polsce w czasie stanu wojennego, jak nam z pomocą przychodzili 
wszyscy ludzie, którzy byli wrażliwi na tą naszą sytuację, krzywdę  
i prześladowania.  

Z najnowszych badań CBOS wynika, że 63% badanych obywateli polskich nie 
zgadza się na przyjmowanie przez Polskę uchodźców z krajów objętych konfliktami 
zbrojnymi, przeciwnego zdania jest 33%, a 4% ankietowanych nie ma zdania w tej 
sprawie. Wśród ankietowanych, którzy opowiedzieli się za przyjmowaniem 
uchodźców 29% uważa, że Polska powinna udzielać im schronienia jedynie do 
czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, a tylko 4% zgadza się na ich 
osiedlanie się w Polsce.31 To negatywne stanowisko wynika z tego, że od samego 
początku kiedy mamy do czynienia z tym zjawiskiem wmawiano nam wszystkim, 
że uchodźcy, emigranci roznoszą choroby, zarazki i będą nas zabijać. 

Papież i biskupi Polscy nawołują do przyjmowania uchodźców, ale 
politycy powołujący się często na katolicyzm nic sobie z tego nie robią. 
Również większość społeczeństwa naszego, które przyznaje się do 
katolicyzmu nie chce przyjmować uchodźców – 63%. 

Dla chrześcijan wzorcem powinna być postawa Chrystusa opisana na kartach 
Ewangelii, nawet jeżeli pozornie nie odpowiada partykularnym interesom 
poszczególnych osób, czy narodów. Chrześcijańskie podejście do uchodźców 

                                                           
31http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1090680,cbos-63-proc-badanych-polakow-nie-zgadza-sie-na- 
przyjmowanie-uchodzcow.html (pobrano 05.01.2018). 
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czerpie swoją inspirację z ewangelicznego wezwania Chrystusa: „Byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt.25).32 

Uchodźcą był również Jezus Chrystus i Jego Rodzina, gdy uciekali do Egiptu 
przed Herodem (Mt.2,13-15). 

Stanowczy głos w tej sprawie zabiera zwierzchnik kościoła katolickiego, 
papież Franciszek, który w swoim orędziu wygłoszonym 17 stycznia 2016 roku  
w związku z obchodami Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy mówił, że „nie 
można jednak ograniczać migracji tylko do wymiarów politycznych i prawnych, do 
konsekwencji ekonomicznych i czystego współistnienia różnych kultur na tym 
samym terytorium. Papież zaznacza, że Ewangelia miłosierdzia inspiruje i zachęca 
do podejmowania działań zdolnych odnawiać i przekształcać całą ludzkość  
i inspiruje nas do tworzenia chrześcijańskiej atmosfery związanej ze zjawiskiem 
migracji. Kościół wspiera wszystkich tych, którzy stają w obronie praw każdego 
człowieka do godnego życia, realizując w pierwszym rzędzie prawo do 
nieemigrowania, celem przyczynienia się do rozwoju kraju pochodzenia. Proces 
ten powinien objąć na pierwszym miejscu konieczność pomocy krajom, z których 
pochodzą migranci i uchodźcy”. 33 

Papież Franciszek mówi, że zapewnienie ochrony uchodźcom z Syrii i Iraku 
jest cywilizacyjnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej. Mówi również, że 
nie można przyglądać się biernie, jak ludzie giną przez uduszenie, z głodu, na 
skutek przemocy i katastrof na morzu.34 

Kościół w Polsce wsłuchując się w słowa papieża Franciszka nalega na 
otwarcie korytarzy humanitarnych dla uchodźców, a szczególnie ostatnia 
wypowiedź Prymasa Polski biskupa Polaka „Ci, którzy podsycają strach przed 
migrantami, być może w celach politycznych, zamiast budować pokój, sieją 
przemoc, dyskryminację rasową oraz ksenofobię, które są źródłem wielkiego 
niepokoju dla tych wszystkich, którym leży na sercu ochrona każdego człowieka.”35 

Oprócz kościoła mamy również negatywne głosy przedstawicieli europejskich 
partii politycznych w tym szefa SPD Niemiec odnośnie nie udzielania przez 
niektórych członków UE w tym Polski i Węgier pomocy w rozwiązywaniu kryzysu 
emigracyjnego jaki mamy na starym kontynencie. 

Szef SPD Martin Schulz w jednym z wywiadów dla gazety "Bild Zeitung„ 
zapowiedział, że Niemcy ograniczą swoje wpłaty do przyszłego budżetu Unii 
Europejskiej, jeżeli kraje korzystające z funduszy, takie jak Węgry i Polska, nie 
pomogą w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Płacimy, ponosimy koszty związane 
z uchodźcami, a niektóre kraje nie biorą uchodźców. UE jest wspólnotą prawa,  
a nie supermarketem, w którym każdy wybiera to, co mu pasuje - zaznaczył 
przewodniczący SPD.36 Jeżeli słowa wypowiedziane przez Martina Schultza staną 
się realne to będzie to twardy orzech do zgryzienia przez rząd Polski, chyba że 
polityka rządu polskiego ulegnie zmianie wobec uchodźców. 

                                                           
32https://oko.press/bylem-przybyszem-a-przyjeliscie-kosciol-apeluje-sprawie-uchodzcow/(pobrano 
6.01.2018). 
33www.deon.pl/religia (pobrano 06.01.2018). 
34Tamże. 
35https://ndie.pl/prymas-polski-ci-ktorzy-podsycaja-strach-migrantami-sieja-przemoc/(pobrano 
6.01.2018). 
36https://wiadomosci.wp.pl/niemcy-oskarzaja-wegry-i-polske-wodza-nas-za-nos-beda-konsekwencje-
finansowe-6205966441908353a (pobrano 6.01.2018). 
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Podsumowanie 
Konkludując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że zagrożeń  

z jakimi Polska będzie musiała się uporać jest sporo.  
Dzisiaj świat jest dużą niewiadomą, gdyż żyjemy w trudnych czasach, które 

przynoszą nam coraz to nowsze zagrożenia i wyzwania. Każde zagrożenie jest dla 
nas wyzwaniem, wymagającym wielu starań jednostek i rządów państw w tym 
polskiego rządu. Każde wyzwanie będzie zagrożeniem jeżeli problemy nie będą 
rozwiązywane na czas.  

Każdy z nas powinien zastanowić się nad tymi problemami i wyciągnąć 
wnioski, póki nie będzie za późno. Kraje Europy muszą się przebudzić i przejść do 
realnego działania. Muszą pozwolić działać służbom specjalnym, policji i wojsku, 
aby opanować sytuację wewnętrzną i nie patrzeć na polityczną poprawność, która 
zamyka usta i krępuje ręce. Europa musi powrócić do swoich chrześcijańskich 
korzeni, bo luka kulturowa, która obecnie powstała jest wypełniana przez kulturę 
muzułmańską, co powoduje konflikty wewnętrzne. Unia Europejska oraz USA 
muszą się natychmiast zaangażować w sprawę życia ludzi w tych rejonach gdzie 
jest ogromna bieda. 
 
 Streszczenie 
 Wzrost zagrożeń dnia codziennego i zagrożeń militarnych w niektórych 
rejonach kuli ziemskiej spowodował wzrost zapotrzebowania wśród społeczeństw 
na bezpieczeństwo, które jest pożądanym stanem funkcjonowania każdego 
podmiotu, człowieka, instytucji i państwa.  
 W obecnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpiecznie, gdyż na świecie 
mamy do czynienia ze wzrostem konfliktów zbrojnych oraz coraz większą 
eskalacją zła, jakim jest między innymi terroryzm i przestępczość zorganizowana, 
bieda i głód, a także zagrożenie cybertrroryzmem.  
 Ludzie chcąc uniknąć utraty życia i prześladowań w państwach gdzie trwa 
wojna (Syria i Irak) uciekają z własnego kraju narażając często życie własne  
i dzieci aby przedostać się do innego kraju, gdzie będą mogli zaznać spokoju  
i czuć się bezpiecznym. 
 Absurdalne zachowanie się Europy wobec uchodźców oraz brak wspólnej 
polityki wobec uchodźców grozi upadkiem solidarności również i w innych 
kwestiach życia co dziennego. 

Polska jest narażona na różne zagrożenia, które wynikają między innymi z jej 
położenia geograficznego, potencjału ekonomicznego i militarnego, aktywności 
międzynarodowej oraz przynależności do struktur NATO. 

Poważnym zagrożeniem dla świata było zaognienie sytuacji i zagrożenie 
wojną na Półwyspie Koreańskim, w związku z próbami atomowymi, a także 
próbami rakiet dalekiego zasięgu dokonywanymi przez reżim Kim Dzong Una. 

W wyniku przeprowadzonych badań kwestie konfliktów zbrojnych i wojen 
łącznie z zagrożeniem ze strony Korei Północnej pojawiły się w wypowiedziach 
15% badanych.  

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo, zagrożenia, terroryzm, cyberterroryzm, 
konflikt, uchodźcy, kościół. 
 
  

https://www.infosecurity24.pl/autorzy/jacek-raubo
https://www.infosecurity24.pl/autorzy/jacek-raubo
https://www.infosecurity24.pl/autorzy/jacek-raubo
https://www.infosecurity24.pl/autorzy/jacek-raubo
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 Summary 
 The increase in threats to everyday life and military threats in some regions of 
the world caused an increase in the demand among societies for security, which is 
a desirable state of functioning of every subject, man, institution and state. 
 Nowadays, not all of us feel safe, because in the world there is an increase in 
armed conflicts and an increasing escalation of evil, which is, among others, 
terrorism and organized crime, poverty and hunger, as well as the threat of cyber-
terrorism. 
 People wanting to avoid losing their lives and persecution in countries where 
the war is going on (Syria and Iraq) flee from their own country, often exposing 
their own lives and children to get to another country, where they will be able to 
experience peace and feel safe. 
The absurd behavior of Europe towards refugees and the lack of a common policy 
towards refugees may lead to the fall of solidarity also in other matters of daily life. 
 Poland is exposed to various threats that result, among others, from its 
geographical location, economic and military potential, international activity and 
membership in NATO structures. 
 A serious threat to the world was the exacerbation of the situation and the 
threat of war on the Korean Peninsula, in connection with nuclear tests, as well as 
attempts of long-range missiles carried out by the regime of Kim Jong Una. 
 As a result of the conducted research, the issues of armed conflicts and wars 
together with the threat from North Korea appeared in the statements of 15% of the 
respondents. 
 Key words: Security, threats, terrorism, cyberterrorism, conflict, refugees, 
church. 
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CYBERTERRORYZM I JEGO NEGATYWNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO 
PAŃSTWA 

 
 

Wstęp 
Postęp technologiczny, który nastąpił na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat 

znacznie ułatwił życie w każdej sferze, a wymiana informacji nigdy dotąd nie 
przebiegała tak sprawnie i szybko. Dzięki narzędziu, którym jest Internet, a także 
innym urządzeniom, proces globalizacji znacznie przybrał na sile, łącząc ze sobą 
odległe zakątki światka za pomocą jednego kliknięcia klawisza. Działalność 
państwa obecnie coraz częściej przenosi się na pole elektroniczne, gdzie pomijana 
jest papierowa forma komunikacji. Funkcjonowanie infrastruktury krytycznej 
regulowane są za pomocą komputerów i systemów teleinformatycznych, które są 
niezbędnym elementem jej eksploatacji. Można wręcz stwierdzić, iż Internet jest 
wszędzie, ponieważ można korzystać z niego w każdej chwili i miejscu. 

Nieodłącznym elementem rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego jest 
rozszerzanie się sfery bezpieczeństwa publicznego na nowe dziedziny. Obecnie 
bezpieczeństwo informatyczne, informacyjne lub cybernetyczne stanowi bardzo 
szybko rozwijającą się i wrażliwą sferę ICT (teleinformatyki). Jest ona nie tylko 
obszarem prywatnej aktywności obywateli, ale także strategicznym czynnikiem 
rozwoju gospodarki narodowej. Zatem jej zagrożenie dotyka bezpośrednio ludzi, 
jako prywatnych użytkowników sieci i systemów komputerowych, ale i również, 
jako uczestników obrotu bankowego oraz konsumentów, czy dystrybutorów usług 
internetowych. Bezpieczeństwo w tym ujęciu funkcjonuje w powiązaniu z wieloma 
wymiarami działalności państwa, w tym z systemami obrony militarnej, komunikacji 
i transportu, połączeń telemedialnych, informacji, ochrony zdrowia, życia i mienia 
obywateli. Odwołanie do tak licznych dziedzin życia publicznego ukazuje, iż  
w ostatniej dekadzie życie współczesnych ludzi zostało przesycone technologiami 
informatycznymi, co wskazuje także na nieprzewidywalność nowych zagrożeń1. 

Internet, tak jak każde narzędzie może zostać użyte zarówno w dobrych, jak  
i złych celach. W tym drugim przypadku może być polem dla działalności 
przestępczej oraz terrorystycznej. Internet ma charakter zdecentralizowany i nie 
posiada żadnej oficjalnej struktury, która regulowałaby działalność użytkowników. 
Ponadto stanowi dobrą bazę komunikacji, wymiany informacji, prowadzenia 
różnych agitacji, rekrutacji i wymiany handlowej pomiędzy ugrupowaniami. Jego 
rozwój spowodował pojawienie się nowych zjawisk, które w XXI wieku stały się 
faktem. Jednym z nich jest cyberterroryzm, który sprowadza się do 
wykorzystywania Internetu przez terrorystów do destabilizacji podmiotów oraz 
wszelkiej działalności terrorystycznej. 

                                                           
1A. Bógdał-Brzezińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we 
współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 40-41. 
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1. Cyberterroryzm 
Ostatnia dekada XX wieku cechuje się dużym postępem cywilizacyjnym, który 

objął zmiany polityczne, technologiczne, kulturowe i społeczne. Natomiast postęp 
w globalnych procesach przetwarzania, wytwarzania oraz przekazywania 
informacji stanowi jeden z najważniejszych składników tych zmian. Nie ulega 
wątpliwości, iż z dobrodziejstw tego postępu korzysta wiele państw, nawet te, które 
dotychczas nie posiadały dostępu do najnowocześniejszych osiągnięć techno-
logicznych. Konsekwencją tego jest uzależnienie się od technologii informa-
tycznych oraz zagrożenie ze strony nowej formy terroryzmu, którą jest 
cyberterroryzm (nazywany także terroryzmem informatycznym oraz hi-tech terro-
ryzmem). 

Powszechnie coraz więcej mówi się o niebezpieczeństwie ataków 
terrorystycznych, które są popełniane za pomocą systemów komputerowych, ale 
wymierzone w zdrowie i życie ludzi, środowisko naturalne i bezpieczeństwo 
publiczne2. Przy okazji rozważań nad cyberterroryzmem pojawia się jednak wiele 
niejasności i wątpliwości związanych z jego definiowaniem. Za twórcę tego pojęcia 
uznawany jest Barry Collin, który w latach 80. XX wieku użył go w celu określenia 
połączenia terroryzmu i cyberprzestrzeni3. Jego zdaniem cyberterroryzm oznacza 
świadome wykorzystywanie sieci komputerowej, systemu informacyjnego, albo ich 
części dla wsparcia, albo ułatwienia dokonania zamachu terrorystycznego4.  

Cyberterroryzm jest specyficzną kategorią zagrożeń obejmującą działania 
skierowane na systemy teleinformatyczne, które podejmowane są dla osiągnięcia 
konkretnych celów terrorystycznych. W literaturze przedmiotu postrzegane jest  
w różny sposób, dlatego też można wyróżnić co najmniej trzy grupy definiowania, 
w tym: definicje obowiązujące wśród specjalistów, terminy prezentowane  
w mediach oraz definicje powstałe na użytek innych dziedzin funkcjonowania 
człowieka.  

Według D. Denninga cyberterroryzm jest bezprawnym atakiem, albo groźbą 
ataku na sieci, komputery, systemy informatyczne celem zastraszenia, bądź 
wymuszenia na ludziach lub rządzie daleko idących celów politycznych  
i społecznych. Ponadto dodaje, że za atak cyberterrorystyczny należy uznać 
jedynie taki, który skutkuje bezpośrednimi szkodami dla człowieka i jego mienia, 
bądź jest na tyle znaczący, iż budzi strach. 

Z kolei R. Kośla definiuje zjawisko cyberterroryzmu jako działania blokujące, 
zniekształcające lub niszczące w stosunku do informacji, która jest przetwarzana, 
przechowywana i przekazywana w systemach teleinformatycznych, a także 
niszczące te systemy. Ponadto jego zdaniem w pojęciu tym mieści się również 
wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do walki psychologicznej, 
dezinformacji, itd. Natomiast najczęściej celem ataku jest przetwarzana info-
rmacja5.  

J. Lewis wskazuje, że cyberterroryzm jest wykorzystywaniem sieci 
komputerowych, jako narzędzi do poważnego ograniczenia lub sparaliżowania 

                                                           
2K. Rokiciński, Wymagania w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) w czasie planowania 
I przygotowania działań w pasie nadmorskim RP, II Konferencja ,,Zarządzanie Kryzysowe", Szczecin 18 
czerwiec 2004. 
3D.E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 79. 
4T. Bąk, Z. Ciekanowski, Teorie bezpieczeństwa,  P W S T - E,  Jarosław 2012, s. 48. 
5Tamże, s 83. 
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możliwości efektywnego działania struktur narodowych tj. instytucje rządowe, 
transport, energetyka, itp., albo do zastraszenia i wymuszenia na rządach 
określonych działań. Natomiast US National Infrastructure Protection Centre 
definiuje to pojęcie jako akt kryminalny, który popełniany jest przy użyciu 
komputera oraz możliwości telekomunikacyjnych. Jego skutkiem jest użycie siły, 
przerwanie lub zniszczenie usług w celu wywołania strachu, niepewności  
i konkretnych działań ze strony rządów i państw6. 

Z przedstawionych definicji wynika, iż pojawiają się w nich dwa główne 
wyznaczniki. Po pierwsze jest to istnienie możliwości wykorzystania systemów 
komputerowych, albo telekomunikacyjnych w celu przeprowadzenia ataku 
cybernetycznego. Natomiast po drugie zawierają one określenie, iż systemy 
informacyjne i komputery są celem takiego ataku. Przyjmuje się więc, że dla 
sklasyfikowania zamachu jako cyberterroryzmu niezbędne jest użycie dowolnego 
urządzenia elektronicznego lub systemu informatycznego. Nierzadko cyber-
terroryzm i cyberatak (ma miejsce, gdy systemy komputerowe, programy, 
informacje I bazy danych są obiektem ataku) traktuje się w sposób równoważny, 
co bardzo często skutkuje nieporozumieniami. 
 

2. Cele i obiekty ataków cybernetycznych 
Według powszechnej opinii, społeczeństwa w coraz większym stopniu 

uzależniają się od informatyki i technologii. Komputery gromadzą i kontrolują 
informacje we wszystkich dziedzinach życia, w tym: komunikacji, dostarczania 
energii, służb finansowych, transportu lotniczego, danych o przestępstwach 
kryminalnych, danych medycznych, itd. Współcześnie przestępca może ukraść 
znacznie więcej pieniędzy przy pomocy klawiatury komputerowej, niż przy pomocy 
broni. W taki sam sposób postępują terroryści, ponieważ więcej szkód wyrządzają 
za pomocą komputera niż bomb. Należy jednak pamiętać, iż jak pokazuje 
doświadczenie, o wiele łatwiej jest dokonać zamachu bombowego, niż włamać się 
do systemów komputerowych. 

Rozpatrując zagrożenia cyberterroryzmu trzeba wyszczególnić, jakie działanie 
jest terroryzmem. Analizując zagadnienia związane z aktywnością na polu 
informatycznym o charakterze nielegalnym, niezbędne jest rozróżnienie 
hacktywistów, którzy są zmotywowani politycznie, ale nie utożsamia się ich  
z terrorystami. Za główny swój cel obrali protestowanie, podejmowanie prób  
i manifestowanie obalenia panującego porządku. Nie chcą natomiast okaleczać, 
zadawać śmierci, powodować zniszczeń, ani szerzyć strachu. Swoimi działaniami 
udowadniają jednak, iż cyberterroryzm jest możliwy. Z uwagi na to można 
wskazać, iż granica między hacktywizmem a cyberterroryzmem jest bardzo cienka. 
Należy mieć świadomość, że jeżeli terroryści wynajmą, albo zwerbują hacktywistę, 
bądź hacktywiści rozszerzą swoją działalność poprzez atak na nefralgiczne sfery 
funkcjonowania państwa, to w takich sytuacjach staną się cyberterrorystami7. 

W literaturze przedmiotu wyszczególnia się dwa podstawowe aspekty 
cyberterroryzmu. Pierwszym jest cel, którym jest technologia informacyjna. 
Atakowane są zatem systemy informatyczne z zamiarem dokonania sabotażu tak 

                                                           
6T. Szubrycht, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, ,,Zeszyty Naukowe 
Akademii Marynarki Wojennej" 2005, nr 1, s. 175. 
7Tamże, s. 183. 
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elektronicznego, jak i fizycznego. Takie działania mogą skutkować zniszczeniami, 
uszkodzeniem systemu informatycznego, albo dowolnej struktury informatycznej. 
Konsekwencje ataku zależą od wykorzystywanej technologii informatycznej,  
a także charakteru obranego celu. 

Drugim aspektem cyberterroryzmu z kolei jest technologia informatyczna jako 
jedyne jego narzędzie. Odnosi się to do sytuacji, gdzie terroryści wykorzystują 
narzędzia informatyczne celem manipulowania, kradzieży, penetracji lub 
wymuszenia działania systemu zgodnie z intencją terrorystów.  
 

3. Obszary działań cyberterrorystycznych 
Omawiając problematykę cyberterroryzmu należy wspomnieć o cyber-

przestępstwach, które można sklasyfikować jako cyberterroryzm, ale na małą skalę 
i skutkujące mniejszą szkodliwością społeczną. Cyberprzestępstwa na ogół są 
formami przestępstw oraz zabronionych działań, które dokonywane za pomocą 
komputerów i programów w cyberprzestrzeni. Z uwagi na rodzaj dokonywanych 
zabronionych czynów cyberprzestępstwa dzielą się na cztery grupy: 

 oszustwa i fałszerstwa; 

 pozyskiwanie, wytwarzanie, posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych 
treści; 

 ataki na systemy informatyczne; 

 kopiowanie i rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim 
w celach zarobkowych. 

Komisja Europejska dokonała z kolei trochę innego podziału i podzieliła 
cyberprzestępstwa na: 

 manipulacje kontami firmowymi i fakturami, nieprawdziwe aukcje, 
komputerowe podróbki, nielegalne używanie kart kredytowych, 
molestowanie dzieci, manipulowanie kontrolą ruchu powietrznego lub 
systemami szpitalnymi; 

 przestępstwa przeciwko integralności, poufności i dostępności danych 
odnoszących się do nielegalnego dostępu do systemów (podsłuchiwanie, 
hacking, podawanie fałszywej tożsamości, sabotaże, szpiegostwo 
komputerowe, wymuszenia komputerowe); 

 przestępstwa obejmujące pornografię dziecięcą, oferty popełniania 
przestępstw, instrukcje zachowań przestępczych, lobbing poprzez sieć, 
internetowy hazard, rozpowszechnianie fałszywych informacji; 

 przestępstw powiązane z naruszaniem prawa autorskiego8. 
Potencjalny atak terrorystyczny w cyberprzestrzeni może sprowadzać się do 

systemów informacyjnych i sprzętu komputerowego (hardware) oraz 
oprogramowania przeciwnika (software). Z uwagi na różnorodność metod działania 
i kryteriów opisu zjawiska cyberterroryzmu, nie istnieje jedna jego klasyfikacja,  
a spotykane w literaturze nie wyczerpują w pełni problemu9. 

Zdaniem W. Gogołka zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni dzielą się 
na: stealingpasswords (uzyskiwanie haseł dostępu do sieci), bugs and backdoors 
(używanie nielegalnego oprogramowania), social engineering (wykorzystywanie 

                                                           
8D. Verton, Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, Gliwice 2004, s. 76. 
9A. Bógdał-Brzezińska, M. Gawrycki, dz. cyt., s. 4-26. 
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niekompetencji osób mających dostęp do systemu), protocolfailures 
(wykorzystywanie luk w systemach i oprogramowaniu), authenticationfailures 
(zniszczenie mechanizmu autoryzacji), denial of service (blokada kont 
użytkowników systemu), information leakage (przechwycenie informacji 
dostępnych administratorowi). 

Uwzględniając powyższą klasyfikację F. Cohen w oparciu o rezultat 
cyberataku stworzył własny podział. Należą do niego trzy kategorie: corruption 
(nieuprawniona zmiana informacji), denial (nienadająca się do użytkowania sieć 
lub komputer) oraz leakage (znalezienie się informacji w niewłaściwym miejscu). 
Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż nierzadko działań w cyberprzestrzeni nie da 
się zakwalifikować wyłącznie do jednej kategorii. Dlatego też P. Neumann i D. 
Parker na podstawie danych empirycznych wyszczególnili następujące formy 
ataków cybernetycznych: 

 kradzież i przeglądanie informacji przez osoby nieupoważnione (spoza 
systemu) - External Information Theft; 

 podawanie się za kogoś innego - Masquerading; 

 zniszczenie twardego dysku - External Abuse of Resources; 

 zainstalowanie złośliwego oprogramowania – Pest Programs; 

 złamanie haseł – Bypassins Authentication or Authority; 

 fałszowanie danych – Authority Abuse; 

 celowe prowadzenie złego zarządzania – Abuse Through Inaction; 

 używanie systemów do tworzenia złośliwych programów – Indirect 
Abuse10. 

Kategoryzacja Neumana i Parkera wydawać się może najpełniejszą, 
ponieważ umożliwia klasyfikowanie różnorodnych ataków, ale nie jest idealna. 
Przedstawione podziały ataków są dowodem na wieloaspektowość omawianego 
zagadnienia, a także na dynamikę zjawisk, które zachodzą w cyberprzestrzeni. 

Nie ulega wątpliwości, iż obszar działalności cyberterrorystów jest duży  
i trudny do określenia, a także nieustannie powiększający swój zasięg o nowe 
sfery. Uwzględniając rodzaj atakowanego celu można wyszczególnić po pierwsze 
informatyczne systemy wojskowe, które przechowują strategiczne informacje  
o rozmieszczeniu wojsk i broni oraz planowanych ruchach, systemach łączności,  
a także o prowadzonych badaniach nad nowym uzbrojeniem. Pod drugie celem są 
informatyczne systemy infrastruktury krytycznej państwa tj. energetyczne, 
bankowo-finansowe, transportowe, telekomunikacyjne, wodne. Po trzecie 
natomiast są to informatyczne systemy przedsiębiorstw, które zawierają strate-
giczne informacje dla firm, w tym plany rozwoju i wykorzystywane w produkcji 
technologie11. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obszarem zainteresowania terrorystów 
cybernetycznych są wszystkie obiekty istniejące w cyberprzestrzeni, które dają 
możliwość zrealizowania założonego planu przez cyberterrorystów. Najczęstszymi 
mogą być jednak ważne węzły teleinformatyczne, informacyjne i telekomu-
nikacyjne, które mogą skutkować zakłóceniem zasobów telekomunikacyjnych  

                                                           
10Tamże, s. 65. 
11M. Jędrzejewski, Analiza systemowa zjawiska infoterroryzmu, Warszawa 2002, s. 54. 
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i teleinformatycznych, strach, panikę niepewność w społeczeństwie i podobne 
następstwa.  

Oczywistym jest, iż szczególne zagrożenie w działalności cyberterrorystycznej 
stanowi infrastruktura krytyczna państwa, organizacji i wspólnot, oznaczająca 
systemy i wchodzące w ich skład nierozerwalnie związane z sobą urządzenia, 
obiekty budowlane, instalacje i usługi, które są kluczowe dla bezpieczeństwa 
poszczególnych państw oraz ich obywateli12. Infrastruktura ta obejmuje takie 
systemy, jak: łączności i sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w energię i paliwa, 
finansowe i bankowe, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w żywność i wodę, 
ratownicze, transportowe i komunikacyjne, produkcji, przechowywania, stosowania 
i składowania substancji promieniotwórczych i chemicznych, zapewniające 
funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto elementami zakwalifikowanymi 
do infrastruktury krytycznej w szczególny sposób są sieci i systemy tele-
informatyczne, telekomunikacyjne będące niezbędnymi do wykonywania zadań 
administracji państwowej, a także wymiany informacji w siłach zbrojnych, jak 
również sieci telekomunikacyjne13. 

Przewidywanymi miejscami występowania bezpośrednich zagrożeń 
teleinformatycznej infrastruktury krytycznej są miejsca lokalizacji podstawowych 
elementów tych systemów, w tym: 

 centrale telekomunikacyjne przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które 
obsługują instytucje państwowe, organizacje i urzędy przeznaczone do 
likwidacji zagrożeń; 

 centra zarządzania oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej,  
w tym głównie urzędów, biur i wydziałów bezpieczeństwa oraz zarządzania 
kryzysowego; 

 stacje satelitarne i bazowe; 

 miejsca przebiegu podstawowych linii telekomunikacyjnych i telekomu-
nikacyjnych linii międzycentralowych; 

 inne istotne obiekty telekomunikacyjne, tj. stacje czołowe, wyniesione 
koncentratory, czy węzły dostępowe14. 

Ponadto przewidywanymi miejscami ataków na telekomunikacyjną 
infrastrukturę krytyczną są również miejsca, w których umieszczone są serwery 
zarządzające bazami danych i systemami oraz kluczowymi rejestrami 
państwowymi, w tym Regon, PESEL, Kataster, czy CEPIK. 

Najczęstszą formą ataku cybernetycznego na infrastrukturę krytyczną jest 
wpuszczanie wirusów do systemów komputerowych, które powodują paraliż oraz 
uniemożliwiają ich właściwe funkcjonowanie. Skutkiem takiego działania mogą być 
np.: brak komunikacji, utrata kontroli nad systemem, koniczność wyłączenia 
systemu (systemów). Determinantem, który dodatkowo wzmacnia działania 
terrorystów jest panika i zamęt, które wprowadzają poprzez chaos informacyjny 
wywołany nieprawdziwymi informacji pojawiającymi się na stronach internetowych. 
Współcześnie liczba ataków na cele strategiczne ciągle rośnie. Według danych 
Zespołu ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe w Przemysłowych 

                                                           
12Z. Ciekanowski, S. Krysiński, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych 
jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa,  PWST-E, Jarosław 2014, s. 127.  
13B. Hołyst, Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku, Warszawa 2010, s. 43. 
14T. Bąk,  Z. Ciekanowski, dz. cyt, s. 54. 
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Systemach Kontroli ICS-CERT działającego przy Amerykańskim Departamencie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2015 r. w Stach Zjednoczonych dokonano 236 
cyberataków na sektor energetyczny, co było dwukrotnym wzrostem w stosunku do 
roku poprzedniego. Sektor energetyczny stanowi główny obszar funkcjonowania 
państwa, bowiem od jego sprawności zależy działanie wszystkich innych sektorów, 
a także całego społeczeństwa. Z uwagi właśnie na to, jest on celem ataków 
cyberterrorystycznych. Na jego podatność ma wpływ wiele determinantów, wśród 
których najistotniejszymi są: korzystanie z podwykonawców, systemu sprawujące 
kontrolę i nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych i technologicznych, 
wysokie koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki, niesprawdzone oprogramowanie15. 

Człowiek będący operatorem systemów komputerowych stanowi najsłabsze 
ogniwo zabezpieczeń teleinformatycznych, bowiem nierzadko popełnia błędy,  
a jego wiedza w zakresie bezpieczeństwa na ogół jest niewielka. Wśród 
najczęściej popełnianych błędów natury ludzkiej znajdują się: słaba moc i jakość 
haseł, słabe zabezpieczenia haseł, uruchamianie zainfekowanej poczty elektro-
nicznej oraz uruchamianie zainfekowanych nośników pamięci. 

Obecnie ataki cyberterrorystyczne coraz częściej wykorzystywane są do 
walki, ponieważ napastnicy nie narażają się bezpośrednio na utratę zdrowia  
i życia. P. Sienkiewicz wskazał sześć głównych motywów, którymi terroryści kierują 
się przy wyborze cyberterroryzmu do osiągnięcia swoich celów. Są nimi: 

 łatwość działania poprzez zacieranie granic tam między państwami, jak 
również tym, co jest wojskowe, państwowe i prywatne, nawet między 
pokojem a stanem wojny; 

 niski koszt działalności w porównaniu do regularnych działań zbrojnych; 

 możliwość dokonywania nieprzewidywalnych i nagłych akcji bez 
czasochłonnych i kosztownych przygotowań; 

 gwarancja całkowitej anonimowości w sieci umożliwiająca manipulowanie 
informacją; 

 minimalne ryzyko wykrycia zaplanowanego ataku; 

 większy efekt propagandowy oraz uznanie opinii publicznej; 

 możliwość ataku na systemy innego państwa zamiast atakowania  
i zabijania niewinnych cywili16. 

Walka z cyberterroryzmem jest znacznie trudniejsza niż w przypadku 
tradycyjnych sposobów działania terrorystów. Dlatego też wymaga o wiele większej 
koordynacji działań w celu zidentyfikowania, namierzenia i zlikwidowania 
napastnika. 
  

                                                           
15A. Kozłowski, Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, ,,FAE Policy Paper” 2015, nr 7,  
s. 31. 
16P. Sienkiewicz, Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni, [w:] T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel 
(red.), Cyberterroryzm nowe wyzwanie XXI wiek, Warszawa 2009, s. 132. 
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4. Ochrona cyberprzestrzeni w Polsce 
W dobie szybkiego rozwoju cyberterroryzmu bardzo trudnym i złożonym 

przedsięwzięciem jest ochrona cyberprzestrzeni. Wymaga ona zaangażowania 
potencjałów wszystkich państw oraz organizacji międzynarodowych i krajowych,  
a także stosowania nowych technologii i technik, które w sposób skuteczny 
przeciwdziałają temu zagrożeniu. Z analizy literatury przedmiotu oraz obserwacji 
działalności państw i organizacji wynika, iż proces ten powinien być także 
wspierany w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów telekomunikacyjnych 
oraz teleinformatycznych tak publicznych, jak również specjalistycznych. Wśród 
sposobów tych znajdują się metody fizyczne, administracyjno-organizacyjne, 
specjalistyczne i techniczne, które mogą zapewnić wysoki stopień ochrony 
informacji przed cyberzagrożeniami, jeżeli zostaną kompleksowo zastosowane.  

Ochrona cyberprzestrzeni stanowi jedno z podstawowych zadań administracji 
państwowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za takie zadania. Ochrona ta 
stanowi priorytet dla organizacji międzynarodowych i kooperacji w skali regionalnej 
i globalnej. Przykładem tego są działania prowadzone przez Unię Europejską, 
NATO oraz poszczególnych państw wchodzących w skład tych organizacji. 
Szczególnie NATO przypisuje duże znaczenie do zwalczania cyberterroryzmu oraz 
ochrony cyberprzestrzeni. Dlatego też na jego forum uchwalono m.in.: 

 decyzję NATO o uruchomieniu Programy Obrony Cyberprzestrzeni  
i zdolności reagowania na incydenty komputerowe z listopada 2002 r. (była 
ona skutkiem cyberataków w Wojnie Bałkańskiej na systemy NATO); 

 decyzję NATO w sprawie przyjęcia Strategii Obrony Cyberprzestrzeni ze 
stycznia 2008 r. oraz Memorandum o utworzeniu Centrum 
Kompetencyjnego ds. Obrony Teleinformatycznej w Talinie (skutek 
cyberataku na Estonię w 2007 r.). 

W związku z tym, iż liczba aktywów, które z perspektywy bezpieczeństwa 
informacji i systemów teleinformatycznych muszą podlegać ochronie jest duża, to 
dla atakującego stanowi to zaletę. Przyjmuje się bowiem, że zagrożeniem dla 
infrastruktury teleinformatycznej jest każde zdarzenie zapoczątkowujące 
wyrządzenie materialnych, jak i niematerialnych szkód. W sferze cyberprzestrzeni 
zagrożenia te są wynikiem świadomych działań różnych osób, które jak już 
wskazano wcześniej dzieli się na: 

 złośliwe oprogramowanie: malware, adare, trojany, dialery; 

 gromadzenie informacji: skanowanie, inżynieria społeczna, podsłuch; 

 próby włamań: próby nielegalnego logowania, wykorzystywanie znanych  
i nieznanych luk systemowych, włamania: na konto zwykłe, do aplikacji, 
uprzywilejowane; 

 atak na dostępność zasobów: sabotaż komputerowy; 

 atak na bezpieczeństwo informacji: nieuprawniony dostęp i zmiana; 

 oszustwa komputerowe: kradzież tożsamości, phishing, spoofing, 
nieuprawnione wykorzystanie zasobów, naruszenie praw autorskich17. 

Wskazane cyberniebezpieczeństwa są niektórymi z możliwych, ponieważ w rze-
czywistości bardzo często łączą się ze sobą i tworzą nowe typy nieznanych do tej 

                                                           
17M. Ludwiszewski, Monitoring stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa, [w:] M. Madej, 
M. Terlikowski, Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009, s. 128-129. 
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pory zagrożeń. Dla Polski niebezpieczeństwa te związane są na pewno z jej 
polityką zagraniczną. Ze względu na przynależność Polski do różnych organizacji 
międzynarodowych oraz udział wojsk w działaniach w Afganistanie, Iraku i innych 
państwach, kraj może być narażony na zarówno na atak terrorystyczny, jak  
i cyberterrorystyczny. Pomimo jednak, że do tej pory nie odnotowano takiego 
zdarzenia, po fali ataków elektronicznych na Estonię w 2007 r. polski rząd 
uświadomił sobie potrzebę stworzenia odpowiednich ośrodków, które będą chronić 
cyberprzestrzeń kraju. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z głównych 
zadań organów wewnętrznych kraju. W tym celu służby państwowe powinny 
prowadzić wszelakie działania prewencyjne, które polegają na monitorowaniu 
zagrożeń państwa, uświadamianiu społeczeństwa oraz reagowaniu na zaistniałe 
sytuacje. Na szczególną uwagę zasługują przy tym podstawowe elementy struktur 
tj.: system obronny, finansowy, energetyczny czy komunikacyjny, które umożliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie kraju, a łączy je wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii informatycznych. Wśród instytucji sektora wewnętrznego, których 
zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa znajduje się Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Jej kompetencje zostały określone jako kompetentne dla organu 
zajmującego się sprawami ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i jego 
porządku konstytucyjnego. Ustawowo określono przedmiot działalności Agencji, 
jako zagrożenia, które godzą w bezpieczeństwo państwa18, a także w jego 
porządek ustanowiony w Konstytucji RP. Docelowo wskazano obszary, w jakich 
może wystąpić zagrożenie na m.in.: suwerenność, obronność kraju  
i nienaruszalność granic, niepodzielność terytorium, międzynarodową pozycję 
państwa. W związku z tym, Szef ABW jest organem właściwym do rozpoznawania, 
zapobiegania i zwalczania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym 
cyberterroryzmu. Do ustawowych kompetencji tego podmiotu należy także 
realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów 
teleinformatycznych, które są przeznaczone do przechowywania informacji 
niejawnych. Funkcje te realizowane są przez Departament Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego ABW, jak i przez wyspecjalizowane zespoły w delegaturach 
instytucji19. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych20 określa 
zasady, które należy stosować w zabezpieczaniu i ochronie informacji niejawnych. 
Są to zasady, które obowiązują w sytuacji realizacji usług lub wykonania zadań, 
gdzie uzyskuje się do nich dostęp. Ustawa zawiera także zasady ochrony 
informacji niejawnych, których niesłuszne użycie i ujawnienie może zaszkodzić 
państwu. Istotnym jej elementem, jak i rozporządzenia w sprawie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego21 jest obowiązek nałożony na 
kierowników jednostek organizacyjnych zapewniania bezpieczeństwa tele-
informatycznego wszelkim systemom i sieciom informatycznym, w których 
przetwarzane są informacje niejawne. W związku z tym zarówno ABW, jak  

                                                           
18Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. 
U. 2018 poz. 2387. 
19T. Bąk,  Z. Ciekanowski, dz. cyt, s. 16. 
20Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2018  r. poz. 412. 
21Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948. 
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i pozostałe instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego muszą posiadać odpowiednie 
systemy wyposażone w określony sprzęt, zabezpieczenia, ludzi, zorganizowaną 
strukturę zarządzania ochronną tych systemów, itd. 

Ponadto na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych dla systemów 
teleinformatycznych, które przetwarzają informacje będące tajemnicą państwową, 
bądź służbową, kierownik jednostki organizacyjnej powołuje administratora oraz 
inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego po czym kieruje ich na szkolenie, 
które organizowane jest przez ABW. 

Administrator odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad i wymagań 
bezpieczeństwa systemu, a także za jego funkcjonowanie. Inspektor z kolei na 
bieżąco zajmuje się kontrolą zgodności działania systemu z dokumentacją 
bezpieczeństwa, którą sporządza się indywidualnie dla każdego systemu. Obydwaj 
pracują pod bezpośrednim nadzorem pełnomocnika ochrony oraz zajmują 
szkoleniami użytkowników systemu TI, tworzeniem analiz bezpieczeństwa 
systemu, jak i realizują polecenia kierownika jednostki organizacyjnej związane  
z udzieleniem dostępu do zasobów znajdujących się w systemie22. 

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych23 podmioty publiczne, w tym również ABW, które 
używają systemów teleinformatycznych powinny spełniać minimalne wymogi 
dotyczące ich ochrony. Chodzi m.in. o odpowiednie wyposażenie w sprzęt  
i oprogramowanie, właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, 
używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone  
w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie 
projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacjom i sieciom teleinfo-
rmatycznym systemy instytucji wewnętrznych muszą być wyposażone  
w odpowiednie narzędzia, sprzęt, procedury stosowane przez wyspecjalizowanych 
pracowników, metody postępowania w sposób zapewniający wytwarzanie, 
przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji. W celu zapewnienia 
tego bezpieczeństwa, muszą zostać zrealizowane przedsięwzięcia, które obejmują 
takie elementy jak: bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, nośników informacji, 
sprzętowe, oprogramowania, transmisji; organizacja i zarządzanie bezpie-
czeństwem, kontrola dostępu do systemu lub sieli teleinformatycznej, ochrona 
kryptograficzna (szyfrowanie) i elektromagnetyczna24. 

Dla zapewnienia odpowiedniej organizacji oraz zarządzania bezpieczeństwem 
teleinformatycznym osoba kierująca jednostką organizacyjną ABW jest 
zobowiązana do wyznaczenia podwładnych, którzy będą odpowiedzialni za 
konkretne elementy bezpieczeństwa oraz do określenia zakresu ich obowiązków  
i odpowiedzialności. Ważną funkcję pełni administrator danych, gdyż on decyduje 
o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Prawo nakłada na niego 
szereg obowiązków, z których głównym jest zastosowanie środków technicznych  

                                                           
22Ochrona informacji niejawnych [z:] https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/ochrona-informacji-
nie/7,Ochrona-informacji-niejawnych.html, 29.12.2018 r. 
23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. 
24D. Łydziński, Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych [z:] http://www.4itsecurity.pl/-
index.php/kategorie/informacje-niejawne/71-bezpieczenstwo-teleinformatyczne-informacji-niejawnych, 
29.12.2018 r. 
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i organizacyjnych, które mają zapewnić ochronę danych. Z kolei mając na uwadze 
zapewnienie ochrony fizycznej informacji i sieci teleinformatycznej kierownik 
jednostki musi szczególnie dokonać odpowiedniego wyboru co do pomieszczenia, 
gdzie będą zainstalowane urządzenia tej sieci czy systemu. Uwzględniając, iż  
w odniesieniu do informacji oznaczonych klauzulami ,,poufne”, ,,tajne” i ,,ściśle 
tajne” ich przetwarzanie musi odbywać się w strefach chronionych (tworząc je 
należy mieć na uwadze: ograniczenie liczby wejść i okien, wzmocnienie ścian, 
stosowanie zabezpieczeń mechanicznych, itp.), istotnym jest także, aby środki 
zabezpieczające pomieszczenia były zainstalowane w sposób odpowiedni25. 

Szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i systemów 
teleinformatycznych pełni bezpieczeństwo osobowe, dlatego też wszyscy ich 
użytkownicy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. 
Natomiast osoby, które nie są użytkownikami systemu, a mają dostęp do 
obszarów, gdzie ma miejsce przetwarzanie informacji niejawnych, powinny być 
przez cały czas nadzorowane. Kolejnym koniecznym elementem bezpieczeństwa 
informacji i sieci teleinformatycznych jest ochrona nośników informacji, które 
powinny zostać opisane w szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa. Ważnym 
jest, aby były one klasyfikowane i ewidencjonowane stosownie do najwyższej 
klauzuli tajności informacji, które przechowują. 

ABW jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie ochrony kluczowym 
systemom i sieciom teleinformatycznym państwa. W związku z tym w jej 
strukturach powstał Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe 
(CERT), który działa zgodnie z Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie oraz 
rozwijanie zdolności jednostek administracyjnych państwa do ochrony przed 
cyberzagrożeniami. Jest on zarazem odpowiedzialny za koordynację procesu 
obsługi incydentów komputerowych w ramach CRP (cyberprzestrzeń RP) i stanowi 
drugi poziom Krajowego Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe CRP26. 

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe ma za zadanie 
zapewnienie i rozwijanie zdolności jednostek administracyjnych i publicznych 
Polski do ochrony przed cyberzagrożeniami. Szczególną rolę kładzie przy tym na 
ochronę infrastruktury krytycznej. CERT funkcjonuje zgodnie z Strategią 
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Do jego 
zaliczają się: 

 kreowanie polityki w obszarze ochrony przez cyberzagrożeniami; 

 koordynowanie działań między podmiotami i z zakresu przepływu 
informacji; 

 wykrywanie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom; 

 współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie 
ochrony cyberprzestrzeni; 

 reprezentacja Polski w kontraktach międzynarodowych; 

 gromadzenie informacji i wiedzy na temat stanu bezpieczeństwa oraz 
zagrożeń dla infrastruktury teleinformatycznej; 

                                                           
25Tamże. 
26K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Warszawa 2013,  s. 40-41. 
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 reagowanie na incydenty dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego 
(szczególnie infrastruktury krytycznej- teleinformatycznej); 

 tworzenie analiz i polityki ochrony systemów; 

 szkolenia dotyczące zagrożeń komputerowych; 

 sporządzanie okresowych raportów dotyczących bezpieczeństwa 
teleinformatycznego państwa; 

 doradztwo i konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa27. 
W wyniku współpracy Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zespołu CERT Polska, który działa  
w ramach NASK28 utworzono system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach  
w sieci Internet ARAKIS-GOV. Powstał on w wyniku potrzeby wsparcia ochrony 
zespołów teleinformatycznych stworzonych przez Rządowy Zespół Reagowania na 
Incydenty Komputerowe. Jest on systemem zabezpieczającym i dostarcza 
informacji podobnie jak standardowe systemy ochrony sieci (antywirus, firewall, 
IDS) na temat: 

1) nowych, globalnych zagrożeń, które pojawiają się w sieci: 

 zagrożeń typu worm (samo-propagujących się); 

 obserwowanych z poziomu dużej liczby lokalizacji nowych typów 
ataków; 

 trendów aktywności na poszczególnych portalach internetowych; 

 trendów aktywności wirusów, które wysyłane są pocztą elektroniczną. 
2) zagrożeń lokalnych, które dotyczą określonej (konkretnej), chronionej 

lokalizacji: 

 zainfekowanych hostów w sieci wewnętrznej; 

 braku odpowiednich szczepionek antywirusowych; 

 systemów zaporowych, które są nieszczelne; 

 prób skanowania danych adresowych w przestrzeni Internetu29. 
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe w swych 

działaniach wykorzystuje informatykę kryminalistyczną. Jest to metoda zajmująca 
się badaniem nowych form i sposobów popełniania przestępstw komputerowych,  
a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości komputerowej i wykorzysty-
waniem technik komputerowych w różnorodnych zadaniach kryminalistycznych 
oraz prowadzeniu baz danych30. 
 
 
  

                                                           
27M. Młotek, M. Siedlarz, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL, 
,,Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4, s. 158. 
28NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. W 1991 r. NASK podłączył Polskę 
do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od 
grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie na podstawie ustawy o instytutach badawczych 
NASK funkcjonuje jako instytut badawczy. 
29System ARAKIS-GOV, [z:] http://www.cert.gov.pl/cer/system-arakis-gov/310,System-ARAKISGOV.-
html, 29.12.2018 r. 
30Tamże. 
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Podsumowanie 
Nie ulega wątpliwości, iż do największych zagrożeń XXI wieku zalicza się 

terroryzm, który rodzi psychozę strachu oraz powoduje, że obecnie mieszkaniec 
żadnego państwa na całym świecie nie może czuć się bezpiecznie. Jeszcze do 
niedawna przybierał on postać głównie zamachów bombowych, uprowadzeń, czy 
brania zakładników. Jednakże na skutek systematycznego rozwijania się nowych 
technologii, stały się one determinantem zmieniającym oblicze światowego 
terroryzmu. Wraz z powstaniem cyberprzestrzeni zaczęła ona nabierać coraz 
większe znaczenie dla cyberterrorystów, ponieważ stała się ich polem walki. 
Napastnikami na ogół w tej wojnie są wysokiej klasy eksperci z zakresu informatyki 
mający wsparcie analityków i specjalistów ds. wywiadu i kontrwywiadu. Natomiast 
ich celem w tej wojnie jest wniknięcie oraz przejęcie kontroli nad komputerowymi 
systemami. Nieustanny rozwój oraz wzrost znaczenia cyberprzestrzeni dał im 
nowe możliwości zarówno związane z organizowaniem się grup przestępczych, jak 
i prowadzeniem szkoleń oraz koordynowaniem i przeprowadzaniem ataków. 
Jednak cyberterroryzm nie ogranicza się wyłącznie do ludzi, którzy dokonują 
zamachów, ponieważ obejmuje także środki finansowe, logistykę i nowoczesne 
technologie. Terroryści organizują sprzęt, werbują ludzi (ekspertów), organizują 
komunikację, łączność. Ich działalność jest niewątpliwie wyzwaniem dla 
bezpieczeństwa państwa. 

Walka z cyberterroryzmem z uwagi na bezmiar cyberprzestrzeni, a także 
trudności w ich zlokalizowaniu jest trudna, mozolna i droga. Wśród metod walki  
z cyberterroryzmem znajdują się przede wszystkim pozbawienie terrorystów źródeł 
finansowania oraz wypracowanie stabilnego modelu strategii wspomagającej 
zwalczanie cyberterroryzmu i likwidacji zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury 
krytycznej państwa.  
 

Streszczenie 
Do największych zagrożeń cywilizacyjnych XXI w. zaliczany jest terroryzm, 

który powoduje strach i niepokój mieszkańców całego świata. Jeszcze do 
niedawna przybierał on postać przede wszystkim zamachów bombowych, 
uprowadzeń, porywania zakładników. Niestety na skutek rozwoju nowych 
technologii na przestrzeni ostatnich lat, powstało nowe zagrożenie nazywane 
cyberterroryzmem. Autorzy w pierwszej części artykułu definiują pojęcie 
cyberterroryzmu oraz omawiają problematykę cyberprzestępstw, które dzielą na 
grupy. W kolejnej części charakteryzują ochronę cyberprzestrzeni w państwie na 
przykładzie Polski. 

W podsumowaniu stwierdzają, iż walka z takim zagrożeniem jak 
cyberterroryzm jest bardzo, trudna, mozolna i bardzo kosztowna, ale jest 
szczególnie ważna do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, cyberterroryzm, cyberprzestrzeń, cyber-
ataki, systemy  
 

Summary 
The largest civilization threats of the 21st century include terrorism, which 

causes fear and anxiety of people around the world. Until recently, it took the form 
of bomb attacks, abductions and kidnapping of hostages. Unfortunately, as a result 
of the development of new technologies over the past years, a new threat called 



66 

 

cyber terrorism has emerged. The authors in the first part of the article define the 
concept of cyber-terrorism and discuss the problems of cybercrime that they divide 
into groups. In the next part, they characterize the protection of cyberspace in the 
country on the example of Poland. 
In summary, they argue that combating such a threat as cyberterrorism is very, 
difficult, arduous and very expensive, but it is particularly important to ensure the 
security of the state. 

Key words: security, cyberterrorism, cyberspace, cyber attacks, systems 
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SZKOLENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH FORMĄ ROZWOJU KAPITAŁU 

LUDZKIEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 
Wstęp 
We współczesnym świecie, mamy do czynienia z trzema rodzajami przemian. 

Należy do nich zaliczyć: rozwój społeczeństwa informacyjnego, cywilizacyjnego 
oraz globalizację gospodarki. Następstwem zachodzących zmian, jest między 
innymi reorganizacja systemu, procesów kształcenia. O ile edukacja jest niezwykle 
potrzebna, w celu zdobywania wiedzy i umiejętności, o tyle pozostaje 
ukierunkowana na działanie praktyczne. To właśnie dzięki wiedzy – nauce, 
nauczaniu i doświadczeniach – człowiek mógł się rozwijać, czyli coraz dokładniej 
poznawać otaczający go świat1. Terminologia sama w sobie pozostaje 
niewyczerpywana, w naturalny sposób ulegała pomnożeniu. Ludzkość jest  
w posiadaniu ogromnych i ciągle powiększanych zasobów. Stwarza to potrzebę 
umiejętnego jej wykorzystywania, zarówno w życiu codziennym, jak i we 
wszystkich gałęziach działalności gospodarczej człowieka. Współczesny świat, 
postrzega wiedzę jako kolejny – obok klasycznych elementów (pracy, ziemi  
i kapitału) – czynnik produkcji, stanowiący źródło przewagi konkurencyjnej  
oraz skuteczny instrument kształtowania innowacyjności jednostki. Wraz  
z rozwojem ludzkości, staje się podstawowym zasobem ekonomicznym, a także 
ostatecznym substytutem pozostałych czynników produkcji2.  

W aspekcie procesów integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską,  
a zwłaszcza udziału Sił Zbrojnych w ramach NATO, rośnie potrzeba podnoszenia 
kwalifikacji, konsumpcji edukacji poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości 
kształcenia. Nauka i praca to wzajemnie zintegrowane obszary aktywności 
człowieka. Jednak w praktyce dochodzi do weryfikacji - wartości i jakości 
kształcenia. Efektywność oraz przydatność zawodowa absolwentów, jest 
problemem wielopłaszczyznowym oraz interdyscyplinarnym3.  

Niniejszy artykuł ma na celu przeglądowe przedstawienie szkolenia żołnierzy 
zawodowych w ramach pełnienia służby zawodowej. Opracowanie prezentuje 
ogląd, na kwestie: podnoszenia kwalifikacji i realizacji wytycznych, przyjętych  
w ramach uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski w Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego. 
 

                                                           
1J. Kunikowski, Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 9-10. 
2M. Kolarz, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, 
Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, pod redakcją Barbary Kożusznik, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2005, s. 77. 
3D. Kozeraski, R. Niedźwiecki, Profesjonalna armia w teorii i praktyce-kontekst strategiczny, koncepcje-
zmiany- bezpieczeństwo, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 104-106. 
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Zakres pojęciowy 
Termin zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) nie jest określeniem nowym. 

Oznacza ,,strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym  
z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem 
przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów,  
a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją"4. Sformułowanie jest 
wytworem i koncepcją, literatury amerykańskiej. Pozostaje realnym wyrazem 
poszukiwania nowej formuły sprawowania funkcji personalnej jednostki 
organizacyjnej; odmiennej od praktykowanej ówcześnie i mającej być odpowiedzią 
na nowe wyzwania, wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu organizacji.  

Istotom procesu zarządzania kapitałem ludzkim jest sformułowanie 
kompetencyjności pracowników jako: ,,zdolności zastosowania umiejętności  
i wiedzy w nowych sytuacjach w dziedzinie organizacji i planowania pracy, 
innowacji, w radzeniu sobie z czynnościami nietypowymi, a także cechami 
osobowości związanymi ze skutecznym działaniem"5. To właśnie kompetencje 
pracownicze, umiejętnie wykorzystywane i rozwijane poprzez organizacje, są 
źródłem przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie. W dobie 
wspomnianego rozwoju technologicznego, ważnym pozostaje umiejętność 
inwestycji (w tym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej) w przygotowanie głownie 
kadr dowódczych do działania w nietypowych warunkach, w procesie decyzyjnym. 
Widocznym przykładem, w Resorcie Obrony Narodowej są liczne systemy 
wsparcia dowodzenia, dające szeroki ogląd turbulentności zdarzeń na 
współczesnym polu walki.  

Z kolei rozwój personelu oznacza ,,ogół zmian ilościowych i jakościowych  
w systemie społecznym organizacji, które prowadzą do podniesienia wartości 
rynkowej zasobów ludzkich oraz efektywności pracy. Może on być rozpatrywany na 
trzech poziomach: całej organizacji, poszczególnych zespołów pracowniczych, 
indywidualnych pracowników"6.  

Rosnąca konkurencja i nowe technologie wymuszają bowiem uaktualnienie 
sposobów wewnętrznej organizacji działalności podmiotu, umożliwiających 
elastyczne reagowanie na potrzeby klientów zewnętrznych i wewnętrznych7. 
Zarządzanie potencjałem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w tym przypadku 
kadrą żołnierzy zawodowych oraz niezawodowych, całościowo przyczynia się do 
rozwoju formacji, a tym samym daje możliwość przewagi i bycia konkurencyjnym 
dla innych armii.Za przewagę i konkurencję należy przyjąć, tzw. wyścig zbrojeń  
i zagrożenia hybrydowe, zamysłem ewolucji i rozwoju technologii w XXI wieku.  

Konkurencyjność w środowisku militarnym jest rozumiana jednakże 
odmiennie. To każdorazowe podnoszenie kompetencyjności kadry, w ramach 
wdrażanych reform i programów (Ministerstwa Obrony Narodowej i Sojuszu 
Północnoatlantyckiego). Owe przedsięwzięcia, mają na celu uzyskiwanie oraz 

                                                           
4M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Kraków, 1996, s. 14. 
5A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002, s. 50. 
6A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza 
Antykwa, Kraków, 1998, s. 218. 
7M. Kolarz, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, 
Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, pod redakcją Barbary Kożusznik, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 77. 
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doskonalenie wiedzy i umiejętności do osiągania określonej standaryzacji, 
prowadzącej do neutralizacji szeroko pojętego katalogu zagrożeń.  

Jednym z najważniejszych dla opracowania, pozostaje sformułowanie 
szkolenia zawodowego rozumianego jako: ,,ogół celowych i systematycznych 
działań, występujących w danej organizacji i skierowanych na pogłębianie  
i poszerzanie określonych elementów potencjału prac, jak i na wyposażanie go  
w nowe elementy, niezbędne z punktu widzenia aktualnych i przyszłych potrzeb tej 
organizacji. Stanowi ono podstawowy instrument rozwoju kapitału ludzkiego, co 
oznacza, że cele wynikają z przyjętej strategii tegoż potencjału”8.  

Dokonujący się poprzez szkolenie zawodowe, rozwój kapitału ludzkiego 
następuje bezpośrednio przez uzupełnianie go o określone elementy wiedzy 
zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kształtowanie postaw. Działania takie 
nie powinny być jednorazowe oraz podejmowane sporadycznie. Winny stanowić 
system ustawiczny, tworzący charakterystyczny cykl działań wynikających ze 
strategii personalnej9.  

W strukturach Resortu Obrony Narodowej, za określenie potrzeb, zdaniem 
autorów, uważa się odpowiednie wykorzystanie potencjału Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej do realizacji określonych zadań opisanych w poszcze-
gólnych aktach prawnych10. Zamierzenia znajdują także odzwierciedlenie w kom-
pleksowym dokumencie, tj. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku 
uwzględniającej procesy modernizacyjne i profesjonalizację armii11. 
 

Analiza systemu szkolenia żołnierzy zawodowych 
Zasadniczym modelem zarządzania każdą organizacją, są jest określone cele 

i zadania. Oczywistym zatem jest, że przeznaczenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 
Polskiej jest stricte określone przepisami prawa zarówno krajowego jak i częściowo 
międzynarodowego. Podobnie również funkcjonują organizacje sektora pry-
watnego i NGO. Zamysł i wizja przedstawia zazwyczaj metody wyboru systemu 
zarządzania. Natomiast formy i zasady panujące w danej jednostce organizacyjnej 
zawarte są w dokumentach tj. statutach i regulaminach wewnętrznych. Pewnym 
pozostaje jedynie, że kapitał ludzki jest elementem zasadniczym każdego podmiot. 
Wraz z rozwojem zagrożeń, rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie potencjału 
bezpieczeństwa; podobnie wzmożony rozwój technologii, popyt na wybrane 
produkty i usługi wymaga określonych zmian. Wynika z tego iż ogół przekształceń 
należy rozpocząć od procesów doskonalenia zasobów ludzkich organizacji. 
Dostosowanie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do nowych wyzwań  
w pierwszym zagwarantuje: ,,ochronę niepodległości państwa i niepodzielności 
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic"12. 
System doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych bazuje na dwóch 
kategoriach doskonalenia zawodowego, tj.: studia podyplomowe i kursy kwali-

                                                           
8A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza 
Antykwa, Kraków, 1998, str. 227. 
9Tamże, s. 227. 
10Ustawa z dnia 27 listopada 1976 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
(tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1459, z późn. zm.). 
11Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014 roku, Warszawa 2014, s.14. 
12Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. 
zm.). 
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fikacyjne, a także kursy doskonalące. Pierwsze wymienione, przygotowują kadrę 
do objęcia stanowiska służbowego o wyższym stopniu etatowym. Zasadniczym 
celem jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej 
(skonkretyzowanej z danej dziedziny), a także nabycie kompetencji niezbędnych 
do funkcjonowania na wyższym stanowisku służbowym. Natomiast, w drugim 
przypadku chodzi o uzupełnienie wiedzy i przygotowanie do pełnienia obowiązków 
służbowych na konkretnym stanowisku13 określonym w tzw. karcie opisu danego 
stanowiska służbowego (,,dokument wykorzystany do efektywnego zarządzania 
zasobami kadrowymi, (...) opracowany na podstawie wymogów stanowiska 
etatowego")14. Kursy te organizowane są w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowo w systemie doskonalenia zawodowego oficerów przyjęto, iż 
zasadnicze kursy kwalifikacyjne będą realizowane w pionach: dowódczym, 
sztabowym, zabezpieczenia i szczególnym, jako charakterystycznych dla wykony-
wanych zadań na stanowiskach służbowych w przywiązaniu do poszczególnych 
stopni etatowych.  

Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w systemie doskonalenia zawodowego 
podoficerów, które jest realizowane w oparciu o trzy kursy kwalifikacyjne, z czego 
dwa pierwsze są realizowane w czterech pionach (dowódczym, sztabowym, 
zabezpieczenia oraz szczególnym) oraz kursy doskonalące organizowane  
w zależności od potrzeb. Rozwiązania te mają na celu zapewnienie właściwej 
rekrutacji, selekcji i racjonalnego wykorzystania zasobów kadrowych w kontekście 
przytoczonej profesjonalizacji Sił Zbrojnych. 

Dla odzwierciedlenia całościowego procesu doskonalenia autorzy podzielili 
całościowy system na poszczególne korpusy osobowe tj. oficerów, podoficerów  
i szeregowych. 
 

Doskonalenie oficerów 
Zasadniczym celem studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, 

adresowanych do oficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na 
odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania 
problemów związanych z realizacją procesów decyzyjnych na poszczególnych 
stanowiskach służbowych. Każdy oficer, by objąć stanowisko służbowe 
zaszeregowane do wyższego stopnia etatowego, w zależności od oceny z opinii 
służbowej i prognozy służbowej, musi ukończyć przypisane do tego stanowiska 
szkolenie kursowe lub studia. 

Uwzględniając zakres wiedzy niezbędny do opanowania przez kandydatów na 
wyższe stanowiska służbowe w systemie doskonalenia zawodowego dla oficerów 
przygotowano: 

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, trwające 10 miesięcy, na które są 
kierowani oficerowie w stopniu pułkownika (komandora), przewidziani do objęcia 
stanowisk generalskich (admiralskich) w Siłach Zbrojnych RP. Celem tych studiów 

                                                           
13Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014r. w sprawie trybu wyznaczania 
żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2014, poz. 1292,  
z późn. zm.). 
14Decyzja Nr 360/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu 
stanowiska służbowego. 
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jest pogłębienie wiedzy z obszaru strategii obronnej oraz bezpieczeństwa 
państwa15. 

Podyplomowe Studia Operacyjno - Taktyczne, trwające 24 miesiące, których 
treści programowe przygotowują do objęcia stanowisk służbowych 
zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownik. Na studia są kierowani 
oficerowie, którzy nie ukończyli studiów podyplomowych, a są przewidziani do 
objęcia stanowisk dowódców, szefów zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym 
WP, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
departamentach MON. Celem tych studiów jest uzyskanie wymaganego 
wykształcenia do wyznaczenia na kolejne stanowisko służbowe oraz zapoznanie  
z wiedzą operacyjną i strategiczną z obszaru strategii obronnej państwa16. 

Wyższy Kurs Operacyjno - Strategiczny, trwający 12 miesięcy, którego treści 
programowe przygotowują do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do 
stopnia etatowego pułkownik (komandor). Na kurs są kierowani oficerowie, którzy 
ukończyli studia podyplomowe poza akademiami wojskowymi lub posiadają 
stopień naukowy doktora, a są przewidziani do objęcia stanowisk dowódców, 
szefów zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie 
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz departamentach MON. 
Celem tego kursu jest zapoznanie z wiedzą operacyjną i strategiczną z obszaru 
strategii obronnej państwa17. 

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane 
do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik)18, trwające do 3 
miesięcy realizowane są w Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii 
Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej. Kursy te są prowadzone w pionach 
funkcjonalnych: dowódczym dla oficerów przewidzianych do objęcia stanowiska 
dowódcy batalionu (równorzędnego) oraz sztabowym dla oficerów przewidzianych 
do objęcia stanowisk w sztabach zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym 
WP, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
departamentach MON i administracji wojskowej19. 

Kursy kwalifikacyjne dla oficerów przewidzianych na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopnia etatowego porucznik oraz kapitan trwające do 2 
miesięcy, realizowane są w pionach funkcjonalnych dla kandydatów na 
stanowiska: dowódcze, sztabowe, zabezpieczenia i wymagające szczególnych 
kwalifikacji zawodowych. 

Kursy dla oficerów młodszych przewidzianych do objęcia stanowiska  
o wyższym stopniu etatowym realizowane są w uczelniach wojskowych  
z wykorzystaniem bazy szkoleniowej centrów szkolenia RSZ. 
 

                                                           
15http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-wojskowe/detail,nID,2597 (pobrano 14.01.2019) 
16http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-wojskowe/detail,nID,2599 (pobrano 14.01.2019) 
17http://www.akademia.mil.pl/kursy-kwalifikacyjne-na-wyzszy-stopien/detail,nID,2596 (pobrano 
14.01.2019) 
18https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kursy-i-szkolenia/centrum-doskonalenia-kursowego (pobrano 
14.01.2019) 
19https://wlo.wat.edu.pl/kurs-kwalifikacyjny-na-stopien-podpulkownika/ (pobrano 14.01.2019) 
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Doskonalenie podoficerów 
Zasadniczym celem kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do podoficerów 

jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie 
oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych  
z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, mając 
na uwadze misję, jaką spełniają Siły Zbrojne w systemie obronności państwa, 
treści kształcenia i szkolenia przygotowują także do realizacji zadań w czasie misji 
pokojowych i stabilizacyjnych. Rozwój zawodowy podoficera zawodowego oparty 
jest o trzy kursy kwalifikacyjne, które będą uprawniać go do objęcia kolejnych 
stanowisk służbowych zaszeregowanych do wyższych stopni etatowych  
w korpusie podoficerów zawodowych. 

Uwzględniając zakres wiedzy niezbędny do opanowania w ramach kursów 
kwalifikacyjnych na stanowiska etatowe podoficerów w systemie szkolnictwa 
wojskowego realizowane są:  

Kursy kwalifikacyjne na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia 
etatowego chorąży – kursy najbardziej prestiżowe dla podoficerów, trwające 2 
miesiące, na które są kierowani podoficerowie w stopniu etatowym młodszy 
chorąży, przewidziani do objęcia stanowisk służbowych w Siłach Zbrojnych RP. 
Uzyskane kwalifikacje przygotowują do wykonywania obowiązków na stano-
wiskach służbowych od stopnia etatowego chorąży do starszy chorąży sztabowy  
w Siłach Zbrojnych RP (dywizjach, brygadach, korpusach, sztabach, szkolnictwie 
wojskowym) Celem tych kursów jest pogłębienie wiedzy z obszaru teorii oraz 
praktyki dowodzenia i kierowania, pracy liniowej i sztabowej20. 

Kursy kwalifikacyjne na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia 
etatowego sierżant, trwające do 2 miesięcy, na które są kierowani podoficerowie  
w stopniu etatowym plutonowy, przewidziani do objęcia stanowisk dowódczych, 
sztabowych, zabezpieczenia i wymagających szczególnych kwalifikacji zawo-
dowych. Uzyskane kwalifikacje przygotowują do wykonywania obowiązków na 
stanowiskach służbowych od stopnia etatowego sierżant do młodszy chorąży  
w Siłach Zbrojnych RP (dywizjach, brygadach, korpusach, sztabach, szkolnictwie 
wojskowym). Celem tych kursów jest zdobycie wiedzy z obszaru teorii i praktyki 
dowodzenia i kierowania, pracy liniowej i sztabowej oraz techniczno-specja-
listycznej. Kursy te są realizowane w szkołach podoficerskich RSZ odpowiednio 
dla poszczególnych korpusów osobowych21. 

Warto zaznaczyć, że ukończenie kursu kwalifikacyjnego jest warunkiem 
koniecznym do wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe. W praktyce popyt 
na kursy kwalifikacyjne jest o wiele wyższy od ilości szkolonych w szkołach 
wojskowych. Bardzo często pojawiają się głosy, że powoduje to zator w przepływie 
w niższych korpusach. W jednostkach wojskowych występują nieobsadzone 
stanowiska o stopniu etatowym sierżant, co jednocześnie uniemożliwia uwolnienie 
stanowiska podoficera młodszego dla wyróżniającego się szeregowego. Powyższe 
traktuje, jak bardzo ważne jest odpowiednie planowanie potrzeb szkoleniowych  
i specyficzna funkcja organów kadrowych w tym zakresie.  

                                                           
20Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014r. w sprawie… 
21http://bip.mon.gov.pl/przydatne-informacje/artykul/sluzba-zawodowa/doskonalenie-zawodowe-
1024768/ (pobrano 14.01.2019) 
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Innym wnioskiem, jaki często jest podnoszony przez żołnierzy, jest likwidacja 
kursów kwalifikacyjnych i zastąpienie ich kursami doskonalącymi. W każdej 
jednostce wojskowej pełnią służbę podoficerowie w specjalnościach wojskowych 
kadrowych, ochrony informacji niejawnych itp., dla których brak jest dedykowanych 
kursów kwalifikacyjnych. 
 

Doskonalenie zawodowe szeregowych 
Szeregowi zawodowi po ukończeniu służby przygotowawczej podpisują 

kontrakt na pełnienie służby kontraktowej. W trakcie pełnienia służby kontraktowej 
(do sześciu lat, ale pierwszy kontakt zawierany jest na okres lat 2) szeregowi 
zawodowi mogą (wg potrzeb Sił Zbrojnych RP) uczestniczyć w systemie kursów 
doskonalących, których głównym celem jest zdobycie kwalifikacji przydatnych  
w wojsku i w miarę możliwości uznawanych w cywilu. Realizacja tego systemu jest 
prowadzona głównie w oparciu o centra i ośrodki szkolenia RSZ22. 

Wyróżniający się w służbie szeregowi zawodowi mają możliwość awansu 
zawodowego i przejścia do korpusu podoficerów młodszych. Postępowanie 
rekrutacyjne do szkół podoficerskich w Poznaniu, Dęblinie i Ustce trwa tydzień  
i zakończone jest egzaminami. Żołnierze z najlepszymi wynikami przyjmowani są 
na kurs przygotowujący szeregowych zawodowych do egzaminu na podoficera, 
który trwa 6 miesięcy (część ogólna i część specjalistyczna). Po zakończonym 
kursie, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej 
mianuje absolwentów na stopień kaprala. 

Szeregowi zawodowi, spełniający kryteria ustawowe (wykształcenie wyższe 
magisterskie, wzorowa ocena z opiniowania służbowego znajomość języka 
angielskiego wg STANAG 6001) mogą ubiegać się o przyjęcie do studium 
oficerskiego, które realizowane jest w Akademii Wojsk Lądowych. Szkolenie to 
trwa 12 miesięcy i kończy się promocją na pierwszy stopień oficerski23. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Opisany system doskonalenia żołnierzy zawodowych jest procesem 

ustawicznym, nastawionym na ciągły rozwój kapitału ludzkiego. W przeciwieństwie 
do organizacji prywatnych i NGO, brak transparentności w specyfice szeroko 
pojętego katalogu zagrożeń, nakłada ciągłe zmiany i udoskonalenia, w omawianej 
specyfice nauczania kadr Resortu Obrony Narodowej. Ponadto dostosowanie 
systemów nauczania, w aspekcie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oprócz 
wspomnianych standaryzacji wynikłej z przynależności do Unii Europejskiej  
i Traktatu Północnoatlantyckiego należy budować zgodnie z rozwojem nauk  
o zarządzaniu, a także nauk o bezpieczeństwie. Wielokrotnie wspominany filar 
Wojska Polskiego - jakim są w szczególności żołnierze zawodowi, poszczególnych 
korpusów zawodowych, obowiązany jest do sukcesywnego zdobywania wiedzy 
teoretycznej, uzupełnianej o działania i podejmowanie czynności praktycznych. 
 

                                                           
22Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. 
2018, poz. 173). 
23https://awl.edu.pl/id-oferta-edukacyjna/id-studium-oficerskie (pobrano 14.01.2019). 
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Streszczenie 
Najważniejszym zasobem Sił Zbrojnych są żołnierze. Ich odpowiednia 

selekcja, rekrutacja i szkolenie zapewnia wykonanie zadań, jakie stoją przed 
nowoczesną armią. System kształcenia żołnierzy zawodowych jest organizacyjnie 
uporządkowany, schierarchizowany i dedykowany do każdego szczebla 
osobowego. Dzieli się na dwie kluczowe formy: studia i kursy kwalifikacyjne oraz 
szkolenia doskonalące. Założeniem szkolenia jest permanentny rozwój żołnierzy, 
zgodnie z obowiązującymi trendami w dyscyplinie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo, Siły 
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Summary 
The most important resource of the Armed Forces are soldiers. Their proper 

selection, recruitment and training ensures that the tasks facing the modern army 
are completed. The system of soldiers training is organizationally organized, 
schierarchized and dedicated to every level of the personnel. It is divided into two 
key forms: studies and qualification courses, and refresher courses. The 
assumption of the training is the permanent development of soldiers, in accordance 
with the current trends in the discipline of human resources management. 

Key words: human resource, security, Armed Forces of the Republic of 
Poland 
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Zdzisław KNECHT  
Bogumiła DOBROWOLSKA 
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu 

 
STRAŻ GRANICZNA INSTRUMENTEM PROMOCJI OBRONNOŚCI 

 
 

Wprowadzenie  
Powszechnie obywatelom poczucie bezpieczeństwa kojarzy się z wojskiem, 

policją, strażą pożarną, służbą ochrony zdrowia, ogólnie z działalnością 
administracji państwowej, samorządowej i podległymi jej podmiotami. Dość odległe 
w tych kwestiach są skojarzenia z ochroną granic. Tymczasem Straż Graniczna 
jest nie tylko ważnym, ale stała się jeszcze ważniejszym ogniwem zapewnienia 
bezpieczeństwa. Wynika to w konsekwencji przynależności do Unii Europejskiej, 
otwarcia granic, a głównie usytuowania polskiej granicy, jako granicy unijnej. 
Podniesienie rangi i znaczenia tej formacji w opinii społecznej, zależy w znacznej 
mierze od powszechnej znajomości jej roli, zadań oraz działalności promocyjnej, 
kształtującej jej pozytywny wizerunek. Podstawą wszelkich działań kształtujących 
wizerunek jest „produkt”, co w kategoriach marketingowych oznacza usługę, którą 
w tym przypadku jest ochrona granic. 

Należy ona do podstawowych funkcji państwa, dlatego też każde państwo 
posiada określoną jej organizację. Fala zmian, która przeszła przez Polskę na 
przełomie lat 80-tych i 90-tych nie ominęła również systemu ochrony granic 
Rzeczypospolitej. Ekipy rządzące zmierzały do liberalizowania ruchu osobowego 
i towarowego oraz kontaktów ze światem zewnętrznym, jednak system ochrony 
granicy państwowej nadal nosił charakter czysto wojskowy i polityczny. Powodował 
on izolację kraju, ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się obywateli, 
wymianę myśli i poglądów, w rozwijaniu stosunków gospodarczych, kulturalnych 
i politycznych z krajami o innych ustrojach. Dlatego był sprzeczny z interesami 
narodu i musiał ulec zmianie. Wiele się też zmieniło wśród uwarunkowań ochrony 
granić. 

Wraz ze zmianami ustrojowymi w Europie Środkowowschodniej zmienili się 
nasi sąsiedzi, nowymi zostali: 

A. Rosja - długość granicy 209,7 km, 
B. Litwa - długość granicy 102,4 km, 
C. Białoruś - długość granicy 407,5 km, 
D. Ukraina - długość granicy 526,4 km, 
E. Słowacja - długość granicy 532,7 km, 
F. Czechy – długość granicy 785,8 km, 
G. Republika Federalna Niemiec - długość granicy 461,2 km, 
H. morska granica Polski, która ma 398,4 km długości. 
Nowy układ stosunków politycznych w Europie, jaki ukształtował się na 

początku lat 90-tych, zmierza do zachowania pokoju, wyeliminowania sporów 
terytorialnych i politycznych1. Polska aspirowała do struktur NATO, jak i Unii 

                                                           
1Z. Knecht, A. Polonka, Działalność i wizerunek organizacji proobronnych w systemie zarządzania 
kryzysowego. „Gospodarka-Rynek-Edukacja” 2017, nr 3. 
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Europejskiej. Jako państwo demokratyczne, znalazła korzystne warunki do 
tworzenia nowego systemu ochrony granic państwowych. Procesy demokratyzacji 
wielu dziedzin życia, zmiana polityki zagranicznej państwa, liberalizacja przepisów 
w ruchu granicznym, w tym szerokiego otwarcia granic, legły u podstaw nowych 
koncepcji systemu bezpieczeństwa i zmiany formacji odpowiedzialnej za ochronę 
granic państwowych. W latach 1990 i 1991 przeprowadzone zostały zmiany: został 
uchwalony pakiet ustaw regulujących kompetencje i strukturę organów 
zajmujących się bezpieczeństwem państwa i porządku publicznego. Poszczególne 
akty normatywne uregulowały organizację i działalność urzędu Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz pozwoliły podległym mu formacjom wykonywać zadania 
związane z bezpieczeństwem państwa w nowych warunkach ustrojowych2. Na 
mocy ustawy3 z dnia 12 października 1990 r. strzegące granic Wojska Ochrony 
Pogranicza rozformowano powołując w ich miejsce Straż Graniczną, jednolitą, 
uzbrojoną i umundurowaną formację o charakterze administracyjno – policyjnym4.  

 
Straż graniczna jako formacja policyjna – jej kompetencje oraz 

uprawnienia  
 Uważny Czytelnik zapewne skonstatuje zadania tej formacji z ich znaczeniem 
dla bezpieczeństwa i promocji obronności. Ową rolę i znaczenie opiszemy 
charakteryzując tym co należy do zadań Straży Granicznej. Realizując swoje 
zadania ta formacja może wejść w posiadanie informacji, zidentyfikować zjawiska 
czy ujawnić zdarzenia, mogące mieć związek z zagrożeniami bezpieczeństwa 
głównie poprzez5:  

1. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń 
oraz ściganie ich sprawców, w tym: 

 przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy 
państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem, a także 
przestępstw określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego dotyczących 
wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy 
państwowej, dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do ich wydania, 

 przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 
134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

 przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przemieszczaniem 
przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych 
podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również 
przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 
wybuchowych, o prekursorach materiałów wybuchowych podlegających 
ograniczeniom, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie 
archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych, 

                                                           
2J. Służewski, Polskie prawo administracyjne. Warszawa 1995, s. 528. 
3Ustawa o Straży Granicznej. Dz. U. 1990, Nr 78, poz. 462. 
4Wojska Ochrony Pogranicza rozformowane zostały z dniem 19 maja 1991 r. 
5(Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. 
poz. 783). 
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 zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie 
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej. 

2. Wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz. 
3. Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w środkach transportu  

w komunikacji międzynarodowej w zasięgu terytorialnym; drogowego, 
kolejowego, morskiego, rzecznego przejścia granicznego, w portach 
lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 
lotnictwa cywilnego, zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków 
powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów. 

4. Współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania 
zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

5. Osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporzą-
dzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej, ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń 
służących do ochrony granicy państwowej. 

6. Gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy 
państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania 
nielegalnej migracji oraz udostępnianie ich właściwym organom 
państwowym. 

7. Nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrze-
ganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. 

8. Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 
Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów 
latających, przelatujących przez granicę państwową na małych 
wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek 
Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl 
odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych 
substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, 
a także zanieczyszczaniu wód granicznych. 

10. Zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl 
odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających 
i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybu-
chowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograni-
czeniom. 

11. Realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), poprzez: 

 przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom6, 

 zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, kontrolę przestrze-
gania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

                                                           
6Por. Kuryłek Z., Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] 
Zarzecki D. (red.), Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego 1/2018 (91), Zarządzanie Finansami, Szczecin 2018, s. 467 - 481. 
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 rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych7, 

 zwalczanie zagrożeń i przestępczości związanej z nielegalną migracją, 

  współdziałanie w powyższych kwestiach z organami i podmiotami 
właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium. 

 podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania legalizowaniu 
przez różne instytucje pobytu na terytorium RP, w szczególności 
pozornych małżeństw. 

 
Straż Graniczna, jako jedyna formacja, obok służb specjalnych, posiada  

w ustawie kompetencyjnej zapis o uprawnieniu i obowiązku do podejmowania 
działań w zakresie walki z terroryzmem. W pierwotnej formule był to zapis 
dotyczący „prowadzenia czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania 
zagrożeniom terroryzmem”. Po nowelizacji ustawy w 2014 r. do zadań Straży 
Granicznej należy współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie 
rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom8.  

Straż Graniczna współdziała i prowadzi wymianę oraz weryfikację informacji 
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z Agencją Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służba Wywiadu Wojskowego, Policją, Biurem Ochrony Rządu, Ministerstwem 
Finansów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Żandarmerią Wojskową oraz 
z organami ochrony granicy państw sąsiednich, jak również innymi służbami  
i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz uczestnictwo w różnych 
gremiach międzyresortowych związanych z tematyką. To ważna, czytelna i doce-
niana funkcja opisywanej formacji. 

 
Inne niejawne działania. 
Intensywność i zakres działań, dostosowywane są do aktualizowanej oceny 

zagrożenia, które formacja wypracowuje w ramach jednolitych projektów ze 
służbami specjalnymi. Np. kontrolę dokumentów podróży ułatwia „Album wzorów 
dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Od 2003 r. uruchomiona została elektroniczna wersja tej bazy 
danych; jest ona dostępna we wszystkich granicznych jednostkach organi-
zacyjnych SG.  

Zadania z zakresu kontroli radiometrycznej wykonują funkcjonariusze 
radiometryści. O skuteczności ich działań decyduje, oprócz przygotowania 
fachowego, jakość urządzeń dozymetrycznych. Do kontroli materiałów promienio-
twórczych wykorzystuje się monitory promieniowania. Kontroli poddawane są 
środki transportu, osoby oraz przewożone i przenoszone przedmioty. W strukturze 
Straży Granicznej działają wyspecjalizowane zespoły minersko-pirotechniczne, 
powołane na lotniczych przejściach granicznych. Zajmują się one rozpoznawaniem 
i neutralizacją zagrożeń bombowych na lotniskach, są wyposażone w sprzęt 
specjalistyczny wykorzystywany do rozpoznania i neutralizacji urządzeń wybu-
chowych. 

                                                           
7M. Bodziany, red.,Społeczeństwo a wojna. Wyzwania wielokulturowości. WSOWL. Wrocław 2016,  
s. 5-10  
8Ustawa o Straży Granicznej …Art. 1 pkt. 5d. 
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Większość przedsięwzięć służbowych w Straży Granicznej polega na 
pozyskiwaniu informacji pozwalających eliminować zagrożenia. Aby temu sprostać 
Straż Graniczna została upoważniona  
i zobowiązana m.in. do : 

1. Gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy 
państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępniania ich 
właściwym organom państwowym, 

2. Korzystania z informacji o osobie, w tym danych osobowych uzyskanych 
przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia 
kontroli operacyjnej oraz ich przetwarzania, 

3. Uzyskiwania informacji, w tym także niejawnie, gromadzenia ich, 
sprawdzania oraz przetwarzania, 

4. Pobierania, gromadzenia i wykorzystywania w celach identyfikacyjnych 
odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, 

5. Uzyskiwania i przetwarzania informacji ze zbiorów danych prowadzonych 
przez organy władzy publicznej, w tym dane osobowe. 

W praktyce organy Straży Granicznej korzystają z wielu źródeł informacji, np.: 
obowiązkowe zawiadomienia, doniesienia jawne, doniesienia anonimowe, 
samooskarżenia, informacje z publikatorów, wyniki prac instytucji kontrolno-
rewizyjnych, informacje od organów państwa sąsiedniego, informacje od innych 
organów ścigania, informacje od organów administracji publicznej, informacje od 
organów państwa sąsiedniego oraz z czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
legitymowania - kontroli ruchu drogowego, rozmowy z podróżnymi, analizy 
dokumentów podróży, obserwacji zachowania podróżnych i osób towarzyszących, 
danych z baz komputerowych, przeszukanie środka transportu, bagażu, rozmowy 
z mieszkańcami pogranicza i osobami legitymowanymi z prasy, radia, telewizji 
i Internetu. 

Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać 
z informacji o osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione 
organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwa-
rzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. W razie konieczności 
może korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum 
Informacji Kryminalnych oraz korzystać z pomocy osób niebędących jej 
funkcjonariuszami, jak również posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają 
ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej oraz środków, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. 

Służba ochrony granic nie jest osamotniona; organy administracji rządowej 
i organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do udzielania pomocy 
w granicach swojej właściwości. Posiada prawo do otrzymania dowodów 
umyślnych przestępstw, ściganych z oskarżenia publicznego. 

 
Proces specjalistycznego szkolenia oraz kompetencje funkcjonariuszy 
Służba w organach ochrony granic wymaga wszechstronnego i fachowego 

przygotowania. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed funkcjonariuszami SG 
nowe, coraz trudniejsze zadania. Aby sprostać tej rzeczywistości muszą oni 



84 

 

posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także spore umiejętności praktyczne, 
i to nie tylko związane bezpośrednio z wykonywaną pracą itd. Skuteczność 
ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego uzależniona jest w dużym 
stopniu od kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, a te od 
zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności oraz jakości wykonywanych zadań 
służbowych na określonym stanowisku. Przeciwdziałanie, ujawnianie i zwalczanie 
przestępczości związanej z ruchem granicznym, przede wszystkim nielegalnej 
migracji, szkodliwych substancji promieniotwórczych, odpadów, przemytu towarów, 
możliwe jest dzięki profesjonalizmowi oraz skutecznemu wykonywaniu zadań 
służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Dla potrzeb tej służby szkoli się funkcjonariuszy w specjalnościach:  

 ochrona granicy państwowej,  

 kontrola ruchu granicznego,  

 łączność i informatyka,  

 logistyka,  

 kynologia służbowa, oraz  

 w specjalnościach morskich.  
W ofercie szkolenia specjalistycznego i kursów doskonalących realizowanych 

w ramach doskonalenia zawodowego, centralnego, znajdują się m.in.: 

 kształcenie kompetencji kierowniczych,  

 zarządzanie zasobami ludzkimi,  

 rozwój potencjału własnego kierownika,  

 realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych, 

 szkolenia z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, 

 przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej 
granicy państwowej, 

 kursy dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej 
w oparciu o wymogi konwencji STCW, 

 przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz 
motorowodnego sternika morskiego, 

 kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja 
zamówień publicznych, gospodarka finansowa), 

 doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, 
terenowe i motocykle), 

 kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna, 

 przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie 
odpadów, kontrola transportu drogowego, 

 szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji, 
w tym szkolenia dla instruktorów TTI (Technik Taktyk Interwencji), 

 szkolenia informatyczne (kursy użytkowania programów komputerowych: 
Windows i MS Office, Open Office, EXCEL, SI Pobyt), 

 kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. ukraiński,  
j. rosyjski), 

 kursy z zakresu psychologii, 
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 szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego 
w Straży Granicznej9. 

Aby odpowiednio do potrzeb przygotować funkcjonariuszy do pełnienia służby 
w granicznych jednostkach organizacyjnych oraz prowadzenia działań grani-
cznych, realizowane są różnorodne zajęcia kompatybilne z anatomią ochrony 
granicy państwowej:  

 szkolenie strzeleckie,  

 terenoznawstwo i topografia,  

 wychowanie fizyczne, 

 taktyka i techniki interwencji.  
Wszystkie one, oprócz wyposażenia słuchaczy w określoną specjalistyczną 

wiedzę, mają za zadanie wyrobienie określonych nawyków i umiejętności 
koniecznych podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.  

W trakcie zajęć często interdyscyplinarnych – stosowane są metody 
aktywizujące słuchaczy do czynnego udziału w wypracowaniu decyzji do 
planowania służby i postępowania w trakcie jej pełnienia oraz w czasie 
prowadzenia działań granicznych. Decyzje te w zasadniczej części dotyczą 
umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, legitymowania, kontroli osób 
i pojazdów, analizy i oceny rozwoju sytuacji, wykorzystania sił i środków, 
stosowania środków przymusu bezpośredniego i dokonywania interwencji, 
skutecznego prowadzenia ognia z broni służbowej. Zajęcia prowadzone są 
w obiektach (m.in. salach i gabinetach) dobrze wyposażonych w specjalistyczny 
sprzęt10.  

 
Współpraca międzynarodowa 
Straż Graniczna współpracuje z Agencją FRONTEX od początku jej istnienia, 

tj. od 1 maja 2005 roku, kiedy to Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
została powołana11. Jest to jedyna agencja unijna, która ma siedzibę w Polsce, 
w Warszawie.  

W ostatnich latach na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej odnotowano 
bezprecedensowy wzrost liczby imigrantów i uchodźców, którzy próbują się 
przedostać do UE. Wyłączną odpowiedzialność za kontrolę na granicach ponoszą 
kraje, których granica jest granicą zewnętrzną UE. FRONTEX może zapewnić 
dodatkowe wsparcie techniczne tym krajom, które znalazły się pod silną presją 
migracyjną. Miedzy innymi dodatkowy sprzęt w postaci samolotów, samochodów 
czy łodzi oraz oddelegować przeszkolonych pracowników służb granicznych. 
FRONTEX koordynuje operacje morskie w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii, jak 
również operacje na zewnętrznych granicach lądowych, w tym w Bułgarii, Rumunii, 
Polsce i na Słowacji. Działa on również na wielu lotniskach międzynarodowych 
w całej Europie. 

                                                           
9http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/szkolenie/szkolenia-specjalistycz/13728, Szkolenia-specja-
listyczne-i-kursy-doskonalace.html 
10A. Domaradzki, Szkolenie specjalistyczne i jego efekty, w: Biuletyn, Problemy Ochrony Granicy 
Państwowej Nr 3, Kętrzyn 2005, s.43-52. 
11Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2007/2004 z dn. 26 października 2004, znowelizowane 
Rozporządzeniem  Rady (WE) Nr 1168/2001 z dn. 25 października 2011. 
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W zakres obowiązków Frontexu należy m.in.: 

 analiza ryzyka – wszystkie działania Frontexu poprzedza analiza ryzyka. 
Ocenia zagrożenia dla bezpieczeństwa granic UE. Gromadzi dane 
w obszarze nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej na 
granicach zewnętrznych, w tym też handlu ludźmi. O wynikach swoich 
badań informuje kraje UE i Komisję oraz wykorzystuje te wyniki przy 
planowaniu działań, 

 wspólne operacje – koordynuje wysyłanie na granice zewnętrzne 
wymagające dodatkowego wsparcie specjalnie przeszkolonego personelu 
i wyposażenia technicznego w tym: wspomnianych samolotów, statków oraz 
sprzętu wykorzystywanego do nadzoru i kontroli granic, 

 szybkie reagowanie – jeśli jakiś kraj UE stoi w obliczu ogromnej presji na 
granicy zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku masowego napływu obywateli 
krajów spoza UE, FRONTEX koordynuje oddelegowanie na miejsce 
europejskich zespołów straży granicznej, 

 badania naukowe – ułatwia ekspertom w dziedzinie kontroli granicznej 
współpracę z sektorem badań naukowych i przemysłu, aby zagwarantować, 
że nowe technologie spełnią wymogi kontroli granicznych, 

 szkolenie – opracowuje wspólne normy szkolenia organów kontroli 
granicznej, aby umożliwić harmonizację kształcenia w UE i państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen. Harmonizacja ta ma zagwarantować, 
że wobec podróżnych przekraczających zewnętrzne granice UE będą 
stosowane jednolite zasady kontroli granicznej.  

 FRONTEX umożliwia też straży granicznej z różnych państw sprawną 
współpracę podczas ich oddelegowania do wspólnych działań 
koordynowanych przez agencję, 

 wspólne operacje powrotowe – opracowuje rozwiązania służące odsyłaniu 
imigrantów i koordynuje wspólne działania dotyczące powrotów (przy czym 
to poszczególne kraje decydują, którzy imigranci powinni zostać odesłani), 

 wymiana informacji – opracowuje i prowadzi systemy informacyjne, które 
umożliwiają płynną wymianę informacji między organami ochrony granic12. 

W centrali Fronteksu w Warszawie zatrudnionych jest ponad 300 osób, 
których zadaniem jest głównie: 

 analiza ryzyka, 

 operacje (lądowe, morskie i powietrzne), 

 Centrum Sytuacyjne Fronteksu, 

 powroty, 

 łączenie zasobów, 

 współpraca międzynarodowa i w ramach UE, 

 kwestie prawne, prawa podstawowe, 

 ład korporacyjny. 
 
Rokrocznie zewnętrzne granice Europy przekracza około 700 milionów osób. 

Jednym z największych wyzwań jest wykrywanie nielegalnej działalności tak, aby 
nie skutkowało to opóźnieniami dla pozostałych podróżnych. Ponieważ między 

                                                           
12https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_pl 



87 

 

krajami strefy Schengen nie istnieją stałe kontrole graniczne, kontrole na granicach 
zewnętrznych mają jeszcze większe znaczenie i skalę trudności w wykonywaniu 
codziennych obowiązków, wymagają dużych kompetencji i zaangażowania. 
Państwa członkowskie strefy Schengen muszą polegać na kontrolach granicznych 
i nadzorze prowadzonych przez inne kraje UE, dlatego tak ważna jest jakość tych 
kontroli. Ofiara handlu ludźmi przewieziona do Danii może zostać prze-
transportowana aż do Szwecji. Osoba, która wjedzie do Szwecji z podrobionym 
paszportem może swobodnie pojechać do Portugalii. W strefie Schengen 
samochód skradziony we Hiszpanii może zostać bez problemu przewieziony  
w okolice granicy polsko-ukraińskiej. Oznacza to, że kontrolowanie granic 
zewnętrznych ma ogromne znaczenie dla wszystkich państw Unii Europejskiej. 
FRONTEX, jako centralny punkt kontaktowy określa normy dla wszystkich 
europejskich funkcjonariuszy straży granicznej. Agencja zapewnia wymianę 
kluczowych informacji dotyczących sfałszowanych dokumentów, skradzionych 
samochodów czy handlarzy ludźmi wszystkim służbom granicznym. Zwalczanie 
przestępczości międzynarodowej to nie tylko wymiana informacji, lecz także 
opracowywanie długoterminowych rozwiązań. To zadanie realizowane jest poprzez 
prace naukowo-badawcze i programy szkoleniowe dla straży granicznej  
w całej Europie. Dzięki pomocy Fronteksu funkcjonariusze straży granicznej 
z różnych krajów mogą ściślej ze sobą współpracować. Posiadają oni bowiem 
wiedzę i dostęp do informacji nie tylko na temat tego, co dzieje się na granicach ich 
krajów, lecz także na wszystkich zewnętrznych granicach UE. Mogą też uzyskać 
informacje na temat najnowszych metod i technologii, które mogłyby poprawić 
jakość ich pracy. Poza tym są w stanie wzajemnie udzielać sobie pomocy, jeżeli 
jedna granica znajduje się pod wyjątkową presją13. 

Straż Graniczna utrzymuje także ścisłą współpracę i współdziała z takimi 
organizacjami jak: EUROPOL, INTERPOL, OBWE, ICMPD, umożliwia to 
bezpośrednią i szybką wymianę informacji o potencjalnych zagrożeniach dla 
Polski. 

 
Służba graniczna i lokalne środowisko 
Promocja bezpieczeństwa i obronności stanowi zespół czynności i działań 

zapewniających pozytywny wizerunek a ten sprzyja/ułatwia działalność. Przejawia 
się to poprzez odpowiednie informowanie o celach, niezbędnych środkach, 
sposobach i efektach realizacji polityki bezpieczeństwa, wspomaganie budowy 
strategicznej, społecznej wspólnoty obronnej, zorientowanej na doskonalenie 
zdolności obronnych, na sprawy bezpieczeństwa. Głównie chodzi o relacje oraz 
komunikowanie się ze społeczeństwem, z instytucjami życia publicznego, mające 
na celu wywołanie pożądanych postaw, a następnie odpowiednich zachowań 
i działań obywateli.  

W krajach członkowskich NATO dużą rolę przypisuje się promocji swoich 
armii, z podkreśleniem celu kompleksowych działań dla procesu budowy 
bezpieczeństwa społeczeństwa, obecnie w szczególności w sprawach zagrożenia 

                                                           
13Rozporządzenie Rady (WE) nr 1161/ 2001…wyd. cyt. 
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terroryzmem14. Dotyczy to służb dbających o bezpieczeństwo, m. in. takich jak 
Straż Graniczna.  

Promocja, w omawianych przypadkach, wpisuje się w sferę działań public 
relations, jest ważnym procesem w komunikacji społecznej i niezbędnym 
elementem marketingu operacyjnego15. Jako czynnik komunikacji społecznej jest 
procesem przepływu informacji między jednostkami, grupami społecznymi 
i organizacjami, na przykład między armią, policja, itd., a społeczeństwem, np. 
między konkretnym oddziałem SG, a lokalnym społeczeństwem. Tak właśnie 
lokalne Armie kreują swój wizerunek w strukturach NATO, ważny dla realizacji 
swoich misji i celów16. 

W naszym przypadku chodzi o przyciągnięcie do współpracy lokalnej 
społeczności w sprawie ochrony granic.  

Do ważniejszych form promocji obronności oraz kreowania wizerunku 
jednostki policyjno-wojskowej, można zaliczyć m. in.: 

 przedsięwzięcia okolicznościowe, uroczystości rocznicowe, święta 
państwowe i wojskowe, 

 przedsięwzięcia promocyjne: festyny i inne imprezy masowe, eventy, 
pokazy, wystawy, seminaria i konferencje, spotkania, prezentacje, zawody 
sportowo – obronne, 

 tożsamość wizualną: logo, kolory identyfikacyjne, symbole (odznaki i oznaki, 
proporce itd.); 

 działania reaktywne i kryzysowe, 

 promocja w Internecie i przez Internet, 

 wykorzystanie plakatów i folderów, informatorów oraz broszur promujących 
aktywność, zaangażowanie i wyniki pracy, 

 dystrybucja multimedialnych materiałów promocyjnych (wizytówki 
multimedialne, płyty CD i DVD, prezentacje), 

 kontakty z przedstawicielami mediów z punktu widzenia promocji 
bezpieczeństwa, 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych, 

 organizacja szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadry, oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa i ładu społecznego, 

 organizację wystaw (plastycznych, fotograficznych i interdyscyplinarnych)17. 
Od wielu lat można zaobserwować coraz bliższą więź łączącą oddziały służby 

granicznej ze środowiskiem. Duża liczba oddziałów uczestniczy w życiu 
otaczającego społeczeństwa. Szczególnie widoczne jest to w mniejszych 
miejscowościach, gdzie oddział lub placówka SG jest jednym z większych 
organizacji, czy nawet pracodawcą w okolicy. 

                                                           
14N. Winn, Towards a common European security and defence Policy. A Debate on NATO, the 
European Army, and Transatlantic security, Geopolitics, Volume 8, No 2, Summer 2003, s. 47-68. 
15J. Kowal, Marketingowe aspekty public relations komunikacji społecznej, [w:] J. Klebaniuk (red.), 
Psychologiczne konteksty komunikacji, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocłąwskie Towarzystwo 
Oświatowe, Wrocław, 2005, s. 129. 
16I. D.Ivanov, Structural, Bureaucratic, Organizational and Elite Frameworks of Explaining Military 
Transformation: the Case of NATO, Conference Papers International Studies Association. 2008 Annual 
Meeting, p147, 47p. 
17G. Rowiński, R. Pęksa, MON, DWiPO, Podstawy Kreowania Wizerunku Wojska, Warszawa 2004, s. 7. 
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W kwestii współpracy/oddziaływania do otoczenia bliższego Oddziału SG 
można m. in zaliczyć: 

 władze lokalne, których rozporządzenia trzeba respektować, 

 społeczności lokalne, ponieważ to od najbliższego otoczenia zależy sukces 
lub niepowodzenie organizacji w najbliższych kręgach, 

 kooperanci, którzy mogą wybierać z kim chcą współpracować i zawsze 
wybiorą firmę o dobrej reputacji, m.in. otoczenie outsourcingowe, 

 instytucje prawne i finansowe18. 
Powiązania funkcjonariuszy służby granicznej ze środowiskiem, to głównie 

uczestnictwo w życiu lokalnego społeczeństwa. Powinno się opierać na 
zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa. Współcześnie przedsięwzięcia ochrony 
ludności lokuje się w szerszym pojęciu ochrony cywilnej19. Ale również w życiu 
kulturalnym, sportowym, inicjatywach społecznych, a nawet lokalnej gospodarce, 
gdzie zorganizowana jednostka jest pożądanym partnerem20. 

Wsparcie SG przez władze cywilne i społeczeństwo to kolejna spośród form 
upowszechniania misji jednostek bezpieczeństwa i pomocy w sytuacjach 
szczególnych zagrożeń i potrzeb w czasie pokoju, kryzysu, i przygotowania na 
wypadek wojny.  

Podstawowe dziedziny wsparcia władz cywilnych przez SG i wojsko to: 

 bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 zabezpieczenie funkcjonowania organów władz i ważnych instytucji 
publicznych, 

 edukacja i wychowanie, 

 pomoc humanitarna, 

 zintegrowane zarządzanie granicą państwową, w tym ochrona granicy 
państwowej 

 zapewnienie funkcjonowania służb użyteczności publicznej, mediów 
komunalnych, 

 wsparcie działań służb specjalnych21. 
W ostatnich latach znacznie zintensyfikowano współpracę z organizacjami 

z otoczenia służb ochrony granic z lokalnymi społecznymi organizacjami. Można tu 
wymienić kilka takich organizacji jak np.: organizacje młodzieżowe, PCK, 
organizacje kombatanckie, specjalistyczne zrzeszające młodzież i dorosłych, 
wykonujące nietypowe sporty, hobby itp. (związek spadochroniarzy, związek 
krótkofalowców) itp. 

Natomiast, jeśli mowa jest o organizacjach paramilitarnych, to należy tu 
wymienić przede wszystkim Związki Strzeleckie, grupy rekonstrukcyjne, grupy 
ASG, ZHP, ZHR i wiele innych. Jednak są to tylko organizacje pozarządowe, 
a istnieją również formacje mundurowe - instytucje rządowe paramilitarne, są to, 

                                                           
18Ibidem, s. 21. 
19J. Lipińska, Podstawy Public Affairs w Siłach Zbrojnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 
2012 r., s. 59. 
20Knecht M., Centra handlowe a rozwój regionalny, [w:] L. Jakubów (red.), Współdziałanie władz 
samorządowych,  uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania 
"Edukacja", Wrocław 2008, s. 93-103. 
21J. Lipińska… s. 59. 
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obok Straży Granicznej: Straż Ochrony Kolei, Policja, Straż Leśna itp22. Tym 
samym wzrasta aktywność w komunikacji ze społeczeństwem. Jest to ważne dla 
wizerunku i profesjonalizacji rodzimej służby granic, znaczenia w społeczeństwie, 
dla naboru nowych najlepszych kandydatów do służby, kształcenia ustawicznego 
w kierunku specyficznych kompetencji zarządzania, zgodnie z zasadami procesu 
bolońskiego. Są to tendencje dostrzegane w innych krajach23.  

 
Zakończenie 
Ciągle istnieje konieczność, już nie tylko dostosowania Straży Granicznej do 

standardów Unii Europejskiej i porozumień Traktatu Schengen, ale potrzeba 
systematycznego doskonalenia jej pracy. Nieustanna konieczność przeciw-
działania, ujawniania i zwalczania przestępczości związanej z ruchem granicznym, 
nielegalną migracją, aktami terroryzmu, przemytem narkotyków oraz wyposażenie 
Straży Granicznej w nowoczesny i skomplikowany sprzęt techniczny sprawia, że 
Ośrodki Szkolenia Straży Granicznej w procesie kształcenia skupiają się na 
profesjonalnym przygotowaniu funkcjonariuszy do ochrony granicy w tej 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Czynią to z powodzeniem, bowiem 
na wysokim poziomie wyposażają funkcjonariuszy w specjalistyczną wiedzę oraz 
wyrabiają nawyki i umiejętności konieczne podczas wykonywania codziennych 
obowiązków służbowych. Dlatego też, Straż Graniczna będąc formacją całkowicie 
zawodową, opiera się w większości na funkcjonariuszach z wyższym 
wykształceniem, o wysokiej sprawności fizycznej, ze znajomością języków obcych, 
mającą do dyspozycji urządzenia techniczne najnowszej generacji gwarantuje 
wysoką skuteczność działania na każdym polu. Formacja od 1994 roku ulega 
systematyczniej restrukturyzacji i przeobrażeniom; na Wschodzie wybudowano 
nowe strażnice, zmodernizowano systemy łączności, wprowadzono nowy sprzęt 
do ochrony granicy. Na granicy morskiej zrezygnowano ze starych okrętów na 
korzyść nowoczesnych, bardzo szybkich, niezatapialnych łodzi pościgowych, 
wspieranych przez nowoczesne systemy radiolokacyjne oraz jednostki powietrzne. 
W przejściach lotniczych wprowadzono nowe systemy zarządzania i ochrony przed 
atakami terrorystycznymi.  

Przystąpienie do Układu Schengen wiązało się z całkowitym otwarciem 
granic, zaniechano kontroli granicznej osób w przejściach granicznych będących 
wewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Polska stała się odpowiedzialna za ochronę 
odcinków granicy państwowej, stanowiącej równocześnie granicę zewnętrzną Unii 
Europejskiej.  

Wśród organów i instytucji państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa 
narodowego, Straż Graniczna odgrywa szczególną rolę. Będąc formacją, której 
podstawową misją jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa granicy 
państwowej i Unii Europejskiej, a także istotny udział w realizacji polityki 
migracyjnej państwa, realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa Unii 
Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych.  

Katalog zadań powierzonych Straży Granicznej jest bardzo szeroki 
i zróżnicowany. Oznacza to konieczność zatrudniania profesjonalnego 
i wszechstronnego przygotowanych funkcjonariuszy, co w umożliwia im prawidłowe 

                                                           
22http://sjs-siedlce.pl/artykuly/inne/rola-organizacji-paramilitarnych-w-systemie-obronnym-kraju 
23M. Sopóci, M. Kelemen, P. Necas, 2009. op. cit. 
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wykonywanie obowiązków służbowych. Tylko skuteczna walka z zagrożeniami 
jakie niosą ze sobą nowe zjawiska i wyzwania, pozwolą uchronić na wielu 
płaszczyznach bezpieczeństwo naszego kraju, i w znacznej mierze, Unię 
Europejska Aprobata, zrozumienie wagi tej działalności i współdziałanie ze 
społeczeństwem wymaga upowszechnienia anatomii roli i szczególnej ważności 
pracy Straży Granicznej. Służyć temu powinna również profesjonalna promocja. 

W świetle założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na 
lata 2009 – 2015, a później na lata 2016-2022, formacja ta ma stać się 
nowoczesną, wyspecjalizowaną służbą graniczno - imigracyjną o charakterze 
policyjnym, odpowiedzialną za ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej 
(Schengen), zwalczającą przestępczość transgraniczną oraz przestępczość 
uwzględniającą udział cudzoziemców24. Można stwierdzić, że wszelkie dotychczas 
podejmowane działania, stanowiące realizację przyjętych założeń, zmierzają we 
właściwym kierunku. Można też mieć iż wkrótce będzie ona formacją na miarę XXI 
wieku, należycie przygotowaną do wypełniania powierzonych jej zadań. 

Mamy nadzieję, że tekst może być pewną inspiracją dla promotorów 
działalności upowszechniającej nie tylko problemy bezpieczeństwa, w tym ochrony 
granic, ale i wychowania w duchu patriotycznym, obywatelskości oraz zaintere-
sowania uczestnictwem działalności organizacji dbających o bezpieczeństwo. 
 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy funkcjonowaniu oraz możliwości prawnych i technicznych  

w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W miejsce jednostek 
wojskowych strzegących nienaruszalności polskiej granicy, powołano formację  
o charakterze policyjnym. Ma ona wśród wielu zadań m.in. organizację i kontrolę 
ruchu granicznego oraz ochronę granicy państwowej, w tym zapobieganie  
i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W artykule zamierzamy przybliżyć 
procedury ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zapewniające 
powstrzymanie zagrożeń związanych z nielegalną migracją i przestępczością 
transgraniczną. Uważamy, iż rola ochrony zewnętrznej granicy przez rodzimą Straż 
Graniczną, jest ważnym instrumentem promocji obronności. 

Słowa kluczowe: Granica UE, Straż Graniczna, obronność, migracja, 
promowanie, formacja policyjna, kompetencje, współpraca międzynarodowa. 

 
Summary 
The aim of this article is to show functioning and protection external border of 

European Union. To replace troops guarding inviolability polish border, established 
another formation of a police character. Among many tasks, this formation was 
mounted to organize and supervise border traffic and secure country border, 
included prevention and counteraction illegal migration. 

                                                           
24Dobrowolska B., Śląski Oddział Straży Granicznej w zwalczaniu przemytu substancji uzależniających.  

Racibórz. 2007. 
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In this article authors try to describe procedures of protection external border of 
European Union which is the first step to provide a suppression of threats related 
to illegal migration and cross-border criminality. The huge role of external 
protection by Polish Border Guard is very important instrument of defense 
promotion. 
 Key words: border of the European Union, Polish Border Guard, defense, 
migration, promotion, police formation, competences, cross-border, cooperation 
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Marika SOKÓŁ 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 

 
POLSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWY- MIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM  

A ROZWOJEM GOSPODARCZYM 
 
 
Wstęp 
Przemysł stoczniowy jest jednym ze strategicznych sektorów gospodarki 

Polski. Obecnie zakłady stoczniowe są zlokalizowane na terenach nadbałtyckich 
Trójmiasta i Szczecina. Region bałtycki jest doskonałym miejscem do produkcji 
okrętów wojennych, statków morskich i jednostek specjalistycznych. Polska 
posiada wieloletnie tradycje produkcji różnych typów jednostek, co czyni nasz 
przemysł jednym z największych potęg w Europie, a także i na świecie.  

Najważniejszą rolę, jaką pełnią stocznie w Polsce, jest produkcja okrętów 
wojennych. Produkcja okrętów w polskich stoczniach daje wiele możliwości na 
różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie społecznej generuje miejsca pracy, na 
płaszczyźnie ekonomicznej pozwala na rozwój stoczni, zdobywanie nowych 
kontraktów i produkcja nowych jednostek, prowadzi do systematycznego rozwoju, 
dopasowania się zakładu do wymagań, jakie przynosi obecny rynek okrętownictwa 
morskiego.  

Ostatnimi czasy zachodzi wiele zmian w sektorze stoczniowym w Polsce,  
a modernizacja floty Marynarki Wojennej otwiera nowy rozdział historii zakładów 
stoczniowych, zatem przedmiotem badań niniejszej pracy jest przemysł stoczniowy 
analizowany w aspekcie bezpieczeństwa państwa. 

Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie jego obywatelom 
bezpieczeństwa. Polska, usytuowana dość atrakcyjnie, bo z dostępem do morza, 
jednak niebezpiecznie ze względu na mocarstwa sąsiadujące z nami, co przynosiło 
różne skutki krwawo zapisane na kartach naszej historii, powinna wykorzystać swój 
potencjał i inwestować w sektor obronności morskiej, co w tej pracy autorka będzie 
starała się udowodnić.  

Celem opracowania jest podkreślenie strategicznego znaczenia sektora 
stoczniowego dla bezpieczeństwa i gospodarki państwa. W pierwszej części, na 
podstawie analizy dokumentów i aktów prawnych, scharakteryzowany zostanie 
przemysł stoczniowy jako element przemysłu obronnego i element infrastruktury 
krytycznej. W dalszej kolejności, po analizie danych statystycznych, podjęta 
zostanie próba analizy stanu sektora stoczniowego w Polsce. Ostatnia część to 
przegląd inicjatyw modernizacyjnych oraz ocena kierunków działań tej branży za 
pomocą SWOT. Metodą badawczą, która została zastosowana podczas badań 
była także analiza i krytyka piśmiennictwa. 

 
Przemysł stoczniowy jako element przemysłu obronnego 
Jednym z narzędzi gwarantujących realizację polityki bezpieczeństwa i obrony 

państwa, a co za tym idzie kształtujących stan bezpieczeństwa narodowego, jest 
przemysł obronny. Jego najważniejszym elementem jest przemysłowy potencjał 
obronny (PPO), definiowany jako: „zasoby materialne i niematerialne polskiego 
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przemysłu, zaspokajające potrzeby obronne państwa, w tym potrzeby SZ RP 
dotyczące wyposażenia w uzbrojenie i sprzęt wojskowy”.1 

Polski przemysł obronny tworzy około 150 podmiotów o zróżnicowany profilu 
produkcji i wielkości. Obecnie na przemysł obronny składają się m.in.: 

1. spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa  
i obronności państwa, w których właścicielem większości akcji lub udziałów 
jest Skarb Państwa;  

2. przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest minister obrony 
narodowej;  

3. jednostki badawczo-rozwojowe  
4. spółki realizujące obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami  

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.2 
W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 roku w sprawie 

wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, 
prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami  
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla 
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wśród podmiotów 
stanowiących podstawę przemysłowego potencjału obronnego zostały uwzglę-
dnione: 

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości układowej; 

 Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. w Gdyni; 

 Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu; 

 Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A.3 
Wymienienie polskich przedsiębiorstw stoczniowych w ww. wykazie 

potwierdza, że sektor budowy i naprawy statków stanowi ważną gałąź polskiego 
przemysłu obronnego. Znaczenie PPO dla bezpieczeństwa narodowego Polski,  
a także jego wpływ na system bezpieczeństwa narodowego podkreślono  
w najważniejszych dokumentach strategicznych: Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007r., Strategii Rozwoju Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z 2013r. oraz  
w Białej Księdze bezpieczeństwa narodowego RP z 2013r. Zapisy dokumentów 
wyznaczają miejsce, rolę i znaczenie przemysłu obronnego w systemie 
bezpieczeństwa narodowego. Przemysł obronny stanowi element potencjału 
obronnego Polski, a jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego niezbędnego do osiągnięcia wymaganych zdolności przez 
Siły Zbrojne. 

Przemysł obronny, wraz z przemysłem stoczniowym, spełnia wiele funkcji  
z punktu widzenia interesów narodowych, wśród których wyznaczyć można: 

                                                           
1Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013, http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/-
Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, s.51 
2https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa n/obronnosc/5976,Poten-
cjal-obronny.html 
3Rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 roku w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw 
państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby 
bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2010 Nr 198 poz.1313) 
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 funkcje obronne- zaspokajanie potrzeb dotyczących sprzętu wojskowego 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa militarnego państwa; 

 funkcje gospodarcze- rynek pracy oraz generowanie produktu krajowego 
brutto; 

 funkcje polityczne- wyznacznik potęgi państwa i możliwości jego 
oddziaływania na arenie międzynarodowej, narzędzie strategii państwa, 
element odstraszania potencjalnych agresorów. 

 
Przemysł stoczniowy jako element systemu infrastruktury krytycznej 
Infrastruktura krytyczna odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa  

i życia jego obywateli. Rozwój cywilizacyjny, którymi jesteśmy zarówno świadkami, 
jak i uczestnikami, przyczynił się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa człowieka. 
Postęp naukowo-techniczny w takich dziedzinach jak energetyka, łączność, 
transport, opieka zdrowotna czy edukacja z jednej strony zwiększa komfort życia, 
ale z drugiej, w przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu którejkolwiek  
z powyższych dziedzin, możemy zaobserwować, jak bardzo egzystencja człowieka 
jest zależna od tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się powszechnie dostępne  
i powszednie.  

Powyższe dziedziny możemy zakwalifikować do infrastruktury krytycznej. 
Definicja oraz kwestie dotyczące infrastruktury krytycznej zostały uregulowane  
w Polsce po raz pierwszy w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu 
kryzysowym. W myśl tej ustawy, 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.”4 Infrastruktura 
krytyczna są to systemy, obiekty i urządzenia kluczowe dla funkcjonowania 
państwa i życia jego obywateli. Zagrożenia zniszczenie lub uszkodzenia mogą 
spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu państwa, życie i mienie obywateli może 
być narażone na niebezpieczeństwo oraz mogą negatywnie wpływać na 
gospodarkę państwa. Toteż priorytetowym zadaniem państwa jest odpowiednie 
zabezpieczenie tych systemów. „Do systemów infrastruktury krytycznej zaliczamy: 

1. zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,  
2. łączności,  
3. sieci teleinformatycznych, 
4. finansowe,  
5. zaopatrzenia w żywność, 
6. zaopatrzenia w wodę,  
7. ochrony zdrowia,  
8. transportowe,  
9. ratownicze, 
10. zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,  
11. produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 

chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebez-
piecznych.5 

                                                           
4Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007 Nr 89 poz.590). 
5Tamże. 
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Stocznie są ważnym elementem dla obronności i gospodarki państwa. Tego 
typu obiekty powinny być dla państwa priorytetem ze względu na produkcję, 
remonty i magazynowanie jednostek, uzbrojenia, sprzętu wojskowego i środków 
bojowych. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003r.  
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz ich szczególnej ochrony, do pierwszej kategorii zaliczono: „zakłady 
produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz 
środki bojowe”.6  

Jak wynika z wyżej wymienionych aktów normatywnych, stocznie są 
obiektami strategicznymi dla interesów państwa. Pełnią kluczową rolę  
w funkcjonowaniu państwa i życia obywateli, dlatego wymagają szczególnej 
ochrony ze strony państwa. Istotne znaczenie zakładów stoczniowych dla 
bezpieczeństwa państwa wynika m.in. z tego, że w rodzimych zakładach 
budowane jest większość okrętów wojennych Polskiej Marynarki Wojennej oraz  
w nich wykonywane są wszelkie modernizacje, remonty i naprawy. 

 
Sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce 
Przemysł stoczniowy w Polsce tworzą stocznie budujące statki, stocznie 

remontowe, centra naukowo-badawcze, ośrodki projektowo-konstrukcyjne i przed-
siębiorstwa kooperacyjne, które specjalizują się w dostawach wyposażenia 
okrętowego i usług stoczniowych oraz organizacje koordynujące działalność tych 
jednostek, których wspólnym celem jest produkcja morskich środków transportu.7 
Jest to sektor o dużych możliwościach eksportowych - 90% ogółu produkcji jest 
przeznaczana na eksport, a jednostki wyprodukowane w polskich stoczniach 
stanowią blisko 3,5% całego naszego eksportu.8 

W 2017r. polskie stocznie zbudowały 11 statków o łącznej pojemności 93,9 
tys. CGT, co oznacza spadek o 1 jednostkę w stosunku do roku 2016, przy 
jednoczesnym wzroście o 25,9 tys. CGT w porównaniu z 2016r. 

 

                                                           
6Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 116, poz.1090). 
7Gomułka Z., Współzależność i synergia współpracy stoczni i kooperantów, [w:] Materiały z konferencji 
„Polski przemysł okrętowy – spojrzenie w przyszłość”, Gdańsk 2006. 
8Nowak E., Przemysł stoczniowy w Europie, PAI, 2005, www.europolforum.pl 
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Wykres 1. Produkcja statków w Polsce w latach 2010-2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Jeśli uwzględnimy budowę statków niekompletnych, to w Polsce w 2017r. 
oddano 45 jednostek o łącznym tonażu 237 tys. CGT. 

Portfel kontraktów na budowę nowych jednostek przez polskie stocznie na 
koniec 2017r. był szacowany na poziomie 308 tys. CGT, co stanowiło 0,4% 
światowego portfela zamówień. Jeśli chodzi o kryterium posiadanych zamówień na 
budowę statków, Polska ustępuje takim krajom, jak Włochy, Niemcy, Francja, 
Finlandia, Rumunia, Hiszpania i Chorwacja9.  

 
  

                                                           
9Polski sektor stoczniowy-stan obecny, perspektywy, zagrożenia- czerwiec 2018 r., http://www.forum-
ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2018/07/Polski-sektor-stoczniowy-2018-nowy.pdf, s.24. 
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Wykres 2. Portfel zamówień stoczni Unii Europejskiej na koniec 2017r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sea Europe Shipbuilding Market 
Monitoring, Report No 44 (March 2018). 

 
W 2016r. przychody ze sprzedaży polskiego rynku stoczniowego przekroczyły 

10,5mld zł i utrzymywana jest tendencja rosnąca w tym zakresie (patrz:wykres). 
Działalność sektora stoczniowego skupia się głównie na wyposażeniu statków 
(produkowane na zamówienie stoczni zagranicznych), co stanowi około 70% 
sprzedaży. Pozostałe 30% obejmuje budowę nowych statków i działalność 
remontową.10  

 
  

                                                           
10Tamże. 
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Wykres 3. Przychody ze sprzedaży polskiego rynku stoczniowego (dane  
w mln zł). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
 
Na podstawie danych GUS możemy zaobserwować spadek ilości i wartości 

remontów w polskich stoczniach. Podczas, gdy w 2015r. liczba remontów 
osiągnęła liczbę 610, a ich wartość ok.312 mln EUR, to w 2016r. odnotowano 537 
remontów,a wartość zmniejszyła się do ok.238 mln EUR. Nieostateczne jeszcze 
dane z 2017r. podają liczbę remontów w minionym roku na poziomie 540. 

 
Wykres 4. Liczba i wartość remontów w polskich stoczniach. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Stocznie miały i wciąż mają ogromne znaczenie dla regionalnych rynków 

pracy. Na podstawie danych GUS można zaobserwować tendencję rosnącą, jeśli 
chodzi o pracowników sektora stoczniowego. Ocenia się, że w całym przemyśle 
stoczniowym, nie tylko stoczniach, ale i spółkach i firmach kooperujących ze 
stoczniami oraz instytucjach naukowych związanych z tym przemysłem, pracuje 
około 80-100tys. Osób.11 To właśnie ludzie są najcenniejszym zasobem stoczni, 
bowiem to dzięki specjalistom budownictwa okrętowego polskie stocznie mogą 
konkurować na globalnym rynku. Co warte podkreślenia, statystyki GUS wskazują, 
że utworzenie 1 miejsca pracy w stoczni powoduje powstanie 6-7 innych miejsc 
pracy na lądzie, co jest wynikiem dużego rozkooperowania produkcji stoczniowej.12  
 

Modernizacja Marynarki Wojennej 
Polskie stocznie w okresie PRL były oczkiem w głowie władz, będąc jedną  

z najprędzej działających gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce. Przemysł 
stoczniowy w latach 1945-1990 odgrywał istotną rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa państwa. Od zakończenia II wojny światowej główne ośrodki  
w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie rosły w siłę, produkcja okrętów wojennych i statków 
specjalistycznych nabierała tempa. Wpływało to na obronność państwa oraz 
gospodarkę.  

Po latach rozkwitu i dobrobytu, przemysł stoczniowy stoczniowy został objęty 
kryzysem. Wcześniejsza dobra koniunktura i początkowo skuteczna transformacja 
uśpiły czujność stoczni i zakłady weszły w nowe stulecie nieprzygotowane do 
uwarunkowań rynku. Największe ośrodki okrętowe zostały zamknięte albo 
sprywatyzowane.  

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od momentu 
powstania podejmuje działania w celu ożywienia polskich stoczni. Jednym  
z podstawowych działań o charakterze aktywizacyjnym było przygotowanie ustawy 
z dnia 6 lipca 2016r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych. Głównym instrumentem wsparcia przemysłu okrętowego są 
zmiany dotyczące podatku VAT- objęcie preferencyjną stawką podatku VAT 0% 
produkcję, import, części i wyposażenie dla szeroko zdefiniowanego katalogu 
statków.13 

W ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju MGMIŻŚ 
patronuje pracom nad projektem „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego” 
oraz projektem „Batory”.14 Program „Batory” zakłada budowę w polskich stoczniach 
promu dla polskiego armatora o długości przekraczającej 220 m, a jako 
beneficjentów wskazuje się Polską Żeglugę Bałtycką i Polską Żeglugę Morską.15 
Celem resortu jest przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności polskich 

                                                           
11Dajczak K., Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ele-
ment/bwmeta1.element.desklight.../522-1656-1-PB.pdf 
12Polski sektor stoczniowy, dz.cyt., s. 26. 
13Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych 
(Dz.U. 2016, poz.1206) 
14Raport Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym, 
https://wiis.org.pl/images/Raport_WIIS_Polski_Przemys%C5%82_Stoczniowy.pdf, s.13. 
15http://www.pgt.pl/program-batory 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0bd2579a-aaf4-4fbc-8388-9964fa8aeb03/c/522-1656-1-PB.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0bd2579a-aaf4-4fbc-8388-9964fa8aeb03/c/522-1656-1-PB.pdf
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stoczni, wsparcie dla armatorów oraz wzmocnienie pozycji polskich portów 
morskich, jako istotnych elementów infrastruktury państwa. 

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przechodzą obecnie proces 
przebudowy. Wdrożony plan modernizacji polskiej armii zakłada, że cały proces 
potrwa do 2030r. Wśród sił zbrojnych znajduje się również Marynarka Wojenna. 
Budowa nowych okrętów dla Marynarki Wojennej może posłużyć jako koło 
napędowe dla polskiego przemysłu stoczniowego. Obecnie trwają prace dwoma 
jednostkami, niszczycielem min projektu Kormoran II i okrętem patrolowym 
„Ślązak”. 

Główne projekty modernizacyjne MW można podzielić na te, które są bądź 
będą realizowane przez polskie zakłady oraz te, które będą wymagały współpracy 
z partnerem zagranicznym. W drugiej grupie na pierwszy plan wysuwa się 
najbardziej kosztowny i skomplikowany z nich, czyli pozyskanie nowych okrętów 
podwodnych kryptonim ORKA. Drugim istotnym projektem wymagającym 
współpracy z partnerem zagranicznym i dokonania transferu technologii, jest 
program MIECZNIK16.  

Niemniej jednak wspieranie polskiego przemysłu obronnego stanowi „jeden  
z głównych czynników bezpieczeństwa i obrony państwa”17. Aby wspomóc polski 
sektor stoczniowy, najpierw władze polskie muszą powierzyć krajowym 
przedsiębiorstwom budowę nowych okrętów wojennych dla MW. Warto nadmienić, 
że wspominane wyżej ORP Ślązak i Okręt Kormoran II są budowane przez polsk ie 
stocznie. Ze względów bezpieczeństwa, powinna zostać zachowana ciągłość 
budowania okrętów wojennych, które stanowią element odstraszający i zapew-
niający bezpieczeństwo państwa.  

 
Perspektywy i zagrożenia dla sektora stoczniowego w Polsce - analiza 

SWOT 
Na podstawie analizy sektora stoczniowego w Polsce, podjęto próbę 

wyszczególnienia najważniejszych cech polskich stoczni oraz przedstawiono 
szanse i zagrożenia, oddziałujące lub mogące oddziaływać na branże w sposób 
pośredni lub bezpośredni. Dokonane podsumowanie ma charakter pewnych 
uogólnień. 
 

Tabela 1. Analiza SWOT 

S: Mocne strony W: Słabe strony 

 Posiadanie majątku 
predysponowanego do budowy 
wielogabarytowych konstrukcji 
stalowych oraz budów statków 

 niższe koszty wynagrodzeń 
pracowników produkcyjnych  
w porównaniu z Zachodem 

 wiarygodność i rozpoznawalność 
stoczni prywatnych na rynku 

 elastyczne formy zatrudnienia  

 Słaba kondycja finansowa 

 zbyt duże rozdrobnienie zakładów 
produkcyjnych 

 duże problemy z pozyskiwaniem 
źródeł finansowana kontraktów 

 nieadekwatne systemy zatrudniania 
i wynagradzania pracowników  
w stoczniach państwowych 

 zbyt duży udział pracowników  
w wieku emerytalnym 

                                                           
16Raport Polski Przemysł Stoczniowy, dz.cyt., s.23. 
17Biała księga, dz.cyt., s.51. 
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w niektórych stoczniach oraz 
zdrożone systemy kooperacji 
zewnętrznej 

 dywersyfikacja źródeł przychodów, 
doświadczenie w realizacji 
kontraktów budowy nowoczesnych 
jednostek specjalnych 

 brak inwestycji w kapitał ludzki  
i systemy zarządzania 

O: Szanse T: Zagrożenia 

1. Realizacja zleceń na rzecz 
Marynarki Wojennej przez polski 
przemysł stoczniowy we 
współpracy ze światowymi 
dostawcami w owiązaniu  
z transferem technologii. 

2. Polityka energetyczna Państwa 
oparta na pozyskiwaniu energii  
z morskich fal wiatrowych; 
morskich złożach ropy i gazu; gazie 
łupkowym- jako bezpośrednim 
impulsie dla przemysłu w zakresie 
budowy specjalistycznych 
jednostek i konstrukcji stalowych. 

3. Realizacja programu odbudowy 
polskiej floty promowej. 

4. Stworzenie mechanizmów 
zapewniających preferencyjne 
źródła finansowania dla przemysłu 
stoczniowo-stalowego. 

5. Ograniczona liczba 
wykwalifikowanej kadry 
produkcyjnej, w szczególności 
średniego szczebla kierowniczego 
(mistrzowie, brygadziści), będąca 
wynikiem m.in. emigracji. 

6. Duża wrażliwość społeczna 
prowadzonych procesów 
dostosowujących formułę 
organizacji i zarządzania produkcją 
konstrukcji stalowych, remontów  
i budowy statków. 

7. Pogłębiający się kryzys na rynku 
shippingowym, skutkujący 
wstrzymaniem zamówień na 
remonty, nowe budowy itd. 

8. wzrastające znaczenie światowych 
szlaków komunikacyjnych wschód-
zachód i spadek znaczenia szlaków 
na Bałtyku. 

9. Wzrost liczebności średniej 
wielkości statków (kontenerowców, 
masowców, etc.), skutkujący 
brakiem możliwości obsługi 
remontowej ze względu na 
infrastrukturę dokową oraz zbyt 
płytkie tory wodne. 

Źródło: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2018/07/Polski-
sektor-stoczniowy-2018-nowy.pdf, s. 35. 

 
Zgodnie z metodologią analizy SWOT, została dokonana próba wskazania 

rekomendacji dla polskiego sektora stoczniowego: 

 integracja i zwiększenie kapitalizacji - wdrożenie procesów konso-
lidacyjnych oraz otwarcie na kapitał zagraniczny; 

 innowacyjne technologie i know-how - aktualizacja harmonogramu  
i założeń Programu Modernizacji Marynarki Wojennej RP; 

 unowocześnienie i zwiększenie produktywności stoczni - realizacja 
inwestycji z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków 
unijnych;  

 kontynuacja działań restrukturyzacyjnych w celu optymalizacji kosztów 
funkcjonowania stoczni - przygotowanie i wdrożenie planów naprawczych; 
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 zapewnienie stabilnych, długoterminowych źródeł przychodów z produkcji 
specjalistycznej - przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej; 

 systemowe rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie realizacji 
kontraktów - wprowadzenie mechanizmów finansowania na wzór krajów 
zachodnioeuropejskich, m.in. wsparcie ekologicznych inwestycji przezna-
czonych na europejski rynek stoczniowy; 

 poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej- sukcesywne włączanie 
polskich firm w struktury międzynarodowych grup.18 

 
Podsumowanie 
Przemysł stoczniowy w Polsce traktowany jest jako sektor strategiczny. Dzieje 

się tak ze względu na zapewnienie poważnego rynku zbytu dla różnych gałęzi 
przemysłu, utrzymywanie i absorbowanie znaczącego zatrudnienia w regionie 
nadmorskim, wysoką pracochłonność i innowacyjność. Przemysł okrętowy może 
być jednym z kół zamachowych gospodarki polskiej.  

Przemysł stoczniowy w Polsce jest nie tylko związany z czystym rachunkiem 
ekonomicznym, lecz także silnie obarczony polityką, historią i aspektami czysto 
społecznymi (bezrobocie, związki zawodowe, ogólne postrzeganie Wybrzeża i roli 
jego mieszkańców w upadku komunizmu).  

Należy potwierdzić jedną z założonych we wstępie hipotez, która mówiła: 
dobrze funkcjonujący przemysł stoczniowy ma wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa. Okręty wybudowane w zakładach stoczniowych służą 
Marynarce Wojennej, a ta pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 
państwa. Sektor budowy i naprawy statków stanowi ważną gałąź polskiego 
przemysłu obronnego. Stocznie są ważnym elementem dla obronności  
i gospodarki państwa ze względu na produkcję, remonty i magazynowanie 
jednostek, uzbrojenia, sprzętu wojskowego i środków bojowych. 

Sektor stoczniowy jest bogatym źródłem badań, a najnowsze wydarzenia 
pokazują, że historia polskich stoczni wcale się nie skończyła, a wręcz nabiera 
tempa i dąży do odzyskania świetności sprzed lat. Następne kilka lat będzie 
egzaminem, nie tylko dla polskich stoczni, ale także dla rządu państwa, które nie 
może zostać obojętne na losy strategicznej dla bezpieczeństwa gałęzi przemysłu.  

 
Streszczenie  
W artykule został przedstawiony i scharakteryzowany przemysł stoczniowy 

jako sektor o znaczeniu strategicznym. Stocznie odgrywają istotną rolę m.in. dla 
infrastruktury regionalnej, transportu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa 
narodowego (poprzez produkcję okrętów wojennych). Na podstawie analizy 
dokumentów oraz analizy statystycznej autorka podjęła próbę scharakteryzowania 
przemysłu stoczniowego. Zwrócono uwagę na fakt, że dobrze prosperujący sektor 
budowy okrętów nie jest tylko stymuluje rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim 
przyczynia się w sposób decydujący do obronności i bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; infrastruktura krytyczna; przemysł 
obronny; przemysł stoczniowy 

                                                           
18Polski sektor stoczniowy, dz.cyt., s.35-38. 
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Summary 
The article presents and describes the shipbuilding industry as a sector of 

strategic importance. Shipyards play an important role, among others for regional 
infrastructure, transport, but above all for national security (through the production 
of warships). Based on the analysis of documents and statistical analysis, the 
author has attempted to characterize the shipbuilding industry. It was pointed out 
that the prosperous shipbuilding sector is not only stimulating economic 
development, but above all contributes decisively to defense and security. 

Key words: security; critical instracture; defence industry; shipbuilding 
industry 
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WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA TLE 

PRAWA I PRAKTYKI RADY EUROPY ORAZ EUROPEJSKIEJ KARTY 
SPOŁECZNEJ  

 
 

Wstęp 
Na wstępie trzeba poświęcić nieco miejsca zagadnieniu o charakterze 

terminologicznym. Chodzi o to, jak powinniśmy mówić: „osoby niepełnosprawne” 
czy „osoby z niepełnosprawnością”? Współcześnie przeważa opinia, że pierwsze 
wyrażenie zamyka owe osoby w ich niepełnosprawności, konstruuje je jako osoby 
o jednej cesze, a tą jedną cechą jest niepełnosprawność. W ten sposób 
stygmatyzuje się osoby niepełnosprawne, zamyka je w jednym wymiarze, 
wymiarze choroby, zupełnie pomijając fakt, że pełnią one często wiele istotnych ról 
społecznych i zawodowych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą być przecież 
ojcami, matkami, urzędnikami, naukowcami a nawet sportowcami. Innymi słowy 
według nowoczesnego podejścia niepełnosprawność staje się atrybutem, który nie 
określa tych osób, który można od nich odłączyć, przynajmniej w przestrzeni 
społecznej1.  

 
Prawo i praktyka Rady Europy 
Podstawowe standardy, które wspierają równe traktowanie i prawa człowieka 

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych mają charakter rekomendacji Komitetu 
Ministrów Rady Europy. Duże znaczenie w tej dziedzinie mają również wypowiedzi, 
które odnajdujemy w raportach monitorujących Polskę, w zakresie przestrzegania 
prawa Unii Europejskiej. Rada Europy jest pionierem w Europie, jeśli chodzi  
o kwestie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Trzeba w tym miejscu 
koniecznie przywołać istotny w tym zakresie dokument, którym jest Zalecenie nr 
R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z 1992 r. w sprawie spójnej polityki wobec 
osób niepełnosprawnych2. Zalecenie jest skierowane do członków Rady Europy.  
Z treści tego zalecenia wynika, że należy przestrzegać godności osób 
niepełnosprawnych, a wszelkie działania powinny wspierać ich aktywność  
i uczestnictwo w życiu społecznym. Określa ono w kompleksowy sposób ogólne 
zasady polityki wobec niepełnosprawności, która powinna być prowadzona przy 
współpracy z osobami niepełnosprawnymi i organizacjami działającymi na ich 
rzecz. Zalecenie dotyczy wszystkich najważniejszych sfer: profilaktyki i oświaty 

                                                           
1D. Galsiński, Osoby niepełnosprawne czy osoby z niepełnosprawnością? (w:) Niepełnosprawność – 
zagadnienia, problemy, rozwiązania, Nr IV/2013(9), http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-
numery/233,Osoby-niepelnosprawne-czy-z-niepelnosprawnoscia.html  
2Zob. Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów w sprawie spójnej polityki wobec osób 
niepełnosprawnych. Załącznik do zalecenia, w: Rada Europy – geneza, struktura, działalność, Biuletyn 
Biura Informacji Rady Europy 1(1992), s. 49–82.  
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zdrowotnej, orzekania o niepełnosprawności i rehabilitacji medycznej, edukacji, 
poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia, integracji społecznej, 
ochrony socjalnej, ekonomicznej i prawnej, szkolenia osób zaangażowanych  
w proces rehabilitacji i społecznej integracji, dostępu do informacji, staty- styki  
i badań naukowych. Autorzy wspomnianego dokumentu zakreślili ponadto pewne 
pola interwencji dla państwa członkowskiego. Wprawdzie Zalecenie Komitetu 
Ministrów jest określane jako soft law, ale stanowi ono zobowiązanie dla państwa. 
Państwa członkowskie Rady Europy mają obowiązek wprowadzania zalecenia do 
prawa krajowego i polityki społecznej. Pola interwencji obejmują profilaktykę, 
oświatę, poradnictwo, zatrudnianie, statystykę, badania naukowe.  

Na szczególną uwagę zasługuje również zalecenie nr Rec(2006)5 z dnia 5 
kwietnia 2006 r. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich zatytułowane „Plan 
działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób 
niepełnosprawnych w Europie 2006 - 2015”3. To zalecenie otwiera nowe pole 
aktywności państwa. Przede wszystkim kwestia osób z niepełnosprawnościami 
została nierozłącznie związana z przestrzeganiem praw człowieka oraz 
niedyskryminacją. Na tych dwóch fundamentach opiera się polityka Rady Europy. 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi we wspomnianym dokumencie 
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami należy wspierać w taki sposób, aby 
uzyskały pewien poziom niezależności oraz aby w pełni integrować je ze 
społeczeństwem oraz umożliwić im pełne funkcjonowanie w życiu społecznym  
i publicznym.  

Autorzy zalecenia nr Rec(2006)5 wspominają o 15 głównych kierunkach 
działań, z których każdy określa kluczowe cele i konkretne działania do realizacji  
w państwach członkowskich. Obejmują one następujące obszary: 

 nr 1: Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym – osoby  
z niepełnosprawnością powinny mieć możliwość wywierania wpływu na los 
swojego społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby mogły one korzystać  
z przysługujących im praw wyborczych i z prawa do udziału w działalności 
politycznej i publicznej.  

 nr 2: Uczestnictwo w życiu kulturalnym – należy podjąć odpowiednie kroki 
w celu zapewnienia, by osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć  
w działalności kulturalnej i stowarzyszeniach oraz by mogły rozwijać oraz 
wykorzystywać swój potencjał twórczy i intelektualny dla dobra swojego,  
a także swojej społeczności. 

 nr 3: Informacja i komunikacja – ważne jest, by instytucje publiczne  
i prywatne świadczące usługi w zakresie informacji i komunikacji 
uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych. Należy podejmować 
odpowiednie działania w celu zapewnienia, by osoby niepełnosprawne 

                                                           
3Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dokumenty Rady Europy, Zalecenie nr 
Rec(2006)5 z dnia 5 kwietnia 2006 r. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich zatytułowane „Plan 
działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, 
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/-
Zalecenie%20Nr%20Rec%202006.5.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.). 



109 

 

otrzymywały i przekazywały informacje na równi z innymi członkami 
społeczeństwa. 

 nr 4: Edukacja – dostęp do edukacji jest podstawowym wymogiem w celu 
zapewnienia integracji społecznej oraz niezależności osób niepełno-
sprawnych. Edukacja powinna obejmować wszystkie etapy życia, 
począwszy od poziomu przedszkolnego, a skończywszy na edukacji 
zawodowej oraz kształceniu ustawicznym; należy zachęcać instytucje 
edukacji ogólnej i odpowiednie programy specjalne do współpracy na 
rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w ich lokalnych społeczno-
ściach. 

 nr 5: Zatrudnienie, poradnictwo i szkolenie zawodowe – są kluczowymi 
czynnikami integracji społecznej i niezależności ekonomicznej osób 
niepełnosprawnych. Zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych 
w zakresie uzyskania i utrzymania pracy wymaga odpowiednich przepisów 
prawnych, środków i usług. Należy zwiększyć równy dostęp do 
zatrudnienia poprzez łączenie działań antydyskryminacyjnych i pozy-
tywnych oraz poprzez włączenie działań integracyjnych na rzecz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej polityki zatrudnienia. 

 nr 6: Środowisko zabudowane – dostępne, wolne od barier środowisko 
zabudowane zachęca do korzystania z jednakowych szans, niezależnego 
życia, aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej i ułatwia dostęp do 
zatrudnienia. Stosowanie zasady uniwersalnego projektowania (Universal 
Design) umożliwia kształtowanie środowiska dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych i uniknięcie tworzenia nowych barier. 

 nr 7: Transport – rozwój i wprowadzenie dostępnych środków transportu 
na wszystkich szczeblach powinno znacznie zwiększyć dostępność usług 
transportu pasażerskiego dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Jest to 
warunkiem ich niezależności, pełnego uczestnictwa w rynku pracy  
i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

 nr 8: Życie w społeczności lokalnej – osoby z niepełnosprawnościami 
powinny prowadzić możliwie jak najbardziej niezależne życie, w tym 
podejmowanie decyzji, gdzie i jak mają mieszkać. Szanse na życie 
niezależne i integrację społeczną są przede wszystkim możliwe dzięki 
życiu w społeczności lokalnej. Życie w społeczności lokalnej wymaga 
strategii wspierających, odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz 
mieszkania w społeczności lokalnej bez względu na to, czy będzie to 
mieszkanie samodzielne, czy mieszkanie w warunkach chronionych  
w domach dla niewielkich grup osób. Wiąże się to również ze 
skoordynowaniem dostarczania usług dostosowanych do potrzeb 
użytkowników i świadczonych w społeczności lokalnej oraz istnieniem 
zindywidualizowanych struktur wsparcia. 

 nr 9: Opieka zdrowotna – osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak 
inni członkowie społeczeństwa, wymagają odpowiedniej opieki zdrowotnej  
i należy zapewnić im jednakowy dostęp do wysokiej jakości usług opieki 
zdrowotnej, respektujących prawa człowieka. Pod tym względem ważne 
jest, by specjaliści opieki zdrowotnej koncentrowali się w większym stopniu 
na społecznym modelu niepełnosprawności i byli w tym zakresie szkoleni. 
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 nr 10: Rehabilitacja – w celu zapobiegania pogłębianiu się 
niepełnosprawności, zmniejszania jej skutków i zwiększaniu niezależności 
osób niepełnosprawnych, należy wdrażać wszechstronne programy 
rehabilitacji, obejmujące całą gamę dostępnych usług świadczonych, tam, 
gdzie jest to właściwe, w społeczności lokalnej. 

 nr 11: Ochrona socjalna – usługi w ramach systemu ochrony socjalnej – 
obejmującego zabezpieczenie społeczne, opiekę i pomoc społeczną – 
mogą się przyczynić do poprawy jakości życia osób z nich korzystających. 
Osoby niepełnosprawne powinny móc w odpowiednim stopniu korzystać  
z systemu ochrony socjalnej i mieć jednakowy dostęp do jego usług. Tam, 
gdzie jest to możliwe, należy promować politykę zachęcającą do rezygnacji 
z uzależnienia od świadczeń na rzecz zatrudnienia i niezależności. 

 nr 12: Ochrona prawna – osoby z niepełnosprawnością powinny mieć taki 
sam dostęp do systemu prawnego jak inni obywatele. Ochrona prawna 
zakłada podejmowanie odpowiednich działań na rzecz likwidacji 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Dla zapobiegania i zwalczania 
dyskryminacji konieczne są odpowiednie ramy prawne oraz 
administracyjne. 

 nr 13: Ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem – społeczeństwo jest 
również zobowiązane chronić ludzi przed przemocą i wykorzystywaniem 
oraz zapobiegać takim zjawiskom. Należy realizować politykę ochrony 
osób z niepełnosprawnością przed wszelkimi formami wykorzystywania  
i przemocy oraz zapewnić odpowiednią pomoc ofiarom wykorzystywania  
i przemocy. 

  nr 14: Badania i rozwój – badania i rozwój, zbieranie i analiza danych 
statystycznych są niezbędne dla projektowania i wdrażania polityki opartej 
na wszechstronnych informacjach i dowodach naukowych. Rzetelne 
informacje są pomocne w identyfikacji pojawiających się problemów  
i w szukaniu rozwiązań. Ważne jest również rozpoznanie najlepszych 
praktyk i monitorowanie zmian społecznych.  

 nr 15: Podnoszenie świadomości – jest kluczowym elementem leżącym  
u podstaw całego Planu Działań. Należy się przeciwstawiać zachowaniom 
dyskryminacyjnym i piętnowaniu niepełnosprawnych. Działania takie 
należy zastąpić dostępnymi oraz obiektywnymi informacjami na temat 
skutków uszkodzeń i niepełnosprawności, w celu promowania lepszego 
zrozumienia potrzeb i praw osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
Należy podejmować działania na rzecz zmiany negatywnych postaw 
wobec osób niepełnosprawnych, jak również na rzecz włączania kwestii 
dotyczących niepełnosprawności do wszystkich dokumentów rządowych  
i informacji w mediach. 

 
W zaleceniu nr Rec(2006)5 można zaobserwować pewne zagadnienia 

przekrojowe, takie jak problem kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami. Obok 
migrantów i ludzi starszych są to osoby, które wymagają szczególnego wsparcia. 
Podstawowym postulatem, jaki głosi to zalecenie jest umożliwienie osobom  
z niepełnosprawnościami korzystania z praw wyborczych, pełnego udziału  
w działalności politycznej i publicznej, udziału w życiu kulturalnym, dostępu do 
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edukacji, informacji, równych szans w zatrudnieniu i znoszenie barier  
z zastosowaniem zasady uniwersalnego projektowania. W wyznaczonym planie 
działań chodzi o pełną akceptację, a nie tylko tolerancję osób  
z niepełnosprawnościami. Ważne jest nie tylko o poszanowanie godności  
i niezależności tych osób, ale nade wszystko o umożliwienie im zaistnienia w życiu 
publicznym.  

Trzeba koniecznie zwrócić również uwagę na inne zalecenia Komitetu 
Ministrów dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest Zalecenie 
CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 
zapewnienia pełnego włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia 
społecznego4. Intencją autorów tego dokumentu było zapewnienie osobom  
z niepełnosprawnościami pełnego udziału w procesie decyzyjnym, aby redukować  
i eliminować bariery oraz tworzyć odpowiednie warunki zamieszkania. W zaleceniu 
mówi się o tym, że dysfunkcjonalne zamieszkanie stanowi dyskryminację. Autorzy 
zwracają również uwagę na odpowiednie finansowanie tych działań. Po raz 
pierwszy załącznikiem do rekomendacji jest wzruszający list niepełnosprawnego 
chłopca – Oliviera Flanagana, adresowany do europejskich decydentów, w którym 
prosi on o umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom funkcjonowania w społe-
czeństwie na takich samych warunkach jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Inny 
dokument – Zalecenie CM/Rec(2013)3 Komitetu Ministrów dla państw 
członkowskich dotyczy pełnego, równego i efektywnego udziału osób  
z niepełnosprawnością w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji5. 

Bardzo istotnym dokumentem Rady Europy jest również Zalecenie 
CM/Rec(2011)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym6. Zawiera 
ono listę działań, które państwa członkowskie są zobowiązane wdrożyć do prawa  
i praktyki. Osoby z niepełnosprawnościami powinny korzystać z czynnego  
i biernego prawa wyborczego, mieć dostęp do komunikacji, informacji, procedur, 
przystępować do stowarzyszeń, być ich członkami oraz je zakładać, przystępować 
do partii politycznych i je zakładać, wyrażać opinie, być konsultowane, aktywnie 
angażowane w realizację porządku prawnego.  

 
  

                                                           
4Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dokumenty Rady Europy, Zalecenie 
CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełnego 
włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego, http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20CM-
%20Rec(2013)2.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.). 
5Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dokumenty Rady Europy, Zalecenie 
CM/Rec(2013)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełnego, 
równego i efektywnego udziału osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji, 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europe-
jskiej/Zalecenie%20CM%20Rec(2013)3.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.).  
6Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dokumenty Rady Europy, Zalecenie 
CM/Rec(2011)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym, http://niepelnosprawni.gov.pl-
/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady europejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec(2011)-
14.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.). 
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Europejska Karta Społeczna 
Europejska Karta Społeczna7 jest traktatem w dziedzinie praw człowieka, 

który uzupełnia Europejską Konwencję Praw Człowieka. Europejska Karta 
Społeczna weszła w życie w 1961 r., czyli 10 lat po Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Europejska Konwencja Praw Człowieka, która dotyczy ochrony praw 
politycznych i cywilnych nie wystarczała do tego, żeby chronić praw społecznych  
i ekonomicznych. Dlatego Rada Europy zdecydowała się na wypracowanie 
drugiego instrumentu prawnego w zgodzie z zasadą niepodzielności  
i współzależności praw człowieka. Ponieważ poglądy na prawa społeczne i na to 
jak powinny one być przestrzegane ewoluują, Europejska Karta Społeczna została 
zrewidowana w 1996 r. Europejska Karta Społeczna została ratyfikowana przez 43 
z 47 państw członkowskich Rady Europy, przy czym 33 państwa są związane kartą 
zrewidowaną, a 10 państw, w tym Polska jest stroną Karty w jej brzmieniu z 1961 r.  

Przedmiotowy zakres Karty jest bardzo szeroki. Zawiera ona 31 artykułów lub 
98 paragrafów obejmujących te prawa, które powszechnie uważane są za prawa 
społeczne, czyli prawo do mieszkania, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacji, 
ochrony socjalnej i niedyskryminacji. W każdym z tych obszarów są także przepisy, 
które chronią konkretne grupy docelowe, takie jak dzieci, osoby  
z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy imigranci. Państwo, które postanawia 
ratyfikować Kartę może wybrać sobie te postanowienia, która zamierza przyjąć, 
pod warunkiem wyboru określonego minimum, to znaczy musi przyjąć co najmniej 
16 pozycji, w tym 6 spośród tych, które stanowią tzw. trzon Karty, czyli artykuły 1, 
5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 i 20. Możliwość wyboru różnych artykułów, które państwo 
ratyfikuje powoduje, że poszczególne państwa mogą być związane różnymi 
dyspozycjami Karty.  

Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną w jej wersji z 1961 r.  
w czerwcu 1997 r. i przyjęła 58 z 728 paragrafów Karty. W 2011 r. Polska 
wypowiedziała przepis, który reguluje zatrudnianie przy pracy nocnej kobiet 
będących w ciąży oraz bezpośrednio po urodzeniu dziecka lub karmiących. Polska 
podpisała w dniu 25 października 2005 r. zrewidowaną Europejską Kartę 
Społeczną. Niestety do tej pory nie została ona przez nasz kraj ratyfikowana. 
Polska nie podpisała też Protokołu dodatkowego przewidującego system skarg 
zbiorowych, który odgrywa bardzo ważną rolę w monitorowaniu wykonywania 
postanowień Karty. 

Europejska Karta Społeczna obejmuje szeroki zakres praw społecznych,  
a jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne to wszystkie postanowienia Karty mają do 
nich zastosowanie. Dzieje się tak, ponieważ artykuł E9 Karty dotyczący 
niedyskryminacji, który stanowi, że korzystanie z praw musi być zapewnione bez 
dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak rasa, kolor skóry, płeć, język, 
religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, stan 
zdrowia, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź  
z jakichkolwiek innych przyczyn. Każdy rodzaj dyskryminacji, w tym dyskryminacji 

                                                           
7Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Europy – Europejska Karta Społeczna, 
https://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/rada-europy-europejska-karta-spoleczna/ 
(dostęp: 04.11.2018 r.). 
8Europejska Karta Społeczna w wersji z 1961 r. miała tylko 72 paragrafy, ponieważ obejmowała 
mniejszy zakres praw.  
9Artykuł ten spełnia podobną rolę jak Protokół nr 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
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ze względu na niepełnosprawność jest zabroniony. Oznacza to pełny dostęp dla 
osób niepełnosprawnych do praw gwarantowanych przez Kartę. Artykuł E zakazuje 
nie tylko dyskryminacji bezpośredniej, ale także wszelkich form dyskryminacji 
pośredniej. Natomiast artykuł 15 Karty gwarantuje specyficzne prawa osób 
niepełnosprawnych. Artykuł ten stosuje się do wszystkich rodzajów niepełno-
sprawności: fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Jego nadrzędnym celem jest 
zapewnienie skutecznego wykonywania prawa do samodzielności i integracji 
społecznej. Podstawowym przesłaniem artykułu 15 jest idea równości 
obywatelskiej. Istotny w tym kontekście jest również artykuł 23 Europejskiej Karty 
Społecznej, który gwarantuje prawa osobom starszym.  

Artykuł 15 Karty, który dotyczy bezpośrednio osób niepełnosprawnych 
zawiera 3 paragrafy. Pierwszy gwarantuje prawo do kształcenia i szkolenia 
zawodowego, drugi prawo do zatrudnienia, a trzeci prawo do integracji społecznej  
i do udziału w życiu wspólnoty. Polska jest związana tylko dwoma pierwszymi 
paragrafami, mówiącymi o edukacji i zatrudnieniu, dlatego że trzeci paragraf został 
dodany w zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. Ponieważ Polska 
zrewidowanej Karty ratyfikowała, nie obowiązują jej przepisy paragrafu 3, który 
powstał już w czasach, kiedy zmieniło się nastawienie do osób z niepełno-
sprawnościami. Paragraf 3 artykułu 15 Karty odzwierciedla zmianę polityki wobec 
osób niepełnosprawnych, czyli odejście od opieki i odizolowania na rzecz integracji 
i możliwości wyboru, od traktowania osób z niepełnosprawnościami jako 
przedmiotów litości do poszanowania ich jako obywateli takich samych jak osoby 
pełnosprawne. Wartości leżące u podstaw artykułu 15 są takie same jak te, które 
leżą u podstaw Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 
2006 r.10, która została ratyfikowana przez Polskę. Polska podlega tylko jednemu 
systemowi kontroli – systemowi opartemu na sprawozdaniach rządowych, które są 
przedkładane Europejskiemu Komitetowi Praw Społecznych. Europejski Komitet 
Praw Społecznych jest odpowiednikiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dla Konwencji. Europejski Komitet Praw Społecznych analizuje coroczne raporty 
rządowe i na tej podstawie wyciąga wnioski. Każdy artykuł jest kontrolowany co 4 
lata. Od czasu ratyfikacji Karty przez Polskę wykonywanie zobowiązań 
wynikających z artykułu 15 było pięciokrotnie kontrolowane przez Komitet Spraw 
Społecznych. W 2007 roku Komitet odroczył wnioski, jeżeli chodzi  
o paragraf 1 artykułu 15, czyli ten, który mówi o kształceniu i szkoleniu zawodowym 
osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w odniesieniu do paragrafu 2, czyli 
dotyczącego zatrudnienia, Komitet orzekł, że sytuacja w Polsce nie była zgodna  
z tym artykułem Karty, ponieważ przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji  
w zatrudnieniu milczą na temat konieczności racjonalnego przystosowania miejsca 
pracy. W 2008 roku w stosunku do pierwszego i drugiego paragrafu Komitet orzekł, 
że sytuacja nie jest zgodna z postanowieniami Karty. Natomiast w 2012 roku 
okazało się, że sytuacja w Polsce jest w oczach Komitetu zgodna z wymogami 
Karty. Na zmianę opinii Komitetu wpłynęły przedsięwzięcia dokonane przez 
państwo przed ratyfikacją Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Drugim, 
bardzo ważnym mechanizmem przestrzegania przez państwa postanowień Karty 
stanowią skargi zbiorowe na naruszenia Karty kierowane do Europejskiego 

                                                           
10Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1169).  
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Komitetu Praw Społecznych. Skargi te są odpowiednikiem skarg indywidualnych 
przewidzianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Skargi zbiorowe mogą 
być wnoszone przez związki zawodowe, organizacje pozarządowe. Polska nie 
ratyfikowała również protokołu dotyczącego skarg zbiorowych. 

 
Podsumowanie 
W ostatnich dziesięcioleciach można dostrzec istotne zmiany w postrzeganiu 

osób z niepełnosprawnościami. Zagwarantowanie tej grupie osób praw człowieka 
wymaga przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz stworzenia mechanizmów 
wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw. Ponadto 
osoby te powinny mieć zagwarantowane pewne prawa szczególne, aby w takim 
samym stopniu mogły korzystać z praw przysługujących wszystkim obywatelom. 
Wielkim sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz tworzenia dobrego prawa  
i przesłań do państw członkowskich jest Europejski Trybunał Praw Człowieka i jego 
orzecznictwo. Ważne, aby polscy prawnicy w swojej pracy powoływali się na 
również na orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, ponieważ 
jest to orzecznictwo takiej samej rangi jak orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Niestety Karta jest mniej znana i mniej stosowana, a przecież 
dotyczy nas wszystkich, dotyczy naszych praw człowieka na co dzień. 
 

Streszczenie 
W prezentowanym artykule przedstawiono syntetycznie prawa socjalne osób 

z niepełnosprawnościami wynikające z prawa i praktyki Rady Europy oraz 
Europejskiej Karty Społecznej. Zwrócono uwagę na orzecznictwo dotyczące 
omawianego zagadnienia zapadłe na podstawie przepisów Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka oraz Europejskiej Karty Społecznej.  

Słowa kluczowe: prawa socjalne, niepełnosprawność, Rada Europy, 
Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejska Karta Społeczna 

 
Summary 
The article presents in a synthetic way social rights of disabled persons 

deriving from the law and practice of The Council of Europe as well as The 
European Social Charter. Particular attention is drawn to the case law originating 
from The European Convention on Human Rights and The European Social 
Charter.  

Key words: social rights, disability, Council of Europe, European Convention 
on Human Rights, The European Social Charter 
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http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec-(2011)14.pdf
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec-(2011)14.pdf
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec-(2011)14.pdf
http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/233,Osoby-niepelnosprawne-czy-z-niepelnosprawnoscia.html
http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/233,Osoby-niepelnosprawne-czy-z-niepelnosprawnoscia.html
https://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/rada-europy-europejska-karta-spoleczna/
https://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/rada-europy-europejska-karta-spoleczna/
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KONWENCJA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚWIETLE POLSKIEGO 
USTAWODAWSTWA  

 
 

Nowe spojrzenie na niepełnosprawność 
Dla ponad 650 milionów ludzi przyjęcie w grudniu 2006 roku Konwencji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych1 było 
niewątpliwie wydarzeniem bez precedensu. Jest to pierwsza konwencja w XXI 
wieku mówiąca o prawach człowieka i pierwsza, która została ratyfikowana przez 
Unię Europejską. Naczelną przesłanką tejże Konwencji będącą rezultatem nowego 
spojrzenia na niepełnosprawność jest przekonanie, że to nie niepełnosprawność 
jest faktyczną barierą w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ale że to 
istniejące w otoczeniu bariery prowadzą do niepełnosprawności. To właśnie 
przeniesienie akcentu z niepełnosprawności na bariery jest niezwykle ważne we 
współczesnym pojmowaniu niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna została 
potraktowana w Konwencji w sposób podmiotowy, najpełniej w stosunku do 
wszystkich poprzednich dokumentów obowiązujących w sferze uniwersalnej, jak  
i w poszczególnych dokumentach regionalnych. Z jednej strony Konwencja 
odwołuje się do pewnych podstawowych gwarancji praw człowieka, tych bardzo 
podstawowych, które nazywamy prawami pierwszej generacji, z drugiej strony 
natomiast przywiązuje niezwykłą wagę do obowiązków, które zostały na mocy 
Konwencji nałożone na państwa w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
znoszenia wspomnianych wyżej barier.  

Realizacja praw osób niepełnosprawnych określona została jako cel 
Konwencji. W artkule 1 zapisano, że celem Konwencji jest popieranie, ochrona  
i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka  
i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie 
poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się 
te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, 
intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi 
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie 
równości z innymi osobami. W związku z powyższym w artykule 2 Konwencja 
zawiera wszelkie niezbędne definicje, które są istotne w rozumieniu Konwencji.  

„Komunikacja” w rozumieniu Konwencji obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, 
alfabet Braille’a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne multimedia, 
jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, 
języka uproszczonego, lektora oraz formy wspomagające (augmentatywne)  
i alternatywne, w tym dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną. Poprzez 

                                                           
1Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). 
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„język” Konwencja rozumie język mówiony i język migowy oraz inne formy 
przekazu niewerbalnego. 

„Dyskryminację ze względu na niepełnosprawność” zgodnie z Konwencją 
oznacza jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na 
niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie 
uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych 
wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej 
lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to 
wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. 

W myśl Konwencji „racjonalne usprawnienie” oznacza konieczne  
i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości  
z innymi osobami. 

Kolejna definicja, niezwykle istotna dotyczy uniwersalnego projektowania. 
„Uniwersalne projektowanie” w rozumieniu Konwencji oznacza projektowanie 
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza 
pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to 
potrzebne. 

W następnych artykułach Konwencja odnosi się do podstawowych praw 
człowieka, które są zawarte w Deklaracji Praw Człowieka2, Międzynarodowych 
Paktach Praw Człowieka3, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka4, jak również  
w szeregu innych dokumentach o charakterze regionalnym. Konwencja odnosi się 
do takich zasad jak poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym 
swobody dokonywania wyborów, a także poszanowania niezależności osoby, 
niedyskryminacja, pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo, 
poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących 
częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości, równość szans, dostępność, 
równość mężczyzn i kobiet, poszanowanie rozwijających się zdolności 
niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do 
zachowania tożsamości. 

Państwa, które przyjęły Konwencję ONZ o ochronie osób niepełnosprawnych 
zobowiązały się do zapewnienia i popierania pełnej realizacji wszystkich praw 
człowieka i podstawowych wolności osób niepełnosprawnych bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. W tym celu państwa zgodnie  
z zapisami Konwencji zobowiązały się między innymi do przyjęcia wszelkich 

                                                           
2Powszechna deklaracja praw człowieka, rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 
10 grudnia 1948 r., http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw 
Czlowieka.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.). 
3Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (53 artykuły); publikacja w Dz.U. z 1977 r. Nr 
38, poz. 167 oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (31 
artykułów); publikacja w Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169. Pakty Praw Człowieka są rozwinięciem 
Deklaracji praw człowieka z 1948 r.  
4Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; publikacja w Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284. 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw
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odpowiednich środków ustawodawczych, administracyjnych i innych w celu 
wdrożenia praw uznanych w Konwencji, podjęcia wszelkich odpowiednich 
środków, w tym ustawodawczych, w celu zmiany lub uchylenia obowiązujących 
ustaw, przepisów wykonawczych, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby 
niepełnosprawne, uwzględniania wymogu ochrony i popierania praw człowieka  
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w każdej polityce i każdym programie 
działania, powstrzymywania się od angażowania się w jakiekolwiek działania lub 
praktyki, które są niezgodne z Konwencją i zapewnienia, że władze i instytucje 
publiczne będą działały zgodnie z Konwencją, a także podejmowania wszelkich 
odpowiednich działań w celu wyeliminowania dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność przez jakąkolwiek osobę, organizację lub prywatne 
przedsiębiorstwo.  

Konwencja w dalszej części zawiera definicje szeregu pojęć. Nie ulega 
wątpliwości, że taki sposób uregulowania zagadnień związanych z prawami osób 
niepełnosprawnych przyczynił się do bardziej skutecznego stosowania przepisów 
Konwencji, przede wszystkim dzięki ograniczeniu możliwości interpretacyjnych. 
Oprócz zdefiniowania pojęć wobec których można użyć określenia, iż są to pojęcia 
podstawowe do których należy zaliczyć między innymi równość, zakaz 
jakiejkolwiek dyskryminacji, prawo do życia, równość wobec prawa, wolność  
i bezpieczeństwo osobiste oraz prawo do poszanowania życia prywatnego  
i rodzinnego, Konwencja wprowadza kilka nowych pojęć. Po raz pierwszy  
w polskim prawie pojawiły się niżej wymienione pojęcia, dlatego należy koniecznie 
poświęcić im więcej uwagi.  

Artykuł 6 „Niepełnosprawne kobiety”. Ponieważ kobiety i dziewczęta 
niepełnosprawne są przedmiotem różnorodnych form dyskryminacji, państwa 
strony Konwencji zobowiązują się podejmować środki w celu zapewnienia pełnego 
i równego korzystania przez nie ze wszystkich praw człowieka i podstawowych 
wolności. Państwa strony, zgodnie z zapisami Konwencji podejmą wszelkie 
odpowiednie środki, aby zapewnić pełen rozwój, awans i wzmocnienie pozycji 
kobiet, w celu zagwarantowania im możliwości wykonywania i korzystania z praw 
człowieka i podstawowych wolności ustanowionych w konwencji. 

Artykuł 7 „Niepełnosprawne dzieci”. Konwencja nakłada na państwa 
obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia 
pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka  
i podstawowych wolności, na zasadzie równości z innymi dziećmi, przy czym przy 
wszelkich działaniach z tym związanych należy przede wszystkim kierować się 
najlepszym interesem dziecka. Ponadto Konwencja stanowi, iż sygnatariusze 
zapewnią niepełnosprawnym dzieciom prawo swobodnego wyrażania poglądów 
we wszystkich sprawach ich dotyczących, przyjmując je z należytą uwagą, 
odpowiednio do wieku i dojrzałości dzieci, na zasadzie równości z innymi dziećmi 
oraz zapewnią dzieciom pomoc w wykonywaniu tego prawa, dostosowaną do ich 
niepełnosprawności i wieku. 

Artykuł 8 „Podnoszenie świadomości”. Zgodnie z postanowieniami Konwencji 
państwa zobowiązują się podjąć natychmiastowe, skuteczne i odpowiednie 
działania w celu podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym na poziomie 
rodziny, w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, a także działania na 
rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych, 
zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepełno-
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sprawnych, w tym związanych z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia, 
promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych. Do 
działań podejmowanych w tym celu należy inicjowanie i prowadzenie skutecznych 
kampanii nastawionych na podnoszenie poziomu świadomości społecznej, 
rozwijanie, na wszystkich szczeblach systemu edukacji i u wszystkich dzieci od 
najwcześniejszych lat, postawy poszanowania praw osób niepełnosprawnych, 
zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku 
osób niepełnosprawnych w sposób zgodny z celem Konwencji, popieranie 
programów podnoszenia świadomości w sprawach dotyczących osób niepełno-
sprawnych i ich praw.  

Artykuł 9 „Dostępność”. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne 
życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, państwa strony Konwencji 
zobowiązały się podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na zasadzie 
równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków 
transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych 
lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 
Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie 
dostępności, stosują się między innymi do budynków, dróg, transportu oraz innych 
urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji 
zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy, informacji, komunikacji i innych 
usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych. 

Artykuł 13 „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Państwa będące stronami 
Konwencji są zobowiązane zapewnić osobom niepełnosprawnym, na zasadzie 
równości z innymi osobami, skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym 
poprzez wprowadzenie dostosowań proceduralnych i dostosowań odpowiednich 
do ich wieku, w celu ułatwienia skutecznego udziału, bezpośrednio lub pośrednio, 
zwłaszcza jako świadków, we wszelkich postępowaniach prawnych, w tym na 
etapie śledztwa i innych form postępowania przygotowawczego. Aby wesprzeć 
gwarancje skutecznego dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru 
sprawiedliwości, na zasadzie równości z innymi osobami, sygnatariusze Konwencji 
zobowiązali się popierać odpowiednie szkolenia osób pracujących w wymiarze 
sprawiedliwości, w tym policji i więziennictwie.  

Artykuł 19 „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”. Państwa będące 
stronami Konwencji uznają równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do 
życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi 
osobami, oraz zobowiązują się do podjęcia skutecznych i odpowiednich środków  
w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa 
oraz ich pełnego włączenia i udziału w społeczeństwie, w tym poprzez 
zapewnienie, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca 
zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na 
zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do 
mieszkania w szczególnych warunkach. Ponadto, osoby niepełnosprawne powinny 
mieć zapewniony dostęp do szerokiego zakresu usług wspierających 
świadczonych w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do 
innych usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do 
pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia w społeczność oraz 
zapobiegającej izolacji i segregacji społecznej. Natomiast usługi i urządzenia 
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świadczone w społeczności lokalnej dla ogółu ludności powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami oraz powinny 
odpowiadać ich potrzebom. 

Artykuł 20 „Mobilność”. Zgodnie z Konwencją państwa są zobowiązane podjąć 
skuteczne środki celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilności 
osobistej i możliwie największej samodzielności w tym zakresie, między innymi 
poprzez ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób i w czasie przez 
nie wybranym i po przystępnej cenie, ułatwianie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do wysokiej jakości przedmiotów ułatwiających poruszanie się, urządzeń  
i technologii wspomagających oraz do pomocy i pośrednictwa ze strony innych 
osób lub zwierząt, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie, 
zapewnianie osobom niepełnosprawnym i wyspecjalizowanemu personelowi 
pracującemu z osobami niepełnosprawnymi szkolenia w zakresie umiejętności 
poruszania się, zachęcanie jednostek wytwarzających przedmioty ułatwiające 
poruszanie się, urządzenia i technologie wspomagające, do uwzględniania 
wszystkich aspektów mobilności osób niepełnosprawnych. 

Artykuł 24 „Edukacja”. Sygnatariusze Konwencji uznają prawo osób 
niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji  
i na zasadach równych szans, państwa zobowiązują się zapewnić włączający 
system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji  
i w kształceniu ustawicznym, zmierzające do pełnego rozwoju potencjału oraz 
poczucia godności i własnej wartości, a także wzmocnienia poszanowania praw 
człowieka, podstawowych wolności i różnorodności ludzkiej, rozwijania przez 
osoby niepełnosprawne ich osobowości, talentów i kreatywności, a także zdolności 
umysłowych i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości, umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym skutecznego udziału w wolnym społeczeństwie. 
Realizując prawo do edukacji państwa mają obowiązek zapewnić, że osoby 
niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze 
względu niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą 
wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub  
z nauczania na poziomie średnim. Osoby niepełnosprawne będą korzystać  
z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na 
poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami,  
w społecznościach, w których żyją oraz będą uzyskiwać niezbędne wsparcie,  
w ramach powszechnego systemu edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej 
edukacji.  

Artykuł 26 „Rehabilitacja”. Ponieważ rehabilitacja umożliwia osobom 
niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie możliwie największej niezależności, 
pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych oraz 
pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia, państwa strony 
Konwencji zobowiązują się do tego aby usługi i programy w zakresie 
wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, 
edukacji i usług socjalnych były dostępne od możliwie najwcześniejszego etapu 
życia i były oparte na wielodyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb  
i potencjału oraz wspierały udział i włączanie w społeczność lokalną, a także we 
wszystkie aspekty życia społecznego, były dobrowolne i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na 
obszarach wiejskich. Państwa deklarują również popieranie rozwoju szkolenia 
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wstępnego i ustawicznego personelu oraz specjalistów pracujących w usługach 
rehabilitacyjnych, jak również promowanie dostępności, znajomości i korzystania  
w procesie rehabilitacji z urządzeń i technologii wspomagających, 
zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych.  
  

Refleksje na przyszłość 
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski 
podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała 
miejsce 6 września 2012 r. Ratyfikacja Konwencji przez Polskę spowodowała 
konieczność dokonania zmian w polskim ustawodawstwie. Konwencja jest 
traktatem międzynarodowym, posiada normy samowykonalne, które mogą być 
bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym.  

Niezwykle istotny ze względu na przepisy zawarte w polskim ustawodawstwie 
jest Artykuł 12 Konwencji, który stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do 
uznania ich za podmioty prawa. Dodatkowo, państwa uznają, że osoby 
niepełnosprawne mają zdolność prawną, na zasadzie równości z innymi osobami, 
we wszystkich aspektach życia (art. 12 ust. 2). Poprzez zdolność prawną rozumie 
się, zgodnie z Konwencją, zdolność do czynności prawnych. W związku  
z powyższymi zapisami konwencji Polska zgłosiła zastrzeżenia co do przepisów 
zezwalających na ubezwłasnowolnienie niektórych kategorii osób. Zdaniem 
polskich władz podczas negocjowania konwencji państwa świadomie rozróżniły 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz wyraźnie zakazały 
pozbawiania zdolności prawnej (art. 12 ust. 2). Stosowanie ograniczenia lub 
pozbawienia zdolności do czynności prawnych zostało, zdaniem polskiego rządu, 
pozostawione do uznania państwom. Instytucja ubezwłasnowolnienia należy  
z punktu widzenia polskiego rządu do szczególnych środków ochronnych, 
przewidzianych w art. 5 ust. 4 konwencji, niezbędnych by zagwarantować 
faktyczną równość osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę stanowisko 
Komitetu do spraw osób niepełnosprawnych, który uważa, że art. 12 ust. 2 
konwencji stanowi, że osoby niepełnosprawne mają zachować pełną zdolność do 
czynności prawnych we wszystkich aspektach życia na równi z innymi osobami, 
Polska złożyła oświadczenie, że interpretuje art. 12 konwencji w sposób 
zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia, w okolicznościach i w sposób 
określony w prawie wewnętrznym, jako środka, o którym mowa w art. 12 ust. 4,  
w sytuacji, tj. gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim 
postępowaniem. 

W polskim parlamencie prowadzone już były prace mające na celu 
modyfikację obowiązujących rozwiązań dotyczących ubezwłasnowolnienia, w celu 
zapewnienia lepszej realizacji art. 12 konwencji. Zgodnie z projektem nowelizacji 
Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wypracowanym  
w 2014 roku, obecna opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, kuratela nad 
ubezwłasnowolnionym częściowo oraz kuratela dla osoby niepełnosprawnej miała 
być zastąpiona elastyczną instytucją opieki, każdorazowo dostosowywaną do 
indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowite 
pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych miało być zastąpione 
ograniczeniem możliwości korzystania z tej zdolności, gdy jest to konieczne ze 
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względu na stan osoby dotkniętej niepełnosprawnością. W związku z wyborami 
parlamentarnymi prace nad projektem zostały zaniechane. 

Polska zastrzegła sobie niestosowanie art. 23 konwencji do czasu zmiany 
przepisów uniemożliwiających zawarcie małżeństwa przez osobę niepełno-
sprawną, której niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo 
niedorozwoju umysłowego, a która jest w odpowiednim wieku do zawarcia 
małżeństwa (chyba że sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa stwierdzając, że stan 
zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu, ani zdrowiu przyszłego 
potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie). W 2014 
roku opracowany został projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
który zakładał, w zakresie przeszkód małżeńskich, odstąpienie od 
ubezwłasnowolnienia całkowitego. W związku z wyborami parlamentarnymi prace 
nad projektem również zostały zaniechane5.  

Rozważając kwestie zagadnienia związane z Konwencją ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, trzeba koniecznie wspomnieć w kliku zdaniach  
o wspomnianym już Komitecie do spraw osób niepełnosprawnych. Polska nie 
ratyfikowała protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych na mocy którego powstał Komitet do spraw osób 
niepełnosprawnych. Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich, do końca 2015 
roku Protokół fakultatywny został ratyfikowany przez 88 państw członkowskich 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym 21 państw Unii Europejskiej. W swoich 
zaleceniach pod adresem UE, która od grudnia 2010 r. pozostaje stroną 
Konwencji, Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych wezwał także Unię do 
ratyfikacji Protokołu fakultatywnego6. W istniejącym stanie prawnym obywatele 
polscy nie mogą składać skarg na naruszanie praw osób niepełnosprawnych do 
tego Komitetu. Opinie Komitetu mają ogromne znaczenie, podobnie jak opinie 
Komitetu Praw Człowieka, który kontroluje realizację praw uznanych  
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Oczywiście, brak 
ratyfikacji protokołu przewidującego procedurę skargową nie oznacza, że Polska 
może odstąpić od gwarantowania praw przewidzianych przez Konwencję  
o prawach osób niepełnosprawnych. Podstawowym mechanizmem rozliczania 
państw z realizacji Konwencji jest kontrola w oparciu o sprawozdania krajowe (art. 
35), sprawowana przez Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych. Państwa 
są zobowiązane składać sprawozdania przynajmniej co 4 lata oraz zawsze wtedy, 
gdy Komitet o to wystąpi. Wydaje się jednak, że związanie Polski postanowieniami 
protokołu skargowego dałoby niepełnosprawnym obywatelom użyteczne narzędzie 
w dochodzeniu zakazu dyskryminacji w dostępie do poszczególnych praw 
(politycznych i obywatelskich, społecznych), jak też dochodzenie realizacji praw 
tych w procedurze skargowej. Trzeba odnotować, że kwestia możliwości 
weryfikacji, na drodze skarg indywidualnych, przestrzegania postanowień 

                                                           
5Zob. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej dotyczące stanowiska Polski w sprawie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, http://wrzos.org.pl/download/Konwencja_o_prawach_-
osob_niepelnosprawnych_Stanowisko.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.).  
6Zob. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Apel Rzecznika Praw Obywatelskich  
w sprawie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
http://wrzos.org.pl/download/Konwencja_o_prawach_osob_niepelnosprawnych_Apel.pdf (dostęp: 
04.11.2018 r.). 

http://wrzos.org.pl/download/Konwencja_o_prawach_osob_niepelnosprawnych_Stanowisko.pdf
http://wrzos.org.pl/download/Konwencja_o_prawach_osob_niepelnosprawnych_Stanowisko.pdf
http://wrzos.org.pl/download/Konwencja_o_prawach_osob_niepelnosprawnych_Apel.pdf
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Konwencji dotyczących społecznych praw człowieka jest zagadnieniem budzącym 
wiele kontrowersji7.  
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono główne postanowienia Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym 
uwzględnieniem kilku wprowadzonych przez nią zupełnie nowych pojęć. Zwrócono 
również uwagę na potrzebę zmian w polskim systemie prawnym wynikającą  
z ratyfikacji przez Polskę tej Konwencji  

Słowa kluczowe: prawa człowieka, osoby z niepełnosprawnościami, zakaz 
dyskryminacji, Organizacja Narodów Zjednoczonych 
  

Summary 
The article presents main provisions of the United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities, with a particular attention to some entirely new 
notions which it puts forward. Additionally, attention is drawn to the need of 
changes in the Polish legislation resulting from ratification by Poland of this 
Convention. 

Key words: human rights, persons with disabilities, prohibition of 
discrimination, United Nations  
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Dylematy definicyjne migracji międzynarodowych  
Problem migracji towarzyszy człowiekowi od momentu jego funkcjonowania 

na kuli ziemskiej. Najogólniej, oznacza czasowe lub trwałe przemieszczenie się 
ludzi z jednego terytorium na drugie. Najczęściej są one konsekwencją przemian 
społecznych, rewolucji, wojen, a także ubóstwa. Migracja jest zjawiskiem 
wielopłaszczyznowym o złożonej genezie.1 Problem migracji można badać, m.in., 
w wymiarze demograficznym, ekonomicznym, politycznym, społecznym, a także 
kulturowym. Autor w swojej pracy skupi się przede wszystkim na problemie 
migracji w kontekście bezpieczeństwa kulturowego. 

Centralnym pojęciem w prowadzonej analizie są międzynarodowe ruchy 
migracyjne, inaczej migracje międzynarodowe, które obejmują zarówno emigrację, 
jak i imigrację. W ujęciu podmiotowym należy do nich przyporządkować 
odpowiednio – migranta, emigranta i imigranta. Zarówno w literaturze przedmiotu, 
jak i innych dokumentach urzędowych przyjmuje się mnóstwo różnych definicji  
w tym zakresie. Przedmiotem dalszych rozważań jest pojęcie „migracji” jako 
definicja wyjściowa i bardziej ogólna. 

Wiodącą światową organizacją rządową w obszarze migracji jest założona  
w 1951 roku Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Od 19 września 
2016 jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako agenda 
powiązana ONZ. W skład IOM wchodzi 172 państw członkowskich, w tym 
Polska.2 Najważniejszą Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji  
z poszanowaniem praw człowieka. IOM wspiera także kraje w sprostaniu 
wyzwaniom operacyjnym i społeczno – gospodarczym związanym z migracjami, 
pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. IOM działa także na rzecz promowania 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji oraz znajdywania praktycznych 
rozwiązań dla wyzwań migracyjnych. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla 
wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym  
i kulturowym.3  

Podstawowa definicja „migracji” w podejściu IOM oznacza przemieszczanie 
się osoby lub grupy osób w obrębie państwa lub przez granicę międzynarodową. 
Migracją także nazywa się ruch ludnościowy, obejmujący każdy rodzaj 
przemieszczania się ludzi, niezależnie od jego czasu trwania, przebiegu i przyczyn. 

                                                           
1Z. B. Kumoś, Migracje – zagrożenia czy nadzieja? (w:) L. Kacprzak, J. Knopek (red.): Procesy 
migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność. Piła 2008, s. 47. 
2International Organization for Migration, Members and Observes, http://www.iom.int/members-and-
observers (pobrano 20.09.2018 r.). 
3Krajowe Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce, https://poland.iom.int/  
(pobrano 20.09.2018 r.). 
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Takie pojmowanie migracji obejmuje uchodźców, przesiedleńców, imigrantów 
ekonomicznych oraz osób przemieszczających się z innych powodów, np. łączenia 
rodzin. Z kolei „migracje międzynarodowe” oznaczają ruchy ludności polegające na 
opuszczeniu państwa pochodzenia lub stałego pobytu w celu osiedlenia się na 
stałe lub tymczasowo w innym państwie, co wiąże się z przekroczeniem granicy 
międzynarodowej.4 

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, na szczeblu 
międzynarodowym dotychczas nie wypracowano powszechnie akceptowanej 
definicji „migranta”. Termin ten był najczęściej rozumiany jako obejmujący 
wszystkie przypadki, w których decyzja o migracji została podjęta dobrowolnie przy 
uwzględnieniu jej własnej wygody, bez oddziaływania czynników zewnętrznych  
o charakterze przymusowym. Zatem, migracje odnoszono do osób przenoszących 
się do innego państwa lub regionu w celu poprawy materialnych warunków życia 
oraz zapewnienia lepszych perspektyw dla ich rodzin.5  

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji nie proponuje szczegółowej 
systematyzacji kategorii migrantów, nie stosuje również ostrych definicji. Jej 
podejście opera się na szerokim ujęciu migracji międzynarodowych, z naciskiem 
na analizę obserwowanych trendów, przyczyn i skutków w skali globalnej, 
regionalnej i krajowej. 

Problematyka międzynarodowych migracji znajduje się również w obszarze 
zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. W strukturze ONZ to 
głównie Wydział Ludnościowy zajmuje się kwestią migracyjną, a wśród jego 
najważniejszych interesariuszy wymienia się Światową Grupę ds. Migracji (GMG) 
oraz Światowe Forum ds. Migracji i Rozwoju (GFMD).6 Szczególnie ważna jest ta 
pierwsza, „międzyagencyjna grupa skupiająca szefów agencji w celu promowania 
szerszego stosowania wszystkich odpowiednich międzynarodowych i regionalnych 
instrumentów i norm związanych z migracją oraz zachęcania do przyjęcia bardziej 
spójnego, kompleksowego i lepiej skoordynowanego podejścia do kwestii migracji 
międzynarodowej. Grupa GMG jest szczególnie zainteresowana poprawą ogólnej 
efektywności jej członków i innych interesariuszy w zakresie wykorzystania szans  
i sprostania wyzwaniom związanym z migracją międzynarodową”.7 

Jak już było wspomniane, 19 września 2016 roku jest historycznym dniem dla 
świata. Na Szczycie ONZ w Sprawie Uchodźców i Migrantów w Nowym Jorku, 
państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Deklarację Nowojorską 
w Sprawie Uchodźców i Migrantów. Tym samym, społeczność międzynarodowa 
potwierdziła, że pomimo odmiennych podejść, możemy zjednoczyć się wokół 
wspólnego planu działania i wypracować podstawowe zobowiązania w kwestii 
uchodźców i migrantów. Co ważne, państwa członkowskie ONZ wyznaczyły 2018 
rok jako ostateczny termin na przyjęcie powszechnego porozumienia dla 
bezpiecznej, uporządkowanej i przewidywalnej migracji. Poczyniono już ważny 
krok, włączając Międzynarodową Organizację ds. Migracji do systemu Narodów 

                                                           
4Key Migration Terms, Migration, https://www.iom.int/key-migration-terms (pobrano 20.09.2018 r.). 
5M. Pachocka, J. Misiuna, Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady  
z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (w:) J. Osiński (red.): Współczesny Matrix? Fikcja w życiu 
gospodarczym, politycznym i społecznym. Warszawa 2015, s. 295. 
6Ibidem. 
7Global Migration Group, What is the GMG?, http://www.globalmigrationgroup.org/what-is-the-gmg 
(pobrano 20.09.2018 r.). 
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Zjednoczonych. Dzięki temu, iż zdecydowano się podjąć nowe wyzwania 
i wykorzystywać szanse, system Narodów Zjednoczonych stanie się silniejszy.  

Warto dodać, że w strukturach Unii Europejskiej (UE) także jest coraz częściej 
podejmowane zagadnienie migracji międzynarodowych. Wpływ na to ma  
z pewnością sytuacja wewnętrzna w UE, jak i ostatnie wydarzenia w stosunkach 
międzynarodowych. Sprzyja temu demograficzne starzenie się i kurczenie 
społeczeństw europejskich, problemy z integracją imigrantów w niektórych 
państwach członkowskich oraz wzrost liczby nowo przyjezdnych do UE – legalne  
i nielegalnie.  

 
Rozumienie bezpieczeństwa kulturowego 
Drugim pojęciem, wymagającym wyjaśnienia w kontekście omawianego 

zagadnienia jest „bezpieczeństwo kulturowe”. Jest to pojęcie stosunkowo nowe, 
chociaż, jak potwierdza historia, realne i doskonale znane. Zagrożenia dla dóbr 
kultury istniały niemal od zawsze i były skutkiem podbojów kolonialnych, najazdów 
zbrojnych, czy spotkań kultur, które walczyły o dominację. Z biegiem czasu termin 
bezpieczeństwo kulturowe zaczęto wiązać z zagrożeniami dla tożsamości 
kulturowej oraz do zagrożeń dla bezpieczeństwa narodu. W związku z tym, 
bezpieczeństwo kulturowe zaczęto klasyfikować w oparciu o kryterium 
przedmiotowe, obok: bezpieczeństwa militarnego, politycznego, ekonomicznego, 
ekologicznego, społecznego i ideologicznego.8  

Podejmowane starania zdefiniowania bezpieczeństwa kulturowego wskazują 
na istotne elementy: tożsamość kulturową, język, kulturę, zwyczaje i religię. 
Weryfikacja materiałów źródłowych pozwala stwierdzić, że znaczna większość 
definicji wiąże ten rodzaj bezpieczeństwa z bezpieczeństwem narodowym. Inne 
zaś, łączą bezpieczeństwo kultury symbolicznej z ochroną dziedzictwa 
kulturowego narodu. Mając na uwadze zróżnicowane podejście do omawianego 
terminu, warto wskazać kilka definicji bezpieczeństwa kulturowego.  

Grażyna Michałowska, postuluje, że „w wymiarze narodowym oznacza 
warunki, w których społeczeństwo może utrwalać i pielęgnować wartości 
decydujące o jego tożsamości, a jednocześnie swobodnie czerpać z doświadczeń  
i osiągnięć innych narodów. Jest więc stanem pewnej równowagi niezbędnym, lecz 
ani teoretycznie, ani empirycznie niemożliwym do określenia”.9  

Zdaniem Tadeusza Jemioło, bezpieczeństwo kulturowe to „zdolność państwa 
do pomnażania dotychczasowego dorobku kulturowego oraz obrony przed 
niepożądanym wpływem innych kultur”. Postrzegane w ten sposób 
bezpieczeństwo wymaga instytucjonalizacji działań w całym kraju oraz 
zaangażowania finansowego państwa. Umocowanie prawne działalności 
kulturowej czyniło by ją bardziej wiarygodną. Kultura to jeden z istotnych 
elementów dobra wspólnego narodu.10  

Z kolei, Jan Czaja twierdzi, że „bezpieczeństwo kulturowe można określić jako 
zdolność państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury i dziedzictwa 

                                                           
8R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa 1999, s. 31. 
9G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych (w:) D.B 
Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red): Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. 
Warszawa1997, s. 132. 
10T. Jemioło, Globalizacja – szanse i zagrożenia. Warszawa 2000. 
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narodowego, w warunkach otwarcia na świat, umożliwiających rozwój kultury 
poprzez internalizację wartości niesprzecznych z własną tożsamością”. 

Znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kulturowego odgrywa 
tożsamość. W ostatnim czasie nabiera ona coraz bardziej istotnego znaczenia, 
stając się wartością samą w sobie. Możemy przyjąć, że tożsamość kulturowa to oś 
bezpieczeństwa kulturowego. Jest związana z identyfikacją samego siebie oraz w 
odniesieniu do innych. To zjawisko dynamiczne, a jej przetrwanie zależne jest od 
równowagi pomiędzy ochroną a otwartością na inne wpływy. Kształtowanie naszej 
tożsamości kulturowej jest silnie związane z reakcją na innych ludzi. Poczucie 
własnej odrębności będzie silniejsze, jeżeli różnice będą większe. Odmienność  
w stosunku do innych powoduje kształtowanie tożsamości oraz swojego wizerunku 
w oparciu o wspólne pochodzenie, historię, religię oraz miejsce zamieszkania.11 

Reasumując, tożsamość kulturowa z jednej strony stanowi podłoże do 
określenia swojej przynależności, a z drugiej może być przyczyną rywalizacji  
w każdym wymiarze. Destabilizacja, która jest tego następstwem, powoduje 
negatywne skutki dla bezpieczeństwa. W związku z tym, aspekt kulturowy stał się 
przedmiotem podejmowanych działań na poziomie środowiska narodowego  
i międzynarodowego, w celu tworzenia przyjaznych podstaw dialogu.  

Co ważne, celem bezpieczeństwa kulturowego nie jest tylko ochrona dóbr 
kultury materialnej i dziedzictwa kulturowego, ale także: 

- ochrona wartości ważnych dla tożsamości narodowej;  

- ochrona odrębności kulturowych związanych z etnicznością lub 
mniejszościami narodowymi; 

- tworzenie otwartości kulturowej; 

- promocja kultury narodowej na świecie; 

- tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kultury.12 
 

Migracje jako forma kontaktu kulturowego 
Migracje, śmiało można traktować jako nośnik różnorodnych systemów 

wartości, wzorów kultury czy modeli ładu kulturowego. W świecie, którym 
zawładnęła globalizacja, migracje spełniają swoje kulturowe zadanie niemal  
w każdym zakątku ziemi. To migracje są przyczyną i skutkiem wielokulturowości 
oraz szeroko pojętego pluralizmu. Mogą stanowić formę manifestacji przy-
należności do określonej grupy społecznej, narodowej, religijnej czy kulturowej.  

W tym miejscu należy wyjaśnić, czym jest wielokulturowość. Współcześnie, 
termin ten możemy zaliczyć do jednego z najbardziej dynamicznych zjawisk 
społecznych. Swoboda przemieszczania się ludności, a co za tym idzie, 
narastające fale wielokierunkowej migracji doprowadziły do przenikania się kultur, 
a tym samym do upowszechnienia zjawiska, jakim jest wielokulturowość. Obok 
tendencji do scalania i modernizacji świata w „globalną wioskę”, obserwujemy 
także proces zupełnie odwrotny, czyli różnicowanie. 

Wielokulturowość to „układ sąsiadujących ze sobą kultur, które zaczęły się 
przenikać wzajemnie. Stanem normalnym stało się wzajemne uczestniczenie w ich 
życiu. Z tym stanem musi się wiązać inne zjawisko – współistnienie w obrębie 

                                                           
11A.W Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie. Lublin 2013, s. 44 – 45.  
12W.M. Hrynicki, Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie (w:) 
„Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”. Nr 16, s. 194. 
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małych grup, gdzie przeważają osobiste kontakty. Wielokulturowością jest więc 
współistnienie w jednej grupie społecznej przedstawicieli dwóch lub więcej kultur. 
Stanowczo różnią się oni od siebie pod względem języka, wyznawanej religii, 
uznawanych wartości […]”.13 

Warto dodać, że wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych od samego 
początku oparta była na różnych grupach etnicznych, a w Europie narody tworzono 
pod względem języka, homogeniczności kultury i pojęcia narodu. Z tego powodu 
emigracja, która jest źródłem wielokulturowości, dla Stanów Zjednoczonych jest to 
zjawisko naturalne, natomiast dla Europy – złożony proces polityczny, kulturowy, 
ekonomiczny oraz społeczny.14 

Rozpatrując migracje pod względem kontaktu kulturowego, nie należy pominąć 
zmian zachodzących w otoczeniu migranta. Dla niego, niemal każda decyzja  
o jakiejkolwiek migracji, jest decyzją trudną, która niesie ze sobą ogromne zmiany 
życiowe. Niestety, bardzo często skupiamy się tylko na tych, które zachodzą  
w „nowym miejscu”, zapominając o osobistych przeżyciach i emocjach migranta. 
Tak naprawdę, przemiana osobowości zaczyna się już w momencie podjęcia 
decyzji o wyjeździe. Najbliższe otoczenie nie zawsze reaguje pozytywnie na 
wiadomość o zamiarach emigracji jednego z członka rodziny, zwłaszcza jeżeli jest 
to kobieta. W powszechnej opinii, zostawiając swoje dziecko, nie jest ona wtedy 
dobrą matką, ponieważ nie spełnia swojej społecznej roli. Natomiast, mężczyzna 
będący w takiej samej sytuacji, opuszczając żonę z dzieckiem, jawi się jako ich 
opiekun, zaradny i pracowity człowiek, który stara się zapewnić swoim najbliższym 
godne życie. Ten obraz pokazuje głębokie uwarunkowanie kulturowe, wywodzące 
się z pewnych tradycji, gdzie kobiecie przypisuje się rolę matki i strażniczki 
domowego ogniska, a utrzymanie domu to domena mężczyzny. Zatem, dylematy  
z kulturą i rolami społecznymi, mogą zaczynać się jeszcze w kraju ojczystym. 
Bardzo często zdarza się tak, że zmiany zachodzące na nowym gruncie 
przyjmujemy łatwo, tłumacząc sobie że to są tzw. różnice kulturowe, natomiast 
zachowania wyrosłe na ziemi ojczystej jest nam trudno pojąć i zrozumieć. Nie 
próbujemy nawet zastanowić się nad istotą zjawiska i jej znaczeniu kulturowym, 
tylko odbieramy je negatywnie. Już samo podjęcie decyzji o emigracji, praktycznie 
zawsze wiąże się z koniecznością zmiany akceptowanych wartości i stylów życia.  

Możemy wyróżnić kilka czynników decydujących o wyborze docelowego 
miejsca migracji. Najważniejszy to oczywiście finansowy. Innym, bardzo często 
pomijanym bądź nieuświadomionym jest czynnik kulturowy. Podobieństwo kultury 
opuszczanej do tej, którą zastaniemy w nowym miejscu, ma przynajmniej 
teoretycznie zagwarantować nam bezpieczeństwo i pomóc w zrozumieniu 
otaczającego nas porządku społecznego. Kinga Orzeł w swoim artykule wskazuje 
na zbieżność historii i doświadczeń pomiędzy Polską a Irlandią.15 Uważa, że 
czynnik kulturowy, obok finansowego, bardzo mocno zadziałał w wyborze Irlandii 
przez emigrantów polskich. Lata ucisku, brak suwerenności, wojny, te 
doświadczenia spowodowały pewien rodzaj wrażliwości społecznej. Gdy dodamy 

                                                           
13L. Gęsiak, Wielokulturowość: rola religii w dynamice zjawiska. Kraków 2007, s. 23.  
14T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe: modele pluralizmu w społeczeństwach „ponowoczesnych” 
(w:) K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (red.): Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. 
Kraków 2006, s. 13. 
15K. Orzeł, Migracja z Polski do Irlandii – przypadek kontaktu międzykulturowego (w:) T. Paleczny, M. 
Banaś (red.): Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji. Kraków 2009, s. 311–314. 
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także aspekt religijny, łatwiej będzie zrozumieć kulturowe i obyczajowe 
podobieństwa Polski i Irlandii. To właśnie religia stanowi sferę tożsamości 
narodowej i kulturowej. W przypadku tych dwóch narodów, jest to jeden z wielu 
czynników scalających tę relację. Polacy jako katolicy nie stanowią więc 
zagrożenia dla Irlandii, a nawet naprawiają ich religijność i katolicką tożsamość.  

 
Turystyka międzynarodowa  
Zofia Kawczyńska – Butrym wyodrębnia ekonomiczne i pozaekonomiczne 

przyczyny migracji.16 Migracja ekonomiczna lub inaczej zarobkowa, to jedna  
z najbardziej znanych i najczęściej doświadczanych migracji. Głównym celem 
migrujących jest przede wszystkim poprawa sytuacji bytowej oraz pragnienie 
otrzymywania wyższego wynagrodzenia. Tego typu migracje charakteryzują się 
znalezieniem pracy, jednocześnie nie zmieniając na stałe swojego miejsca 
zamieszkania.17 

Drugim wymienionym rodzajem są migracje pozaekonomiczne, do których 
zaliczamy: edukacyjne, religijne, patriotyczne oraz turystyczne. Tego typu 
wędrówki, charakteryzują się tym, że ich cele nie są skoncentrowane na 
korzyściach materialnych. Biorąc pod uwagę omawiany temat, konieczne jest 
poddanie bliższej analizie migracji turystycznych.  

Jedną z odmian współczesnych migracji stanowi turystyka międzynarodowa. 
Podróże stają się okazją do spotkania, a nawet zbliżenia ludzi wywodzących się  
z różnych ras, grup etnicznych, językowych, czy religijnych. Turystyka 
międzynarodowa, podobnie jak Internet, staje się jednym z najważniejszych 
zjawisk kształtujących interpersonalne stosunki międzykulturowe. Wpływa m.in. na 
to, że turyści przyjeżdżający z odległych krajów o odmiennych kulturach, zmieniają 
nie tylko mentalność lokalnych mieszkańców, lecz także przeobrażają ich system 
wartości, tożsamość, a nawet otocznie. Z drugiej strony, zdarza się też tak, że pod 
wpływem kontaktu z obcym środowiskiem kulturowym, zmianie ulega tożsamość  
i postawa turystów. Świadczy to o tym, że turystyka międzynarodowa prowadzi do 
standaryzacji, czyli uproszczenia obrazu różnorodności świata kulturowego. 
Istnieje wiele takich obszarów, na których w wyniku migracji doszło do 
długotrwałych procesów nakładania się i mieszania różnych kultur. Przykładem 
może być choćby Podhale, region odrębny kulturowo. Podobnym przeobrażeniom 
ulega kultura mieszkańców Krakowa, coraz bardziej podatnego na wpływy ze 
strony zagranicznych turystów oraz coraz bardziej podporządkowująca się ich 
preferencjom. Jak słusznie zauważa Tadeusz Paleczny, taka dialektyczna 
zależność pomiędzy tym, co swojskie i obce, lokalne i globalne, dostrzegana jest 
już niemal w każdym zakątku świata.18 

Turystyka międzynarodowa wywiera znaczący wpływ na wzrost różnorodności 
i złożoności każdego systemu kulturowego zarówno w wymiarze lokalnym, jak  
i globalnym. Podróże stają się także transferem kulturowym, który prowadzi do 
zróżnicowania zachowań i sposobów reagowania, generującym nowe formy życia. 
Turyści, jako uczestnicy dwóch systemów kulturowych, stają się w pewnym sensie 

                                                           
16Z. Kawczyńska – Butrym, Migracje. Lublin 2009, 18 – 19. 
17K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji. Lublin 2003, s. 17. 
18T. Paleczny, Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie (w:) T. Paleczny, M. Banaś 
(red.): Dialog na pograniczach… op. cit., 67 – 69.  
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ambasadorami i pośrednikami elementów obydwu społeczeństw w nowych 
postawach ideologicznych i światopoglądowych. Orientacja na zmianę oraz 
nadwrażliwość kulturowa, która cechuje większość turystów, stawia ich w świetle 
ludzi rozumiejących potrzebę akulturacji i asymilacji elementów różnych kultur, 
głównie w sferze konsumpcji. Turystyka przyczynia się także do zmian postaw 
migrantów, prowadząc do wzbogacania ich osobowości oraz zakresu wiedzy  
o zróżnicowaniu kulturowym ludzi. Z drugiej strony, może wywierać negatywny 
wpływ na system społeczno – kulturowy. Nie zagraża jego trwałości czy spójności, 
ale stabilności. Może być impulsem do szybszej adaptacji lokalnych i światowych 
rynków oraz dynamizować mechanizmy dostosowania się do potrzeb turystów 
wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych.  

Reasumując, migracje turystyczne są nieodłącznym elementem społecznej 
ewolucji, czynnikiem nadającym urozmaicenie, dynamikę oraz napięcie. Poprzez 
nakładanie się wzorców kulturowych sprzyja wzrostowi różnorodności konsumpcji, 
a z drugiej prowadzi do standaryzacji i scalenia oraz utrzymywania się pluralizmu 
kulturowego.  

 
Migracje na gruncie polskim 
XX i XXI wiek były okresami, w których zaobserwowano wzrost migracji, 

głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Polsce. Wynikało to, m.in.,  
z przemian, jakie wiązały się z przechodzeniem z gospodarki centralnie 
planowanej na wielorynkową.19 Jedną z takich negatywnych zmian było 
bezrobocie. Zjawisko to pociągało ze sobą także inne zagrożenia, np.: patologie 
społeczne, ubóstwo czy właśnie pragnienie opuszczenia własnego kraju  
w poszukiwaniu lepszej przyszłości. 

Józef Kwapiszewski zauważa: „Podjęcie pracy za granicą stwarzało szansę 
przerwania przedłużającego się okresu pozostawania bez pracy, nawet 
krótkoterminowo. Taki bowiem charakter miała praca w większości wyjeżdża-
jących”.20  

Obecny europejski rynek pracy jest miejscem, gdzie może pracować każdy. 
Nietrudno zauważyć, że sytuacja znacząco zmieniła się po 2004 roku, a więc po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu następuje gwałtowny 
odpływ ludzi z naszego kraju. Proces wyjazdów Polaków za granicę rodzi kolejny 
problem, a mianowicie taki, że emigracja przewyższa imigracje. To z kolei 
powoduje negatywne zjawiska demograficzne, społeczne i gospodarcze. Z drugiej 
strony, dla krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, emigranci z Polski rozwiązują 
ich problemy. Dlatego w dalszym ciągu istnieje tak duże zapotrzebowanie na nich. 
„Wynika to przede wszystkim z sytuacji demograficznej, charakteryzującej się 
niskim przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństwa, jak i z czynników 
strukturalnych makro. Legalni emigranci zarobkowi z Polski są więc rozwiązaniem 
pewnych kłopotów, a nie problemem”.21  

                                                           
19A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa 2012, s. 75. 
20J. Kwapiszewski, Migracje zarobkowe składnikiem społeczeństwa ryzyka w okresie transformacji 
ustrojowej (w:) L. Kacprzak, J. Knopek (red.): Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność. 
Piła 2008, s. 82. 
21K. Iglicka, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki. Warszawa 2008, s. 63. 
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Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), po zauważalnym spadku liczby 
Polaków przebywających czasowo za granicą w latach 2008 – 2010, rok 2016 był 
kolejnym rokiem zwiększenia się zasobu imigracyjnego Polaków w innych krajach 
– przy czym wzrost ten był większy niż w roku poprzednim. Szacuje się, że  
w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. 
mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. więcej niż w 2015 roku22 (Wykres nr 1). 

Nadal najważniejszymi kierunkami polskich emigrantów są: Wielka Brytania 
(788 tys.), Niemcy (687 tys.), Holandia (116 tys.) i Irlandia (112 tys.). Szacuje się, 
że około 80% czasowych emigrantów z Polski przebywa za granicą co najmniej 
rok.  
 

Wykres 1. Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004 – 2016 (w tys.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu GUS, Informacje  
o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016. Warszawa 
16.10.2017, s. 2. 
 

Rozpatrując kwestię migracji w Polsce, nie sposób pominąć korzyści i strat, 
jakie wynikają, bądź mogą wyniknąć z tego zjawiska. W związku, że tak duża 
liczba Polaków opuściło kraj w poszukiwaniu pracy, spowodowało to zmniejszenie 
napięcia społecznego, które w głównej mierze spowodowane było trudną sytuacją 
na rynku pracy. W 2004 roku w marcu zanotowano stopę bezrobocia wynoszącą 
ponad 20%, a w marcu 2018 roku już tylko 6,6%. Warto dodać, że w sierpniu tego 
samego roku podaje się, że stopa bezrobocia wynosiła 5,8%.23 W tym przypadku, 
migracje przyniosły znaczącą poprawę wskaźników społecznych Polski. 

Analizując straty, jakie ponosi Polska przez zjawisko migracji, to na początku 
należy podkreślić, że zdecydowanie przeważają one nad korzyściami. Problemem 

                                                           
22Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Informacje  
o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016. Warszawa 16.10.2017, s. 1 – 2. 
23Główny Urząd Statystyczny, Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990 – 2018, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-
rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html (pobrano 25.09.2018 r.)  
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jest choćby to, że dostrzega się redukcję kapitału ludzkiego. Chodzi tutaj głównie  
o ludzi młodych, mających odpowiedni wiek produkcyjny i rozrodczy oraz, co 
najważniejsze, są to osoby doskonale wykształcone przez państwo polskie. Wśród 
migrantów wyjeżdżających w celach zarobkowych coraz bardziej widoczny jest 
trend pozostania za granicą na stałe, mimo, że cele początkowe są inne. Dzieje się 
tak na skutek osiągnięcia stabilizacji zawodowej, założenia rodziny oraz 
przełamania barier językowych.  

Kolejnym efektem migracji Polaków jest poważne zachwianie struktury 
społecznej rodziny. Coraz częściej dochodzi do rozpadów podstawowej komórki 
społecznej, jednak w ostatnich latach podstawowym problemem się eurosieroctwo. 
Dzieci negatywnie znoszą rozłąkę z rodzicami, a stres i cierpienie z tym związane 
okazują w rożny sposób. Jedne mają problemy z nauką, stają się agresywne, 
popadają w uzależniania i konflikty z prawem, a inne po prostu nie czują się 
bezpieczne. To wszystko jest skutkiem migracji jednego lub obojga rodziców.  

Na koniec, warto zwrócić uwagę na postawę obywatelską polskich 
imigrantów. Fakt, że dane osoby decydują się na wyjazd za granicę, nie oznacza, 
że są one zwolnione z uczestniczenia w życiu politycznym swojej ojczyzny. 
Państwo oczekuje od nich wypełniania pewnych powinności obywatelskich, do 
których można zaliczyć np. uczestnictwo w wyborach. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za Polskę i wspólnie powinniśmy decydować o jej losach.24 

Zaprezentowane elementy migracji, zarówno pozytywne, jak i negatywne, są 
jedynie zaznaczeniem, że takowe istnieją. Tematyka ta wymaga szerokiego 
potraktowania i głębszej analizy. Aczkolwiek, odnosi się wrażenie, że 
zdecydowanie częściej napotykamy na wydźwięk negatywny zjawiska migracji niż 
walory pozytywne.  

 
Wnioski 
Międzynarodowe migracje dotykają wielu sfer bezpieczeństwa między-

narodowego, w tym bezpieczeństwa kulturowego. Oprócz pozytywnego znaczenia 
dla rozwoju współpracy międzynarodowej, rodzą się także trudne do rozwiązania 
problemy. Mogą one stanowić zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie zagrożenie 
dla wielu aspektów bezpieczeństwa poszczególnych państw lub regionów. 
Niekontrolowane migracje bywają przyczyną wybuchu konfliktów o wewnętrznym, 
bądź międzynarodowym charakterze. Często, stają się także kwestią polityczną, 
która również może być impulsem napięć międzynarodowych. 

Negatywnym skutkiem procesu migracji jest przede wszystkim wzrost 
transnarodowej przestępczości zorganizowanej. W wielu krajach, migranci 
stanowią znaczącą grupę osób trudniących się działalnością nielegalną taką jak: 
przemyt narkotyków, handel ludźmi czy pranie brudnych pieniędzy. Nasilające się 
procesy migracyjne umożliwiają także aktywność fundamentalistów religijnych  
i terrorystów.  

Podsumowując wpływ międzynarodowych migracji na sferę bezpieczeństwa 
kulturowego, należy przyjąć, że zagrażają one takim wartościom jak: stabilność 
społeczna, bezpieczeństwo demograficzne, tożsamość kulturowa, państwo 
dobrobytu i system socjalny oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 

                                                           
24Szerzej na ten temat: Leszczuk E., Migracje Polaków jako uwarunkowanie tworzenia bezpieczeństwa 
społecznego (w:) J. Zimny (red.): Migracja: szansa czy zagrożenie? Stalowa Wola 2015, s. 308 – 323. 



136 

 

W zaprezentowanym artykule nasuwa się zasadniczy wniosek. Mianowicie, 
skala migracji międzynarodowych bezwzględnie rośnie, a w efekcie tego, że tempo 
wzrostu liczby migrantów międzynarodowych przewyższa tempo przyrostu ludności 
świata, udział migrantów międzynarodowych w populacji świata również rośnie. 
Jako, że międzynarodowe przepływy siły roboczej pozostają ograniczone, należy 
spodziewać się w przyszłości zwiększenia presji migracyjnej. 

W najbliższym czasie najważniejszym wyzwaniem pozostaje kryzys 
uchodźczy. Zróżnicowany stopień, w jakim kryzys ten dotknął różne regiony  
i państwa świata, w tym państwa Unii Europejskiej, utrudnia wypracowanie 
wspólnych działań wobec problemu uznawanego za jedno z największych wyzwań 
XXI wieku.  

Międzynarodowe migracje są zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym. 
Jednym z podstawowych ograniczeń w prowadzeniu badań nad tą kwestią jest 
przede wszystkim poprawność metodologiczna i precyzja terminologiczna. To 
państwa należy uznać za główne podmioty odpowiedzialne za gromadzenie 
danych na temat przepływów ludności. Niektóre z państw przyjmujących 
odnotowują nadmierny napływ imigrantów, inne są dotknięte dużym ubytkiem 
emigrującego społeczeństwa, a kolejne muszą stawić czoła tzw. migracji 
tranzytowej. Zatem, konieczna jest współpraca państwowa i zarządzanie 
międzynarodowymi migracjami. Wydaje się to zdecydowanie skuteczniejsze za 
sprawą organizacji międzynarodowych. Jak słusznie zauważa Sekretarz Generalny 
Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, Johan Ketelers: „Odpowiedzialna 
polityka migracyjna powinna się stać priorytetem dla wielu rządów”.25 

Reasumując, mobilność ludzi będzie ciągle powodować określone napięcia  
w różnych sferach, także w sferze kulturowej – między godnością człowieka  
a społeczną obroną, między interesami wspólnoty a indywidualnym dążeniem do 
poprawy losu, między narodową suwerennością a globalnym porządkiem. Istnieją 
jednak wspólne elementy między tymi sferami i będzie konieczne podjęcie wielu 
trudnych decyzji. Bo tylko tam, gdzie są nowe wyzwania, nasze społeczeństwa 
mogą zmieniać się, budując przyszłość.  

 
Streszczenie 
Autor rozpoczyna artykuł od rozważań na temat definicji migranta i migracji 

międzynarodowych. W kolejnej części, definiuje bezpieczeństwo kulturowe, które 
określa ramy i przestrzeń, po której autor będzie się poruszać w dalszej pracy. 
Zasadniczą część stanowi migracja jako forma kontaktu kulturowego oraz 
współczesna odmiana migracji – turystyka międzynarodowa. Następnie, autor 
zarysowuje obraz zjawiska migracji w Polsce. W ostatniej części zaprezentowane 
są wnioski oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy związane  
z międzynarodowymi migracjami. 

Słowa kluczowe: migrant, migracje międzynarodowe, bezpieczeństwo 
kulturowe, wielokulturowość, turystyka międzynarodowa  

 
  

                                                           
25J. Ketelers, Migracja jest wielkim problem wciąż różnicującego się świata, 7.10.2012., 
https://polskatimes.pl/migracja-jest-wielkim-problemem-wciaz-roznicujacego-sie-swiata/ar/672277/3, 
(pobrano 01.10.2018 r.) 
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Summary 
Author begins by presenting terminology of migrant and international migration. 

In the next part, explains what is cultural security, which determines the area, after 
which author will move in this text. The main part of article is migration as a form of 
cultural contact and a modern form of migration – international tourism. Then, 
author presents the phenomenon of migration in Poland. At the end of text, author 
summarizing reflections on the main issues and an indication of the most important 
problems related to international migration. 

Key words: migrant, international migration, cultural security, multiculturalism, 
international tourism  
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PRYWATNE FIRMY MILITARNE – WIEDZA I ODBIÓR SPOŁECZNY 

WŚRÓD POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW SFERY 
BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 

 
 
Wstęp 
Funkcjonowanie podmiotów w konkretnych dziedzinach uzależnione jest od 

wiedzy pracowników działających w określonej, powiązanej sferze, a także 
niejednokrotnie od odbioru społecznego. Bardzo często zauważyć można, że 
wiedza i odbiór społeczny względem określonego przedmiotu mają charakter 
powiązany i komplementarny (również w negatywnym ujęciu, gdzie brak wiedzy 
pełni charakter uzupełniający i wyjaśniający odbiór społeczny). Szczególnie 
istotnym składnikiem wpływającym na formę i jakość podejmowania działań jest 
wiedza w podstawowej dziedzinie życia – bezpieczeństwie. W niniejszym, 
czwartym artykule z serii o Private Military Companies (PMC’s/PMF’s1) autor 
przedstawia wyniki badań, którym poddano osoby kształcące się na kierunkach 
studiów wyższych, dających podstawę do pracy w sferze bezpieczeństwa 
narodowego, gdzie w obecnych czasach prywatne firmy wojskowe pełnią bardzo 
ważną i wymagającą dużej uwagi rolę. Są one swoistego rodzaju podsumowanie 
serii artykułów dotyczącej poruszanej problematyki, w oparciu o wiedzę, 
świadomość oraz wyobrażenia o działalności prywatnych podmiotów militarnych 
wśród osób, które ze względu na wykształcenie mogą pełnić istotne funkcje 
w dziedzinach bezpośrednio związanych z działalnością tych podmiotów. Ponadto 
badania te mogą być wskazówką do ewentualnych zmian, bądź wprowadzenia 
pewnych zagadnień do programów studiów na kierunkach powiązanych 
z działalnością firm tego typu. Podstawę rozważań stanowić będą uwarunkowania 
normatywne funkcjonowania tego typu podmiotów oraz definicja ujmującą 
prywatne firmy wojskowe jako „prywatne i hierarchicznie zorganizowane 
przedsiębiorstwa w postaci ponadnarodowej, powstałe i działające w granicach, 
odpowiedniego terytorialnie do siedziby firmy, państwa. Firmy realizujące na 
podstawie kontraktu, bezpośrednie lub pośrednie działania o charakterze 
militarnym, których głównym celem jest osiągnięcie zysku z prowadzonej 
działalności”.2 Ponadto bardzo istotnym elementem będzie zakres prezentowanych 
usług oraz szanse i zagrożenia jakie upatrują w działalności tego typu podmiotów, 
osoby będące w większości na końcu studiów, mających przygotować ich do pracy 
w dziedzinie, w której prywatne organizacji militarne funkcjonują. Niniejsze badania 
przeprowadzono podczas zajęć akademickich, bez ograniczenia czasowego w ich 
wypełnianiu, przy użyciu autorskiej wersji kwestionariusza ankietowego, który 

                                                           
1W literaturze anglojęzycznej zamiennie występują terminy Private Military Companies, Private Military 
Corporations, Private Military Firms, które znaczeniowo rozumiane są tożsamo. 
2A. Prokopczyk, Prywatne firmy militarne w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym (w:) 
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2018, nr 1 (38), s. 124. 
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podzielony został na części dotyczące znajomości, wiedzy, wyobrażeniom 
związanym z działalnością tych firm i ich pracowników oraz opinii dotyczącej szans 
i zagrożeń dla państw wynikających z działalności PMC’s. Opracowania 
statystycznego dokonano w programie Statistica 13, przy użyciu tabel dwu-
dzielnych i testu niezależności Chi^2 Pearsona. 

 
Opis grupy badanych 
Badaniom poddano grupę 93 studentów II stopnia (w tym 60 kobiet i 33 

mężczyzn), Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Badani to studenci kierunków związanych z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym (Bezpieczeństwo Narodowe 
i Stosunki Międzynarodowe). Struktura wiekowa ograniczona była wyłącznie 
rygorem posiadania dyplomu ukończenia studiów i stopnia, toteż dostrzegalna jest 
duża amplituda wiekowa (22 – 53 lat). Dominującą grupą były jednak osoby 
w wieku 23 (42 osoby) i 24 lata (21 osób). Pośród badanych największą grupę 
stanowili studenci 2 roku SUM Stosunki Międzynarodowe (49), potem 2 roku SUM 
Bezpieczeństwo Narodowe (37) i 1 roku SUM Bezpieczeństwa Narodowego 
(7 osób). 

 
Znajomość pojęcia i funkcjonowania Prywatnych Firm Militarnych 
Pierwsze pytania dotyczyły znajomości pojęcia „prywatnych firm 

militarnych/wojskowych” oraz opinii czy zdaniem badanych podmioty tego typu 
funkcjonują w obecnych czasach. Dają one możliwość wstępnej oceny znajomości 
problematyki, a także stanowiły podstawę w późniejszej analizie poziomu wiedzy 
i wyobrażeń badanych dotyczących poruszanej problematyki. Znajomość pojęcia 
deklarowało niewiele ponad połowa badanych – 54,84% (51), natomiast, że takie 
firmy działają uważa 63,44% (59), 35,48% (33) deklaruje, że nie wie, a 1,08% (1) 
zaznaczyła, że nie działają obecnie. 

Kolejne zagadnienia dotyczyły wiedzy z zakresu świadczonych usług 
(wykres 1), terytorialnej działalności prywatnych firm wojskowych (wykres 2) oraz 
wskazania kto może korzystać z usług świadczonych przez tego typu firmy 
(wykres 3). W pierwszym z nich badani mieli za zadanie wskazać tylko jedną 
odpowiedź, toteż, gdy ankietowani zaznaczyli więcej niż jedną, nie zostały one 
ujęte w poniższym zestawieniu. Spośród 83 wziętych pod rozwagę, najwięcej, bo 
36 zaznaczyło, że PMF’s oferują wszystkie wymienione usługi. Jest to poprawna 
odpowiedź, jednak stanowi to niespełna 43%. Kolejno zaznaczano ochronę 
szczególnie ważnych punktów i konwojów (14), ofensywną walkę operacyjną (10), 
wywiad (7), szkolenia (6), ochrona osobista (5), logistyka (4). Jedna osoba uznała, 
że żadne z tych usług nie są wykonywane przez prywatne firmy wojskowe. 
Określając terytorialny charakter działalności prawie 82% (76 osób) uznała je za 
przedsiębiorstwa zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. 9 osób określiło je jako 
korporacje o zasięgu krajowym, a tylko 8 (niecałe 9%) udzieliło poprawnej 
odpowiedzi3, uznając je za korporacje o zasięgu międzynarodowym. Odpowiadając 
kto może być klientem prywatnej firmy wojskowej, w myśl prawa między-

                                                           
3A. Prokopczyk, Prywatne firmy militarne – normatywne uwarunkowania funkcjonowania w prawie 
międzynarodowym (w:) „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2018, nr 3 
(40), s. 126 - 127. 
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narodowego, najwięcej osób udzieliło poprawnej odpowiedzi, zaznaczając, że nie 
ma ograniczeń w prawie międzynarodowym (38 osób). Stanowi to jednak niewiele 
ponad 40% ogółu badanych, co ujęte przez pryzmat grupy, na której 
przeprowadzono badanie należy, po raz kolejny, uznać za niski wynik. Na drugim 
miejscu znalazły się podmioty prawa międzynarodowego (30 osób), a na trzecim 
podmioty prywatne (19 osób). 6 osób uznało, że nikt w myśl prawa 
międzynarodowego nie może korzystać z usług tego typu firm. 

 
Wykres 1. Usługi świadczone przez PMC’s 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 2. Terytorialny zakres działalności PMC’s 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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świadczenia przez nich usług (wykres 5) i czy współcześnie administracje rządowe 
korzystają z usług prywatnych firm wojskowych (wykres 6). W pytaniu 
sprawdzającym wiedzę badanych z zakresu funkcjonowania PMC’s w świetle 
międzynarodowej legislatywy ponad 73% (68 osób) zadeklarowało swoją 
niewiedzę dotyczącą tej tematyki. Na Konwencje Genewskie powołały się 4 osoby, 
na Prawa Haskie 2, a 1 osoba wskazała Dokument Mountrex (w którym faktycznie 
wskazane są dobre praktyki związane z działalnością PMC’s, jednak nie jest to 
dokument powszechnie obowiązujący i nie może mieć wpływu na jakiekolwiek 
działania w myśl prawa międzynarodowego4). Poprawnej odpowiedzi udzieliło 
zaledwie 18 osób (niespełna 20%) wskazując, że nie ma aktu prawnego, który 
byłby wiążący w świetle prawa międzynarodowego. Określając statusu 
pracowników (tzw. „kontraktorów”), podczas wykonywania zadań na terytorium 
obcego państwa podczas działań wojennych, 56 osób przypisałoby im zawsze ten 
sam status, niezależnie od zmiennych związanych z wykonywanymi zadaniami. 
W tej grupie zdecydowanie przeważa status „najemnika” (40), potem „cywila 
towarzyszącego siłom” zbrojnym (8) oraz „cywila” i „członka sił zbrojnych” (po 4). 
37 osób uzależniło status dając możliwość przypisania każdego z powyższych 
w zależności od rodzaju wykonywanych zadań oraz podmiotu zlecającego 
i kontrolującego, dzięki czemu udzieliło poprawnej odpowiedzi. Oznacza to 
niespełna 40% poprawnych odpowiedzi. Odpowiadając czy administracje 
publiczne współcześnie korzystają z militarnych korporacji, poprawnej odpowiedzi 
„tak” udzieliło 58 badanych. 31 zadeklarowało swoją niewiedzę, a 4 uznały, że 
„nie”. Ponad 62% zaznaczyło poprawną odpowiedź, zważając jednak na kierunki 
i lata studiów badanych, można było spodziewać się wyższego wyniku. 
 

Wykres 4. Uwarunkowania normatywne działalności prywatnych firm 
wojskowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
4The Montreux Document On pertinent international legal obligations and good practices for States 
related to operations of private military and security companies during armed conflict, Swiss Federal 
Department of Foreign Affairs, International Committee of the Red Cross, Montreux, Geneva, August 
2009, s. 9. 
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Wykres 5. Status kontraktorów podczas działań wojennych na terytorium 
obcego państwa 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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prywatne firmy wojskowe do celów obronnych (wykres 7), jakie są ich odczucia 
względem tych firm (wykres 8), a także jakie mają wyobrażenie o kontraktorze 
(wykres 9). W kontekście wykorzystywania do celów obronnych PMF’s badani 
równo (po 37 osób) uznało, że „tylko w wyjątkowych sytuacjach” oraz „tak, ale 
z pewnymi ograniczeniami”. 13 osób uważa, że „nie, bez względu na okoliczności”, 
a 6 że „tak, bez ograniczeń”. Z powyższego wynika, że większości badanych 
dopuszcza skorzystanie z prywatnych aktorów w działaniach obronnych. W kwestii 
odczuć względem prywatnych firm wojskowych największa grupa określiła je jako 
„obojętne” (51 osób) i „raczej negatywne” (25 osób). 11 osób opowiedziało się za 
„raczej pozytywnymi”, a po 3 osoby wskazały skrajne odpowiedzi – „zdecydowanie 
negatywne” i „zdecydowanie pozytywne”. Wskazuje to, że społeczna ocena 
działalności podmiotów prywatnych w sektorze militarnym przez większość 
odbierana nie jest pozytywnie. Udzielając odpowiedz na temat wyobrażenia 
o kontraktorze, czyli osobie będącej pracownikiem prywatnej firmy wojskowej 
studenci wskazali przede wszystkim skojarzenie z „najemnikiem” – 52 osoby, 
a kolejno z „uzbrojonym cywilem” – 14 osób, „emerytowanym żołnierzem” – 
7 osób, „żołnierzem sił zbrojnych”, „ekspertem sztuki wojennej” i „szkoleniowcem” – 
po 5 osób, „bezwzględnym mordercą” – 3 osoby oraz „gladiatorem” i „myśliwym” – 
po 1 osobie.  

 
Wykres 7. Czy administracje rządowe powinny wykorzystywać PMC’s do 

celów obronnych? 
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Wykres 8. Odczucia względem prywatnych firm wojskowych 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Wykres 9. Wyobrażenie o kontraktorze 

 
Źródło: Opracowanie własne 

0 10 20 30 40 50 60

Żołnierz sił zbrojnych

Najemca

Uzbrojony cywil

Myśliwy

Bezwzględny morderca

Emerytowany żołnierz

Ekspert sztuki wojennej

Szkoleniowiec

Dezerter

Gladiator

5

52

14

1

3

7

5

5

0

1

Jakie skojarzenie najbardziej odpowiada 
Pani/Pana wyobrażeniu o kontraktorze?

3
11

51

25

3

Jakie są Pani/Pana odczucia względem 
prywatnych firm militarnych?

Zdecydowanie
pozytywne

Raczej pozytywne

Obojętne

Raczej negatywne

Zdecydowanie
negatywne



147 

 

 
Ostatnia część pytań związana była z subiektywną opinią na temat firm i ich 

pracowników. Badani mieli wskazać cechy jakie powinny charakteryzować 
kontraktora (wykres 10), a także wskazać jakie upatrują w ich działalności szanse 
(wykres 11) i zagrożenia (wykres12). Wskazując szanse i zagrożenia badani mogli 
wybrać spośród opisanych w 3 z serii artykule,5 bądź wpisać własne. We 
wszystkich pytaniach zaznaczyć mogli maksymalnie 3 odpowiedzi. Wskazując 
cechy, jakie powinny charakteryzować kontraktora za najważniejsze uznano: 
doświadczenie bojowe (66), wysoką sprawność fizyczną (42) i doskonałe 
posługiwanie się bronią (30). Na kolejnych miejscach znalazły się znajomość 
prawa lokalnego (23), odwaga (19), znajomość prawa międzynarodowego (18), 
umiejętność dowodzenia (17), siła (16), umiejętność walki wręcz (11), 
bezwzględność (9) i zdolność bezwzględnego podporządkowania się (8). 
Odpowiedzi te, zestawione z poprzednim pytaniem, obrazują też charakter w jakim 
postrzegani są kontraktorzy, a co za tym idzie zadania do jakich mogą być 
wykorzystywani. Najważniejsze według badanych korzyści to sprawniejsze 
wykonywanie zleconych zadań niż w przypadku narodowych sił zbrojnych – 48, 
lepszy poziom wyszkolenia i większe doświadczenie niż w przypadku wojsk 
narodowych – 45, minimalizacja w stratach osobowych ponoszonych przez 
państwo – 43, mniejsze koszty niż w przypadku użycia narodowych sił zbrojnych – 
38 i możliwość użycia kontraktorów do celów państwowych po zakończeniu 
kontraktu – 32. 8 osób upatruje zwiększenie wpływów do budżetu państwowego 
z tytułu zatrudnienia tego typu firm, a jedna osoba dostrzega inną korzyść niż 
wymienione, w postaci przeprowadzania operacji militarnych bez identyfikacji 
państwa zlecającego. Co istotne aż 10 osób nie widzi żadnych korzyści 
związanych z zatrudnieniem prywatnych korporacji wojskowych. Najczęściej 
wymieniane zagrożenia dla państwa zatrudniającego to kolejno: prywatyzacja 
konfliktów wojskowych – 58, wywoływanie sztucznych konfliktów – 47, brak 
nadzoru nad działaniami firm – 44, spadek znaczenia narodowych sił zbrojnych – 
34, większa możliwość wypłynięcia informacji niejawnych i szpiegostwa – 28, brak 
regulacji prawnych związanych z działaniem PMC’s – 26, niski poziom wyszkolenia 
pracowników i brak nadzoru nad procesem rekrutacyjnym – 7 i zwiększenie 
kosztów względem użycia narodowych sił zbrojnych – 3. Trzy osoby nie 
dostrzegają żadnych zagrożeń związanych z angażem prywatnych firm 
wojskowych. 

                                                           
5Prokopczyk A., Prywatne firmy militarne – szanse i zagrożenia (w:) „Przegląd Naukowo-Metodyczny. 
Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 2018, nr 4 (41). 
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Wykres 10. Cechy charakteryzujące kontraktora 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 11. Korzyści płynące dla państwa zatrudniającego PMC’s 
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Wykres 12. Zagrożenia dla państwa wynikające z zatrudniania PMC’s 
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pracowników), uwarunkowaniami prawnymi oraz szansami i zagrożeniami jakie 
badani w nich upatrują. Analizę statystyczną przeprowadzono przy wykorzystaniu 
metody Chi-kwadrat Pearsona oraz wskaźnika Fi, w odniesieniu do tabel 
dwudzielczych, dla których stopień swobody (df) we wszystkich przypadkach 
wynosi 1.  

Związkiem, dającym podstawę do wiarygodnej analizy tych dwóch zmiennych 
z innymi jest zestawienie znajomość pojęcia „prywatnych firm militarnych” z wiedzą 
czy firmy te działają współcześnie. Odnotowano między nimi istotne różnice 
w rozkładach odpowiedzi wskazujące, że osoby deklarujące, że znają pojęcie 
PMF’s częściej uważają również, że funkcjonują one aktualnie (x2= 25,386; 
p=,00000; Fi=,5224603), natomiast rzadziej deklarują swoją niewiedzę w tej 
tematyce (x2= 27,753; p=,00000; Fi= -,546274). 

Pierwsze istotne związki znajomości pojęcia prywatnych firm militarnych 
zostały odnalezione ze skojarzeniem o kontraktorze. Wykazano rzadsze 
z emerytowanym żołnierzem (x2= 5,027; p=,02496; Fi= -,232486) oraz częstsze 
z najemcą (x2= 12,677; p=,00037; Fi=,3692102), natomiast najważniejsze cechy 
kontraktora to doświadczenie bojowe (x2= 4,868; p=,02736; Fi= ,2287936) oraz 
doskonałe posługiwanie się bronią (x2= 6,116; p=,01339; Fi= ,2564538). W pytaniu 
dotyczącym terytorialnej działalności badani deklarujący znajomość pojęcia, 
rzadziej określali zasięg jako krajowy (x2= 12,099p=,00050; Fi= -,360697), 
a częściej jako międzynarodowy (x2= 7,208; p=,00726; Fi= ,2784038). Określając 
usługi jakie są świadczone przez militarne podmioty prywatne częściej wskazywali 
ochronę szczególnie ważnych punktów i konwojów (x2= 6,344; p=,01178; Fi= 
,2611793), a rzadziej usługi szkoleniowe (x2= 7,788; p=,00526; Fi= -,289385). 
Wskazało to na brak pełnej wiedzy o szerokim wachlarzu usług świadczonych 
przez te podmioty, natomiast częściej poprawnie uważali, że administracje 
rządowe wykorzystują je obecnie (x2= 15,635; p=,00008; Fi= ,4100231) i rzadziej 
deklarowali swoją niewiedzę w tym zakresie (x2= 12,504; p=,00041; Fi= -,366679). 
Kolejne, bardzo ważne pytanie dotyczące wiedzy związane było z wiążącym 
międzynarodowym aktem prawnym regulującym problematykę działalności takich 
korporacji. Wykazano również pozytywny związek ze stanem faktycznym w postaci 
braku istnienia stosownego aktu prawnego (x2= 4,742; p=,02943; Fi= ,2258160) 
oraz negatywnym z niewiedzą dotyczącą międzynarodowych uwarunkowań 
legislacyjnych (x2= 6,182; p=,01290; Fi= -,257829). Ponadto badani deklarujący 
znajomość pojęcia PMC’s rzadziej przypisywali kontraktorom realizującym zadania 
status cywila towarzyszącego siłom zbrojnym (x2= 6,335; p=,01183; Fi= -,261004) 
i uznawali, że korzystanie z usług prywatnych firm militarnych nie niesie za sobą 
żadnych korzyści dla państwa (x2= 5,491; p=,01911; Fi= -,242994). Częściej 
natomiast uznawali, że wśród korzyści dla państwa znaleźć można minimalizację 
w stratach osobowych (x2= 5,130; p=,02352; Fi= ,2348559) oraz lepszy poziom 
wyszkolenia i większe doświadczenie niż w przypadku wojsk narodowych (x2= 
3,960; p=,04662; Fi= ,2063219). Podobny związek odnaleziono jednak 
z zagrożeniem w postaci prywatyzacji konfliktów zbrojnych (x2= 7,096; p=,00773; 
Fi= ,2762261). 

Badani wskazujący, że prywatne firmy wojskowe funkcjonują współcześnie 
wśród najważniejszych cech pracowników tych firm wskazali doświadczenie 
bojowe (x2= 5,919; p=,01497; Fi= ,2522894) oraz doskonałe posługiwanie się 
bronią (x2= 13,469; p=,00024; Fi= ,3805589). W części dotyczącej zasięgu 
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działalności odnaleziono istotny związek wskazujący znajomość tej problematyki. 
Badani Ci rzadziej wskazywali, że PMC’s mają zasięg krajowy (x2= 7,299; 
p=,00690; Fi= -,280151), a częściej, faktyczny, międzynarodowy (x2= 5,044; 
p=,02471; Fi=,2328890). Badani Ci, częściej uważali, że prywatne firmy militarne 
są wykorzystywane przez administracje rządowe (x2= 29,420; p=,00000; 
Fi=,5624480) i rzadziej deklarowali swoją niewiedzę dotyczącą tej kwestii (x2= 
23,737; p=,00000; Fi= -,505207). Osoby wskazujące współczesną działalność 
PMC’s rzadziej wskazywali swój brak wiedzy odnoście istnienia wiążącego 
międzynarodowego aktu prawnego obejmującego prywatne firmy wojskowe (x2= 
6,231; p=,01255; Fi= -,258844), jednak jedynie na skraju istotności statystycznej 
znalazła się bardzo ważna, w ujęciu holistycznym, wiedza, że nie ma wiążącej 
międzynarodowej regulacji normatywnej, która obejmowałaby te podmioty (x2= 
3,808; p=,05101; Fi=,2023540). Kolejna, ważna część niniejszej analizy dotyczy 
statusu kontraktora podczas realizacji przez niego zadań. Również w tej kwestii 
badani deklarujący, że PMC’s działają obecnie, tym częściej przypisywali 
pracownikom tych firm status najemnika (x2= 4,043; p=,04434; Fi=,2085139). 
Podobna relacja zachodzi w przypadku zagrożenia w postaci braku nadzoru nad 
działaniami firm (x2= 12,160; p=,00049; Fi= ,3615997).  

Odwrotnie natomiast ukształtowało się przekonanie o spadku znaczenia 
narodowych sił zbrojnych (x2= 8,628; p=,00331; Fi= -,304586) oraz braku korzyści 
dla państwa płynących z wykorzystania prywatnych firm militarnych (x2= 5,402; 
p=,02011’ Fi= -,241022). Na skraju istotności pojawiła się również warta do 
zaznaczenia opinia braku zagrożeń dla państwa (x2= 3,547; p=,05966; Fi= -
,195290). 

 
Dyskusja 
Arena międzynarodowa jest największym rynkiem działalności globalnej, 

gdzie najważniejszą rolę odgrywają państwa, chcące jak najskuteczniej osiągnąć 
swoje cele. Gospodarki, które stanowią jeden z kluczowych sposobów osiągania 
najistotniejszych państwowych celów prowadzone są w zróżnicowany sposób, 
wymagający dopasowania do zmieniających się współczesnej w danym okresie 
gospodarki rynkowej. Co istotne to nie adaptacja konkretnego modelu gospodarki 
do realiów panujących obecnie na rynku, jakim jest arena międzynarodowa, 
stanowi najefektywniejszy sposób. Źródeł sukcesu upatrywać należy 
w rozwiązaniach systemowych do możliwości ekonomicznych, mentalności, 
a także uwarunkowań społecznych i kulturowych danego państwa. To one mogą 
mieć największy wpływ na przeważającą obecnie na całym świecie kapitalistyczną 
formę gospodarczą, gdzie podstawę stanowi własność prywatna i mechanizm 
rynkowy.6 

Mając na uwadze, że problematyka dotyczy państwa oraz systemu jakie 
państwo opracuje, koniecznym jest znalezienie definicji obrazującej rozwiązania 
systemowe państwa. Opierając się na Słowniku Języka Polskiego, Polskiego 
Wydawnictwa Naukowego, państwo to „zorganizowana politycznie społeczność 
zamieszkująca określone terytorium, mająca swój rząd i swoje prawa”.7 Ten sam 

                                                           
6J. Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej: (w:) Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny 63, 2001, z. 4, s. 190. 
7Hasło: państwo (w:) https://sjp.pwn.pl/szukaj/pa%C5%84stwo.html, (pobrano 23.12.2018r.). 
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Słownik definiuje system w kilku różnych ujęciach. Jako „układ elementów mający 
określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość”; „określony 
sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś” czy też 
„forma ustroju państwowego”.8 Reasumując rozwiązania systemowe państwa to 
działalność zorganizowanej politycznie społeczności, zamieszkującej określone 
terytorium, która posiada ustaloną strukturę, mającą wykonywać określone 
czynności, kierując się wyznaczonymi zasadami organizacji tych działań. 
Koniecznym jest jednak wskazać, że aby system funkcjonował skutecznie, 
niezbędne jest posiadanie należytych sił i środków oraz odpowiedniej strategii 
zarządzania nim. Strategia ma zapewniać nieustanny rozwój o charakterze 
zorganizowanych powiązań, które mają zdolność dopasowania się do 
zmieniającego się otoczenia.9 Dlatego niejednokrotnie stanowi ona kluczowe 
złącze pomiędzy siłami i środkami, będące głównym determinantem realizowanych 
celów. Jedną ze współczesnych, a zarazem w opinii autora, najbardziej pożądaną 
oraz wskazaną w tego typu działalności jest strategia oparta na wiedzy. Jest ona 
użyteczna zarówno w działaniach lokalnych, jak i globalnych, a także stanowi 
podstawę do odpowiedniego użycia zasobów jakimi dysponuje organizacja 
(a w tym wypadku państwo) i jej rozwoju.10  

W związku z powyższym, bardzo ważnym jest, aby wiedza i jej odpowiedni 
poziom u osób, które z racji wykształcenia będą tworzyć rozwiązania systemowe 
państwa w konkretnej dziedzinie wpisywane były w odpowiednie strategie, jako 
jeden z głównych celów strategicznych. Zgodnie z profilem kształcenia powinna 
być ona na odpowiednim poziomie w części ogólnej, dotyczącej problematyki dość 
powszechnej i regularnie występującej w danej dziedzinie oraz szczegółowej 
w zakresie specjalizacji. Mając na uwadze zasięg, częstotliwość i skalę z jaką 
występują prywatne firmy militarne, należy jednoznacznie określić ją za 
problematykę ogólną dla osób z wykształceniem kierunkowym. Ponadto warto 
zauważyć, że wiedza bardzo często kształtuje odbiór społeczny, który choć nie 
powinien, może mieć wpływ na podejmowanie decyzji w konkretnych sytuacjach. 

 
Wnioski 
W oparciu o przeprowadzone badania znajomości problematyki prywatnych 

firm militarnych, wśród studentów kierunków związanych z szeroko rozumianym 
zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego, należy według autora uznać 
za niewystarczającą. Wynika to z niskiej jak na profil kształcenia znajomości 
samego pojęcia, które deklarowało niewiele ponad połowa badanych – 54,84%. 
Pomimo jednak braku znajomości, przekonanie że takie firmy działają miało 
63,44%.  

Dokładniejsza analiza, związana z wiedzą i odbiorem społecznym zawężona 
została wyłącznie do 2 grup badanych, którzy deklarowali znajomość pojęcia 
i twierdzili, że firmy te działają współcześnie. Wykazano, że badani, którzy 

                                                           
8Hasło: system (w:) https://sjp.pwn.pl/slowniki/system.html (pobrano 23.12.2018r.). 
9M. Rosińska, Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku 
globalnym – ujęcie teoretyczne; (w:) Najlepszy E. (red.) Biznes międzynarodowy, a internacjonalizacja 
gospodarki narodowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2005, s. 244. 
10J. Ejdys, Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania opartych na wiedzy, 
Rozprawy Naukowe Nr 206, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej. Białystok 2011, s. 140-141. 
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deklarują znajomość pojęcia prywatnych firm militarnych oraz uważają, że firmy 
tego typu funkcjonują obecnie, znają ich zasięg działalności, wiedzą, że 
administracje rządowe korzystają z PMF’s, a także mają świadomość braku 
wiążącego aktu prawnego dotyczącego tej działalności, jednak nie znają pełnego 
zakresu świadczonych przez nich usług, a także statusu jaki przypisać należy 
kontraktorowi podczas realizowanych przez zadań. W tak trudnych i niejedno-
krotnie najistotniejszych kwestiach, związanych z publiczną areną między-
narodową bardzo jest posiadać pełną, niejednokrotnie kluczową wiedzę 
komplementarną dotyczącą problematyki, która realizowana jest na tak dużą skalę 
jak korzystanie z usług PMC’s. Wiedza ta powinna być podstawą do odnalezienia 
się w konkretnej sytuacji, bądź koordynowania określonych poczynań, do czego 
przygotowani powinni być absolwenci kierunków, związanych z szeroko rozumianą 
sferą bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Warto zauważyć, że w odbiorze społecznym prywatnych podmiotów 
militarnych, jaki prezentują badani, odnaleźć można przypisywanie zadań typowo 
operacyjnych, związanych z bezpośrednimi działaniami militarnymi oraz opinie 
o korzyściach związanych z lepszym wyszkoleniem i minimalizacją strat 
osobowych sił zbrojnych danego państwa, przy zagrożeniach w postaci 
prywatyzacji konfliktów zbrojnych, spadku znaczenia narodowych sił zbrojnych 
i braku nadzoru nad działaniami tych firm w trakcie realizacji kontraktu. Mając na 
uwadze zmiany charakteru prowadzonych operacji, których podstawą jest konflikt 
między podmiotami, a także zakres świadczonych usług, świadczonych przez 
wykorzystywane często do tych konfliktów, prywatne firmy wojskowe koniecznym 
jest również zastanowienie się nad odbiorem społecznym wśród potencjalnych 
przyszłych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warto 
pamiętać, że odbiór społeczny i opinia o danym problemie w dużej mierze 
determinowana jest przez poziom wiedzy danej jednostki na temat konkretnego 
problemu. 

W związku z nieprzerwalną działalnością oraz zasięgiem tej działalności, 
sytuacją na arenie międzynarodowej, popularnością oraz wpływem jaki mogą mieć 
prywatne firmy militarne na arenie stosunków międzynarodowych koniecznym, 
w opinii autora, jest wprowadzenie tej problematyki jako obowiązkowej części 
kształcenia na kierunkach przygotowujących do pracy w szeroko rozumianej sferze 
bezpieczeństwa międzynarodowego, stanowiącego kluczowy element 
funkcjonowania na arenie międzynarodowej. 

 
Streszczenie 
Tematyka ostatniego artykułu z serii o prywatnych firmach militarnych (Private 

Military Companies – PMC’s/PMF’s) dotyczy wiedzy o ich funkcjonowaniu oraz ich 
odbioru społecznego wśród potencjalnych pracowników sfery bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Badaniom poddano studentów kierunków bezpieczeństwo 
narodowe i stosunki międzynarodowe, Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Uzyskane, w toku badań, wyniki wskazują, że poziom wiedzy 
dotyczący tej rozwijającej się i coraz popularniejszej działalności w sektorze 
bezpieczeństwa międzynarodowego, jest zdecydowanie zbyt niski, w odniesieniu 
do profilu i kierunku rozwoju zawodowego przyjętego przez badanych. 
Potwierdzają to również wyobrażenia badanych koncentrujące się na umiejętno-
ściach ściśle związanych z bezpośrednią walką z przeciwnikiem i skojarzenia 



155 

 

z działalnością najemniczą, która w obecnych czasach ma coraz mniej wspólnego 
z tą formą działalności. Mając to na uwadze koniecznym jest wprowadzenie, bądź 
rozszerzenie tej problematyki w kształceniu wyższym na kierunkach związanych 
z szeroko rozumianą sferą bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Słowa kluczowe: prywatne firmy wojskowe, wiedza, odbiór społeczny, 
studenci bezpieczeństwa narodowego, studenci stosunków międzynarodowych 

 
Summary 
The subject of the last article in the series about private military companies 

(PMC / PMF) is knowledge about their functioning and social reception among 
potential employees of the field of international security. The research involved 
students of national security and international relations at the Adam Mickiewicz 
University in Poznań. The results obtained during the research indicate that the 
level of knowledge concerning this developing and increasingly popular activity in 
the international security sector is far too low, in relation to the profile and direction 
of professional development adopted by the respondents. This is confirmed also by 
the view of the respondents focusing on skills closely related to the direct fight 
against the opponent and associations with mercenary activity, which nowadays is 
less and less related to this form of activity. Taking into consideration level of 
knowledge and social reception it is necessary to introduce or extend this problem 
in higher (university) education in the fields related to the broadly understood field 
of international security. 

Key words: Private Military Companies, knowledge, social reception, 
students of national security, students of international relations 
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CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ JAKO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE  
 

 
Wstęp  
Postęp technologiczny przyczynia się do całkowitej modyfikacji otaczającej 

rzeczywistości, przewartościowania obowiązujących standardów i norm zachowań,  
a jednocześnie jest podstawą do kreowania nowych definicji bezpieczeństwa  
i zagrożeń. Okazuje się bowiem, że nowoczesne technologie i wszechobecność 
Internetu, mimo że ułatwiają codzienne funkcjonowanie i usprawniają większość 
czynności wykonywanych w życiu prywatnym i zawodowym, to jednocześnie 
przyczyniają się do tworzenia zupełnie nowych zagrożeń i problemów. Muszą się  
z nimi mierzyć nie tylko pojedyncze osoby czy instytucje, ale również społeczność 
– zarówno w rozumieniu lokalnym jak i globalnym.  

Fakt, że cyberprzestrzeń niweluje funkcjonujące dotychczas bariery czy 
granice, powoduje, że same przestępstwa czy zagrożenia, które pojawiają się  
w sieci, mają charakter globalny.  

Dynamika zmian i zwiększanie się kompetencji w zakresie posługiwaniem się 
Internetem, a także wysoki poziom anonimowości, powodują że wykrycie 
sprawców przestępstw czy też odpowiednia prewencja poszczególnym 
zagrożeniom jest albo ograniczona albo całkowicie niemożliwa. Jest to tym 
trudniejsze, że regularnie podnoszą oni swoją wiedzę, posługują się coraz 
efektywniejszymi rozwiązaniami, podczas gdy wymiar sprawiedliwości i organy 
ścigania takimi technologiami czy wiedzą jeszcze nie dysponują.  

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jaki sposób definiowana jest 
Cyberprzestępczość oraz jakie zagrożenia pojawiają się obecnie we 
współczesnym świecie najczęściej. Dodatkowo, wskazano również metody 
zapobiegania cyberprzestępczości, które obecnie są wdrażane zarówno na 
poziomie lokalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.  

Praca została przygotowana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu jak  
i artykuły prasowe czy inne materiały źródłowe analizujące to zagadnienie  
z różnych perspektyw.  
 

1. Cyberprzestępczości  
Cyberprzestrzeń zwykle tworzona jest przez takie elementy składowe jak: 

odpowiednio dobrana nowoczesna infrastruktura, która pozwala na efektywne jej 
funkcjonowanie oraz na tworzenie procesów związanych z wymianą danych czy 
też informacji. Są to zatem wszystkie te elementy, które tworzą samą sieć 
komputerową oraz telekomunikacyjną. Jest to także zestawienie zróżnicowanych 
reguł o charakterze prawnym jak technicznym czy etycznym. To także odpowiednie 
działania podejmowane ze strony użytkowników. W rzeczywistości to właśnie ten 
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ostatni element determinuje w jaki sposób posiadane zasoby zostaną 
wykorzystane1.  

Definicja, która została ujęta w opracowanej 25 czerwca 2013 roku „Polityce 
Ochrony Cyberprzestrzeni RP” zakłada, że jest to czyn zabroniony, który jest 
popełniany w obszarze cyberprzestrzeni (wymiana i przetwarzanie informacji  
w ramach systemu teleinformatycznego), wraz z powiązaniami jakie zachodzą 
między użytkownikami2. Natomiast Interpol postrzega cyberprzestępczość  
z perspektywy:3 

 wertykalnej – przestępstwa charakterystyczne wyłącznie dla tej 
przestrzeni, czyli takie których nie można dokonać w innym miejscu np. 
hacking czy sabotaż komputerowy,  

 horyzontalnej – popełnienie przestępstwa przy użyciu komputera  
i dostępnych technologii (oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, 
wyłudzenia).  

Rada Europy w konwencji z dn. 23 listopada 2001 roku o cyberprzestępczości 
zakłada, że jest to przede wszystkim umyślne oraz bezprawne uzyskanie dostępu  
do całości czy też do części danego systemu informatycznego, a także 
przechwytywanie przy pomocy technologii odpowiednich danych4. To również 
bezprawne i umyśle działanie mające na celu niszczenie, kasowanie czy też 
uszkadzanie i kasowanie lub zakłócanie funkcjonowania systemu informatycznego.  
 

2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni  
Konwencja Rady Europy z dn. 23 listopada 2001 roku pozwoliła na 

wyróżnienie następującej kategorii przestępstw:5 

 przeciwko poufności, integralności oraz dostępności wszystkich danych 
informatycznych raz systemów; 

 przestępstwo komputerowe – fałszerstwo komputerowe i oszustwo 
komputerowe;  

 ze względu na charakter udostępnianych informacji; 

 dotyczące naruszenia praw autorskich i pokrewnych.  
Jeszcze inny katalog cyberprzestępstw pozwala na wyróżnienie 

następujących działań: podawanie się za inną osobę, podsłuch komputerowy, 
hacking, udaremnianie uzyskania informacji, sabotaż komputerowy, stosowanie 
narzędzi hackerskich czy też oszustwa komputerowe. Coraz powszechniejsze 
stają się także: obrażanie uczuć religijnych, pedofilia, promowanie treści 
faszystowskich czy odnoszących się do innych totalitarnych ustrojów lub 
nawoływanie do nienawiści na tle wszelkich odmienności, jak również handel 
fikcyjnymi kosztami lub zbywanie własnego lub cudzego dokumentu6. 

                                                           
1M. Grzelak, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, 
Bezpieczeństwo Narodowe, 2/2012, s. 126-130. 
2S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni 
Jednostki – Organizacji - Państwa, DTP: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 163. 
3M. Stefanowicz, Cyberprzestępczość – próba diagnozy zjawiska, Kwartalnik Policyjny, 4/2017,  
s. 19-23. 
4Konwencja z dn. 23 listopada 2001 roku o cyberprzestępczości (Dz. U. z 2015, poz. 728)  
5Konwencja z dn. 23 listopada 2001 roku o cyberprzestępczości (Dz. U. z 2015, poz. 728) 
6A. Bógdał-Brzezińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we 
współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 40-41. 
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Jednym z ważniejszych zagrożeń, którego obawia się najwięcej użytkowników 
jest nielegalne zdobywanie różnego rodzaju informacji cyfrowych. Jest to 
zagrożenie najpoważniejsze dla przeciętnego użytkownika głównie ze względu na 
fakt, że może go bezpośrednio odczuć, a konsekwencje mogą być zdecydowanie 
bardziej dotkliwie. Jednocześnie, jest to zagrożenie, które wydaje się być 
najbliższe. Takie pojęcia jak cyberterroryzm, mimo że wzbudzają lęk to 
jednocześnie są traktowane bardziej abstrakcyjnie. Jest to zjawisko niebezpieczne 
jednak o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia. Dodatkowo, większość osób 
bardziej obawia się wycieku danych osobistych (PIN, hasła, numery 
identyfikacyjne), które mogą zakłócić jego porządek i stabilizację, niż zagrożeń 
mających charakter globalny. Jest to problem o tyle poważny, że obecnie, dane 
przechowywane są w wielu miejscach jednocześnie, nie zawsze dysponujących 
odpowiednią ochroną. Często sam proceder kradzieży może odbywać się bez 
wiedzy osób zainteresowanych, co oznacza, że do chwili, w której nie zostaną one 
użyte, nie będzie się wiedziało, że występuje jakiekolwiek zagrożenie.  

Cyberprzestępcy, którzy specjalizują się wykradaniem prywatnych informacji 
posiadają zróżnicowane narzędzia przy pomocy, których mogą pozyskiwać 
odpowiednie dane. Można je podzielić na następujące kategorie i grupy7:  

 wirusy komputerowe – program mający możliwość samo powielania się, 
zwykle pisane w języku o niskim poziomie, przez co zajmuje niewiele 
miejsca. Jest trudny do wykrycia i może pracować zupełnie niezauważalnie 
dla zwykłego użytkownika. Wirus staje się częścią zwykłego programu. 
Pozwala na szybkie zainfekowanie komputera poprzez wykorzystanie luk 
systemowych, które pojawiają się w oprogramowaniu;  

 robak komputerowy – rozprzestrzenia się sam, nie jest w stanie zaszkodzić 
innym plikom, rozsyłany jest w formie załączników czy wiadomości 
wysyłanych przez komunikatory lub może być pobrany wraz z innymi 
plikami z sieci; 

 koń trojański – oprogramowanie, które udaje przydatne lub ciekawe 
rozwiązanie, cechujące się ukrywanymi przed użytkownikami funkcjami. 
Zwykle ukrywają programy szpiegujące lub bomby aktywujące się  
w konkretnym czasie, pozwalają na całkowite przejęcie kontroli nad 
komputerem przy użyciu „ukrytych drzwi”; 

 botnet – zestaw komputerów, które zostały zainfekowane. Użytkownik nie 
ma wiedzy na temat tego, że korzysta z zainfekowanego komputera i że 
ktoś inny sprawuje nad nim kontrolę. Jednocześnie można kontrolować 
wiele urządzeń;  

 atak typu odmowa usług – nie pozwala na odpowiednie działanie 
urządzenia, system zostaje spowolniony lub zablokowany, tak by nie mógł 
reagować na żądania generowane przez zwykłych klientów.  
 

Zwykle do przeprowadzenia ataku wykorzystywane są najsłabiej chronione 
systemy. Przestępcy żerują tutaj na braku wystarczającej wiedzy czy świadomości 
użytkowników komputera. Zagrożenie to może przyjąć formę: cyberwatrgnięcia 
(uzyskanie nielegalnego dostępu do komputera czy sieci oraz do wszystkich 

                                                           
7B. Hołtys, Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, Prokuratura i Prawo, 1/2011, s. 5-11.  
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zasobów komputera), cyberkradzieże (kradzież informacji i przywłaszczanie cudzej 
własności), cyberoszustwa (ofiara świadomie i dobrowolnie oddaje swoje wartości, 
na skutek poddania się manipulacji), cybezniszczenia (niszczenie czy kasowanie 
danych i zgromadzonych zasobów)8. 

Innym zagrożeniem, które systematycznie zyskuje na znaczeniu jest 
cyberterroryzm. Jest to groźba czy też bezprawnie zorganizowany atak, który jest 
ukierunkowany na system informatyczny albo zebrane dane celem zastraszenia 
czy też wymuszenia na władzach czy konkretnych organizacjach określonych 
działań czy też ustępstw albo oczekiwanych zachowań celem uzyskania wsparcia 
dla realizacji wybranych celów o charakterze politycznym. Wybrany atak, aby mógł 
być zaliczony do tej kategorii musi powodować strach9.  

Kolejna definicja zakłada, że jest to zastosowanie sieci komputerowych jako 
podstawowego narzędzia pozwalającego na sparaliżowanie czy tez wprowadzenie 
poważnych ograniczeń w zakresie możliwości skutecznego wykorzystania 
konkretnych struktur narodowych lub zastraszenie czy też wymuszenie podjęcia 
określonych działań10. 

Najważniejsze obszary zagrożeń cyberterrorystycznych to ataki na:11 

 systemy wojskowe – zajmujące się przechowywaniem danych na temat 
położenia satelitów, lokalizacji wojsk czy broni, prowadzące badania 
związane z nowymi kategoriami broni czy systemami łączności;  

 systemy przedsiębiorstw – przechowywane są dane dotyczące działalności 
firmy; 

 systemy tworzące tzw. infrastrukturę krytyczną państwa – w tym m.in. 
systemy: bankowo-finansowe, energetyczne, telekomunikacyjne, dostar-
czania wody, transportu, służb działających w sytuacjach wyjątkowych,  
a które zajmują się przechowywaniem informacji ważnych ze względów 
bezpieczeństwa.  

Ryzyko wystąpienia tych ataków nasiliło się zwłaszcza po 11 września 2001 
roku, kiedy to Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę terroryzmowi. Wówczas 
zwiększyła się aktywność organizacji radykalnych, które posiadają nieograniczone 
zasoby finansowe, a tym samym dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz 
do wysokiej klasy specjalistów. Dzięki temu mogą nie tylko organizować swoje 
działania terrorystyczne przy pomocy komunikacji w Internecie i stamtąd 
pozyskiwać środki czy poszerzać swoje wpływy. Mogą również przeprowadzać 
ataki cybernetyczne na najważniejsze instytucje czy jednostki strategiczne dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa.  
  

                                                           
8M. Karasiński, Technologiczne, społeczne i informacyjne aspekty funkcjonowania internetu a zjawiska 
patologiczne, Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3/2009, s. 41-47.  
9T. Szubrycht, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, Zeszyty Naukowe AMW, 
1/2005, s. 174-176. 
10Ibidem, s. 174-176. 
11W. Smolski, Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wyd. UW, 
Wrocław, 2015, s. 482-484. 
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3. Zapobieganie cyberprzestępczości  
Działania w zakresie ochrony cyberprzestrzeni są prowadzone zarówno na 

szczeblu lokalnym jak i na poziomie międzynarodowym. Przykładem tego są 
inicjatywy podejmowane w ramach Unii Europejskiej. Prace zostały tutaj 
podzielone na dwa zakresy, przy uwzględnieniu najważniejszego kryterium 
przedmiotu. Zalicza się do nich:12 

 zwalczanie cyberataków; 

 utrzymywanie ochrony: infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa w sieci 
oraz informacji, a także krytycznej infrastruktury informatycznej.  

Działania te sprowadzają się zarówno do podejmowania działań mających na 
celu zwalczanie cyberataków, natomiast z drugiej strony tworzone są odpowiednie 
programy unijne oraz strategie, których celem jest przeciwdziałanie pojawiającym 
się zagrożeniom i problemom. Dodatkowo również, Unia Europejska, poza tym, że 
zaliczyła cyberprzestępczość do jednego z najważniejszych priorytetów dla całej 
wspólnoty, to równocześnie wzywa do:13 

 promowanie prawodawstwa gwarantującego wysoki poziom bezpie-
czeństwa sieci oraz efektywnego reagowania na pojawiające się ataki 
cybernetyczne,  

 znaczne przyspieszenie procesu ratyfikowania Konwencji o cyber-
przestęczości,  

 udzielanie pełnego wsparcia dla krajowych podmiotów specjalizujących się  
w powiadamianiu o zagrożeniach, a które odpowiadają za walkę z szeroko 
rozumianą cyberprzestępczością i wszystkimi jej przejawami,  

 podejmowanie współpracy z krajami spoza UE,  

 poprawa jakości i zakresu współpracy sądowej dotyczącej cyber-
przestępczości.  

W unijnej Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego cyberprzestępczość  
i walka z jej przejawami jest jednym z podstawowych celów strategicznych 
niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  
i równowagi wewnętrznej. Dodatkowo, wdrożono również tzw. Program 
sztokholmski14. Założono w nim nie tylko konieczność utworzenia do 2013 roku 
centrum ds. cyberprzestępczości w UE mający na celu wzmocnienie analityczne 
oraz operacyjne posiadanych zdolności dochodzeniowych i śledczych, ale również 
zagwarantowanie w toku prowadzonego postępowania odpowiednich i takich 
samych standardów dla wszystkich jednostek, które zajmują się walką  
z cyberprzestępczością. Uwzględniono również możliwość podejmowania trwałej 
współpracy z sektorem przemysłowym, co ma na celu zapewnienie ochrony oraz 
wzmocnienia ogólnej pozycji wszystkich obywateli i zwiększenia efektywności 
działania systemu powiadamiającego o zagrożeniach. Zakładał także konieczność 

                                                           
12A. Kańciak, Problematyka cyberprzestępczości w UE, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
8/2013, s. 112-117.  
13Ibidem, s. 112-117.  
14https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG0504%2801%29, [dostęp: 
13.12.2018]. 
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stworzenia do 2012 roku (Centrum Reagowania na Incydenty Komputerowe UE) 
CERT15. 

Działania o charakterze ponadnarodowym powinny być podejmowane 
regularnie i przyjmować formę stałej kooperacji. Tylko w ten sposób można 
bowiem tworzyć rozwiązania, które przyniosą oczekiwane efekty.  

Jednocześnie, każde państwo, w swojej Strategii Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego musi uwzględnić również możliwość wystąpienia takiego 
zagrożenia i wskazać możliwości przeciwdziałania16. Wskazano tutaj, że najwa-
żniejszym założeniem i celem funkcjonowania państwa jest zagwarantowanie 
bezpiecznego działania całej RP i wszystkich jej podmiotów w cyberprzestrzeni. 
Dlatego też koniecznym jest ciągłe rozwijanie potencjału ochronnego w zakresie 
działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 
przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu czy ekstremizmu17. 

W strategii podkreślono, że działanie te są szczególnie ważne i muszą być 
prowadzone na coraz szerszą skalę ze względu na zwiększające się zastosowanie  
i upowszechnienie się internetu i rozwiązań technologicznych wykorzystywanych 
niemal w każdym obszarze funkcjonowania państwa czy społeczeństwa. To 
przyczynia się do rozwijania nowych zagrożeń takich jak: cyberprzestępczość, 
cyberterroryzm, cyberszpiegostwo czy cyberkonflikty oraz cyberwojny. Każde to 
zagrożenie w znacznym stopniu może przyczyniać się do destabilizacji polskiego 
społeczeństwa, dlatego tez celem nadrzędnym państwa jest podejmowanie 
odpowiednich działań prewencyjnych.  

Chcąc przeciwdziałać nasilającym się atakom w cyberprzestrzeni, konieczne 
jest podjęcie szeregu zróżnicowanych i wielowymiarowych działań oraz 
nowoczesnych technologii, które zwiększą ich efektywność.  

Z uwagi na zakres i znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 
zwiększającej się liczby ataków. Amerykańskie wyliczenia pokazują, że co godzinę 
dochodzi na świecie do 971 ataków hakerskich18. Dodatkowo, celem zobrazowania 
wielkości zagrożenia, a tym samym przyczyn dla których zwiększenie ochrony nad 
nimi jest tak ważne, przedstawiono poniższe zestawienie (I kwartał 2016 roku):19 

 rozwiązania oferowane przez Kaspersky Lab wykrył oraz odparł 
228.420.754 ataki, przeprowadzone przy pomocy zasobów online, w 195 
krajach,  

 74.001.808 adresów URL zostało określonych jako szkodliwe,  

 Ochrona WWW opracowana przez formę Kaspersky Lab zlokalizowała 
18.610.281 szkodliwych (unikatowych) obiektów, w tym: skryptów, 
exploitów czy plików wykonywalnych,  

 Powiadomienia odnoszące się do podejmowania prób infekcji 
wykonywanych przy użyciu szkodliwego oprogramowania, które miały na 
celu kradzież pieniędzy: 459.970,  

                                                           
15https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG0504%2801%29, [dostęp: 
13.12.2018]. 
16https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf, [dostęp: 13.12.2018]. 
17https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf, [dostęp: 13.12.2018]. 
18https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/971-atakow-hakerskich-na-godzine-ataki-sa-dokonywane-na-
coraz-szersza-skale, [dostęp: 13.12.2018]. 
19https://www.securelist.pl/analysis/7365,ewolucja_zagrozen_it_w_i_kwartale_2016_r.html, [dostęp: 
13.12.2018]. 



165 

 

 Ataki wykonywane przy pomocy oprogramowania ransomware – 372.602 – 
unikatowych użytkowników,  

 Produkty Kaspersky Lab dbające o bezpieczeństwo mobilne wykryły: 
2.045.323 szkodliwe pakiety instalacyjne, 4.146 mobilnych trojanów 
bankowych, 2.895 mobilnych trojanów ransomware.  

Jak pokazują powyższe dane kwartalne, podjęcie odpowiednich działań 
prewencyjnych wydaje się być konieczne. Tylko w ten sposób możliwe jest 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.  

Należy mieć świadomość, że zjawisko to jest bardzo trudne do 
wyeliminowania. Wiąże się bowiem z koniecznością rozwiązania wielu 
zróżnicowanych problemów wynikających ze specyfiki funkcjonowania sieci. 
Zostały one przedstawione na poniższym schemacie nr 1. 

 
Schemat 1. Problemy związane ze zwalczaniem cyberprzestępczość 

 
Źródło: J. Kosiński, Paradygmaty Cyberprzestępczości, Wyd. Difin, 

Warszawa, 2015, s. 214-218. 
 

Model walki z cyberprzestępczością powinien opierać się na trzech fazach.  
W pierwszej z nich prowadzi się odpowiednie śledztwo sieciowe, które pozwala na 
określenie czy przestępstwo faktycznie zostało popełnione. Wówczas też 

jak doszło ?

jak je stwierdzić? 

co stanowi dowód? 

jak zabezpieczyć 
dowód?

jak znaleźć sprawcę? 

jak zarządzać 
miejscem zdarzenia? 

jak prowadzić badania 
kryminalistyczne? 

jak analizować 
dowody?
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zabezpiecza się dowody, określa motywy działania sprawcy jak i identyfikuje się 
miejsce przestępstwa i samą osobę (lub grupę), która jest o to podejrzewana20. 
Następnie przeprowadzane są tradycyjne działania na znalezionym miejscu 
fizycznym, gdzie zbiera się ślady cyfrowe. Wykorzystuje się do tego celu specjalnie 
opracowane procedury i działania. Jeśli jest taka możliwość należy również 
zatrzymać osobę podejrzaną21. Ostatnia faza to analiza dowodów, odtworzenie 
przebiegu przestępstwa i wskazać narzędzia, a także współsprawców. Na tej 
podstawie możliwe jest rozwiązanie jednak tylko najprostszych zdarzeń. Im 
trudniejsza jest sprawa, tym trudniej jest zidentyfikować sprawcę. Należy bowiem 
mieć na uwadze, że często najbardziej spektakularnych ataków dokonują osoby 
posiadające dużą wiedzę i dostęp do technologii pozwalających na jego 
przeprowadzenie. W efekcie tego, osoba taka umie ochronić i zabezpieczyć swoją 
tożsamość, co znacznie utrudnia (choć nie uniemożliwia) przeprowadzenia 
śledztwa22. 

 
Podsumowanie  
Cyberprzestępczość jest coraz poważniejszym zagrożeniem, które może 

dotykać zarówno przeciętnych użytkowników jak instytucje finansowe czy rządowe. 
Każda jednostka, która jest podłączona do sieci może być narażona na atak – bez 
względu na posiadane zasoby czy informacje. Przestępstwa tego rodzaju stają się 
coraz powszechniejsze. Wynika to głównie z faktu, że coraz powszechniejszy jest 
także dostęp do internetu. Korzysta się z niego nie tylko przy pomocy komputerów 
czy lapotów lub tabletów, ale również telefonów, zegarków czy też systemów 
sterujących domem i w samochodach czy innych środkach transportu. 
Jednocześnie, dostęp do Internetu (darmowy lub płatny) można mieć praktycznie 
wszędzie – nawet komunikacja miejska czy przystanki autobusowe zapewniają 
stały dostęp do sieci oraz możliwość podłączenia telefonu do ładowania.  

Zmienia się również sposób codziennego wykorzystania urządzeń i internetu. 
Nie jest on wykorzystywany jedynie do wyszukiwania informacji, poszukiwaniu 
rozrywki czy też wykonywaniu pracy zawodowej lub podtrzymywaniu relacji 
społecznych. Coraz częściej dokonuje się przy jego pomocy płatności (karty 
zintegrowane z telefonem, zegarkiem, a ostatnio również z kubkami termicznymi  
i innymi urządzeniami), stosuje się je do zarządzania domem, kalendarzem, 
przechowywania dokumentów, prywatnych danych, katalogów zdjęć czy innych 
informacji. Zwykle dostęp do nich chroniony jest odpowiednim hasłem, które 
najczęściej nie jest ani złożone, ani trudne do rozszyfrowania. Co więcej, wiele 
osób ustawia te same hasła do każdego miejsca. W efekcie tego zdecydowanie 
łatwiej jest przeprowadzić atak. 

Wszystko to powoduje, że poza zagrożeniami jak cyberterroryzm czy też 
zastraszenia, cyberprześladowania i pornografia dziecięca, poważnym problemem 
są także wycieki i kradzieże danych. Jest to bowiem zagrożenie, na które 
najczęściej i w największym stopniu narażony jest przeciętny użytkownik internetu.  

Chcąc zapobiegać występowaniu takim zjawiskom niezbędne jest podjęcie 
odpowiednich działań mających na celu zwiększenie świadomości użytkowników 

                                                           
20J. Kosiński, Paradygmaty Cyberprzestępczości, Wyd. Difin, Warszawa, 2015, s. 214-218.  
21Ibidem., s. 214-218. 
22Ibidem., s. 213-218. 
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internetu. Nie można ograniczyć się jedynie do wydawania stosownych ostrzeżeń 
na temat zasad bezpieczeństwa, trzeba uczulać użytkowników na nieostrożne 
zachowana, a także wskazywać co powinno wzbudzać niepokój.  
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z cyberprzestępczością. 

Poza wskazaniem jej definicji i najważniejszych elementów charakterystycznych 
dla tego zjawiska, skoncentrowano się także na omówieniu zagrożeń jakie się z nią 
bezpośrednio wiążą. Wskazano te problemy, które najbardziej zagrażają 
bezpieczeństwu jednostki. Pokrótce przedstawiono także zagrożenia mające 
charakter globalny. Ostatnim elementem jest przedstawienie metod zapobiegania 
cyberprzestępczości. Wskazano działania podejmowane zarówno globalnie jak  
i lokalnie.  

Słowa kluczowe: atak, bezpieczeństwo, cyberprzestępczość, komputer, 
zagrożenia 

 
Summary 
The article presents issues related to cybercrime. In addition to showing its 

definitions and the most important elements characteristic of this phenomenon, the 
focus was also on discussing the threats that are directly related to it. The 
problems that most threaten the safety of the individual are indicated. The global 
threats are also briefly presented. The final element is the presentation of methods 
for the prevention of cybercrime. Actions taken both globally and locally were 
indicated. 

Key words: attack, security, cybercrime, computer, threats 
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OCENA KOSZTÓW ZAKŁÓCEŃ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ICH 
WPŁYW NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY, GOSPODARKĘ ORAZ 

SPOŁECZEŃSTWO W POLSCE 
 
 

Wstęp 
System elektroenergetyczny krajów Unii Europejskiej na skutek zmian 

liberalizacyjnych i deregulacyjnych, wzrostu udziału rozproszonych źródeł energii, 
oraz rozwoju infrastruktury IT/ICT, jest obecnie bardzo rozbudowany i technicznie 
zaawansowany, tym samym jest podatny na awarie, jak też celowe ataki 
wewnętrzne i zewnętrzne.  

Z uwagi na połączenia międzysystemowe, potencjalne awarie i ataki mogą 
obejmować znaczną część europejskiego systemu energetycznego, zatem 
stanowią poważne zagrożenie gospodarcze i społeczne w wymiarze 
międzynarodowym.  

Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym generują wysokie koszty 
bezpośrednie dla gospodarki i koszty pośrednie związane z zagrożeniem życia  
i zdrowia ludzi, a także wystąpienie konieczności podejmowania kosztownych  
i czasochłonnych napraw.  

W ostatnich latach liczba ataków cybernetycznych wykorzystujących luki  
w zabezpieczeniach systemów elektroenergetycznych szybko wzrasta. Dotyczy to 
w szczególności systemów kontroli elektrowni i sieci przesyłowych, które mogą być 
wykorzystane jako cele ataków.  

Ochrona infrastruktury krytycznej, pełniącej kluczową rolę w funkcjonowaniu 
państwa i społeczeństwa, jest priorytetem we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 
a zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej jest 
podstawowym zadaniem realizowanym przez sektor energetyczny. 

Zapobieganie zagrożeniom, jak też ograniczenie skutków awarii, ataków, oraz 
innych zdarzeń zakłócających jego lub sektora energetycznego prawidłowe 
funkcjonowanie, wymaga doskonalenia istniejących standardów, regulacji  
i rozwiązań organizacyjnych. Bezpieczeństwo i niezawodność dostaw zależy od 
wielu czynników w tym: od poziomu rozwoju infrastruktury elektrycznej, stanu 
technicznego sieci elektrycznych i pozostałych urządzeń energetycznych, poziomu 
rozwoju generacji rozproszonej, jak również ilości mocy wytwórczych dostępnych 
do produkcji energii elektrycznej, rezerwy operacyjnej systemu oraz zdolności 
przesyłowych wymiany z zagranicą. 
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1. Główne metody ataku na system elektroenergetyczny 
Z uwagi na dużą rozpiętość i dynamikę pracy polskiego systemu 

elektroenergetycznego, posiada on szereg punktów wrażliwych i podatnych na 
awarie jak i ataki wewnętrzne i zewnętrzne. Zwiększone wykorzystanie „ICT”  
w energetyce oraz współzależność instalacji elektrycznej i infrastruktury 
komunikacyjnej sprawia, że zarówno jednostki wytwórcze, sieci przesyłowe  
i dystrybucyjne, stacje elektroenergetyczne, systemy kierowania i kontroli mocy, 
oraz inne urządzenia i infrastruktura niezbędna dla dostarczenia energii 
elektrycznej do odbiorców końcowych, są narażone na ataki fizyczne i cyberne-
tyczne. 

Złożoność działań operacyjnych prowadzonych w infrastrukturze 
energetycznej, wielokierunkowe rozbudowanie systemu elektroenergetycznego  
w oparciu o powszechnie dostępne standardy i protokoły (w tym Internet), 
powoduje wysoki poziom ryzyka, że potencjalny atak na system zostanie dokonany 
z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych.  

Stosowane systemy operacyjne, architektury sieci, protokoły, programy 
komputerowe, często mają uproszczoną budowę, nie spełniają najnowszych 
wymagań od strony stosowanych technologii, bądź nie zapewniają pełnej ochrony 
przed działaniami zainicjowanymi poprzez urządzenia współpracujące na zewnątrz 
systemu (na przykład przy obsłudze rynku). 

Zagrożenie destabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego może 
zaistnieć ze strony grup terrorystycznych, ale również pracowników danej 
organizacji lub innych osób dopuszczonych do obiektu. Atak może być 
przeprowadzony z wielu kierunków, w tym poprzez urządzenia peryferyjne, 
kontrolne, mające zdalne, bezpośrednie połączenia z centrum dyspozycji.  

Poziom zagrożenia atakiem cybernetycznym ma tendencję rosnącą, chociaż  
w przeszłości system elektroenergetyczny narażony był głównie na ataki fizyczne.  
Grupy podejmujące ataki na system elektroenergetyczny kierują się rożnymi 
motywami. Analizując profile oraz motywy ich działania można wyodrębnić 
następujące środowiska atakujących:  

 grupy przestępcze - dokonują ataku cybernetycznego na system 
elektroenergetyczny głównie dla zdobycia pieniędzy lub innych korzyści 
materialnych, np. po uzyskaniu poufnych informacji mogą szantażować 
spółki elektroenergetyczne grożąc rozpowszechnianiem tych informacji 
(lub po prostu wykazując, że żądając okupu są w stanie zrobić szkodę), lub 
dla popełnienia innych oszustw lub fałszerstw ( np. ingerencja w zapisy  
w dokumentacji ksiegowej, fakturowanie klientow itp.) 

 obce służby wywiadowcze - mogą wykorzystywać włamania do systemu 
energetycznego w celu zbierania wrażliwych danych i prowadzenia 
szpiegostwa gospodarczego,  

 „hakerzy” - z uwagi na posiadaną wiedzę na temat komputerów i urządzeń 
komunikacyjnych stanowią duże zagrożenie dla systemu. „Hakerzy” chcą 
zaprezentować swoje umiejętności i wystąpić w świadomości społecznej 
lub atakują dla zdobycia pieniędzy, okupu („wynagrodzenia” za określone 
„dodatkowe usługi”) naruszając środki bezpieczeństwa,  

 „hakerzy” działający z pobudek politycznych, którzy atakują publicznie 
dostępne strony internetowe aby uzyskać polityczny sukces, 
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doprowadzając do przeciążenia serwerów (mogą to też być blokady 
wirtualne), 

 pracownicy - nielojalni i niezadowoleni pracownicy organizacji, dostawcy  
i inni kooperanci, którzy mają uprawnienia dostępu do obiektów i systemu. 
Mogą oni spowodować uszkodzenie lub kradzież danych systemowych.  
Z kolei słabo wyszkoleni pracownicy mogą nieświadomie zainstalować 
złośliwe oprogramowanie w systemie, 

 twórcy szpiegujących i złośliwych programów oraz sieci „bot-net”- osoby 
lub organizacje, które piszą złośliwy kod zaprojektowany specjalnie do 
uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemu, a także oprogramowania: 
wirusy, „robaki”, „konie trojańskie” itp. działający z pobudek materialnych 
lub politycznych, 

 grupy terrorystyczne - atakują aby spowodować szkody gospodarcze  
i społeczne, są zainteresowane dużą liczbą ofiar śmiertelnych i osób 
rannych, często wysuwają określone żądania wobec rządów państw, 
innych organizacji,  

 uczestnicy rynków energetycznych, którzy szukają korzyści 
ekonomicznych, bądź innych korzyści, zakłócając operacje innych 
uczestników rynku. Mogą oni posiadać wiedzę pracowników, a także 
wiedzę kooperantów.1 

Analizując profile stron podejmujących tego typu ataki, oraz ich motywy 
określonego postępowania, zasadne jest określenie zależności między poziomem 
złożoności i zaawansowania przygotowywanego ataku, a poziomem kapitału 
intelektualnego i zasobów organizacyjno-finansowych grup, które planują ataki.  

Grupy terrorystyczne mogą dokonać ataków na systemy elektroenergetyczne 
zdalnie i anonimowo, wykorzystując dostęp do sieci Internetowej na całym świecie 
oraz techniki kodujące. Internet umożliwia szybką komunikację i koordynację 
rozproszonych w Europie i na świecie grup terrorystycznych oraz może 
koordynować w czasie ich działania.  

Do prowadzenia działalności terrorystycznej często wykorzystywane są media 
publiczne i prywatne, traktowane jako element komunikacji, platformę 
rozpowszechniania wyznawanych idei i zdobycia rozgłosu.  

Ataki cybernetyczne są kierowane głównie na system „SCADA” w centrum 
dyspozycji i kontroli systemu, w stacjach i innych aktywnych elementach 
infrastruktury komunikacyjnej (np. routerach). 

Skuteczny atak, terrorystyczny lub o analogicznych skutkach, może  
w szczególności odnosić się do przejęcia kontroli nad systemem SCADA, co może 
doprowadzić do zniszczenia danych, oprogramowania, jak też w skrajnym 
przypadku do „wrogiego przejęcia” celem dalszej pracy w systemie.  

Atak cybernetyczny na system „SCADA”, oraz cyfrowe urządzenia automatyki 
stacji, może spowodować kradzież poufnych danych z bazy danych systemu 
„SCADA”, niepożądane manipulowanie danymi, niepożądane przesyłanie plików 

                                                           
1Terrorism and electric power delivery system, National Academy of Sciences.2012. 
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z/do systemów/urządzeń w sieci elektroenergetycznej, a także niepożądane 
wykonywanie lokalnych/zdalnych operacji sterowania. 
Infrastruktura przesyłowa - sieci elektroenergetyczne i stacje - jest rozmieszczona 
na dużym obszarze, łatwa do identyfikacji i zasadniczo nie jest możliwe jej pełne 
zabezpieczenie. Tym samym jest ona relatywnie łatwym celem ataków, aczkolwiek 
system jest zaprojektowany tak, aby zniszczenie pojedynczego elementu nie 
spowodowało wstrzymania przesyłu (n-1). Dotyczy to w szczególności linii 
przesyłowych, które są całkowicie niezabezpieczone i łatwo dostępne.  

Główne kategorie ataków cybernetycznych to:  

 metody socjotechniczne (angielski: social engineering), stosowane, aby 
uzyskać dostęp do systemu lub informacji wykorzystując „słabe strony” 
pracowników, naiwność, nawyki itp. W większości przypadków, 
socjotechnika jest skuteczna gdy pracownicy nie są wystarczająco 
wyszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, 

 złośliwe oprogramowanie (angielski: malware) - obejmuje pliki i programy 
zainstalowane bez właściciela wiedzy i zgody do infiltracji systemu 
komputerowego i zbierania informacji. Rozprzestrzeniają się one za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, niektórych stron internetowych, 
przez płyty CD, DVD lub pamięć USB, z zainfekowanych komputerów, 
także do całej sieci. Typowe przykłady złośliwego oprogramowania to 
wirusy, „konie trojańskie”, „robaki” i programy szpiegujące, 

 wirusy mogą powodować zagrożenie dla danych systemu komputerowego, 
prawie zawsze uszkadzają lub modyfikują pliki na komputerze docelowym, 
zmniejszając wydajność komputera i sieci. Mogą one spowodować 
niewielkie zakłócenia lub poważną awarię, spowodować utratę zapisów na 
dyskach twardych 

 „robaki komputerowe”, które dołączają się do istniejących programów, 
wykorzystują pamięć systemową i przepustowość sieci, doprowadzając 
tym samym do przeciążenia serwerów WWW, serwerów sieciowych, jak  
i indywidualnych komputerów. Spowalniają pracę i mogą również usuwać 
pliki w systemie, 

 „Slammer”, „Stuxnet”, „Flamer” to najbardziej znane wirusy i „robaki”, które 
zaatakowały systemy elektroenergetyczne, 

 w 2003 roku, wirus „Slammer”, zaatakował system „SCADA”, bazę danych 
„MS SQL”, i zatrzymał na pięć godzin systemy bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowej, David-Besse w stanie Ohio, USA. Wirus „Stuxnet” został wykryty 
w 2010 roku i pokazał, że cyber atak może również powodować znaczące 
zniszczenia fizyczne. Zostało zniszczonych ponad tysiąc urządzeń  
w irańskim zakładzie w Natanz , znajdującym się obok elektrowni jądrowej 
w Bushrehr. To pokazuje, że przyszłe złośliwe oprogramowania, 
wzorowane na wirusie „Stuxnet, mogą dokonać istotnych zniszczeń  
w systemie elektroenergetycznym w Europie, 

 „Denial of Service” - (polski: odmowa usługi) - atak na system 
komputerowy w celu uniemożliwienia uprawnionym użytkownikom skorzy-
stania z zasobów lub usług systemu komputerowego, wykorzystujący 
odmowę dostępu. Istnieje bardzo wiele odmian tego ataku, zazwyczaj 
polega on na przeciążeniu aplikacji serwującej określonych danych czy 
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obsługującej dane klientów poprzez celowe wysyłanie strumieni zapytań 
znacząco przewyższających możliwości techniczne serwerów). Osobna 
grupa ataków „DoS” polega na zniszczeniu lub modyfikacji danych 
określających konfigurację programów i urządzeń. Dla systemu 
elektroenergetycznego są niebezpieczne, ponieważ mogą one 
doprowadzić do błędnego działania systemu „SCADA” i połączeń  
z „Remote Authentication Dial in User Service”. Odmianą ataku “DoS” jest 
“DdoS” (angielski: distributed denial of service), a także “DRDoS” 
(angielski “distributed reflected denial of service”). “DDoS” (pl. rozproszona 
odmowa usługi) - komputery „zombie”, polegającą na zaatakowaniu z wielu 
miejsc jednocześnie. Do przeprowadzenia ataku służą najczęściej 
komputery, nad którymi przejęto kontrolę przy użyciu specjalnego 
oprogramowania („zombie”). Na dany sygnał komputery zaczynają 
jednocześnie atakować system ofiary, zasypując go fałszywymi próbami 
skorzystania z usług, jakie oferuje, przerywając działanie atakowanego 
systemu, 

 „Permanent Denial of Service” („PDoS”) - odmiana ataku zwana także 
„phlashing”, doprowadzająca do zniszczenia oprogramowania systemu, 
konieczna jest jego wymiana lub ponowna instalacja, 

 „podszywanie się” - fałszowanie adresu źródłowego „IP” (angielski: 
spoofing) - metoda ta polega na podszyciu się pod inne „IP” w sieci  
i utworzeniu połączenia z zaufanego urządzenia. Atakujący może być  
w stanie uzyskać dostęp do urządzenia docelowego np. systemu 
„SCADA”, 

 „metoda powtórzenia” (angielski: replay attack) - podczas ataku za pomocą 
„metody powtórzenia”, atakujący wysyła do ofiary dokładnie taką samą 
wiadomość, jaka była już użyta we wcześniejszej komunikacji. Wiadomość 
jest zaszyfrowana poprawnie, więc istnieje szansa, że odbiorca potraktuje 
ją jako poprawne zapytanie i podejmie działania pożądane przez 
napastnika, np. „haker” może przechwycić dane transakcji między centrum 
„SCADA” a stacją elektroenergetyczną, może uzyskać dostęp do danych 
stacji,  

 „Man in the Middle” („MITM”) - polegający na podsłuchu i modyfikacji 
wiadomości przesyłanych pomiędzy dwiema stronami bez ich wiedzy,  
w efekcie atakujący może modyfikować np. komunikację „SCADA”  
w centrum dyspozycji i na stacji elektroenergetycznej, 

 „bomba logiczna” (angielski: logic bomb) jest złośliwym kodem 
znajdującym się w działającym programie, który uruchamia się bez wiedzy 
użytkownika, gdy zostaną spełnione warunki zaprogramowane przez 
atakującego,  

 „podsłuch pasywny” (angielski: passive wiretapping) - podsłuchiwanie  
z komunikacji sieciowej, niektóre dane takie jak hasła mogą być 
monitorowane i rejestrowane, 

 „Botnet” - to sieć zainfekowanych komputerów z zainstalowanym złośliwym 
programowaniem, które pozwala na sprawowanie kontroli nad wszystkimi 
komputerami, bez wiedzy właściciela. 
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Przedsiębiorstwa energetyczne realizują szereg programów i stosują 
różnorodne środki celem ochrony urządzeń energetycznych przed zagrożeniami  
i atakami. Istnieją stosowne procedury identyfikujące krytyczne elementy systemu. 
Budynki i urządzenia w nich pracujące muszą spełniać szczególnie wysokie normy 
eksploatacyjne i prawne.  

Działania w zakresie bezpieczeństwa, stosowane w celu zapobieżenia lub 
zminimalizowania zagrożenia atakiem terrorystycznym na infrastrukturę krytyczną, 
powinny zapobiegać dostępowi do obiektów osobom nieupoważnionym, oraz 
skutecznie wykryć zdarzenie i minimalizować jego skutki.  
Środki zapobiegawcze można ogólnie podzielić na dwie grupy: 

 środki związane z dostępem fizycznym. W tym kontekście kluczowym 
zagadnieniem jest określenie wykazu osób które mają dostęp do 
określonych obiektów (jak też potwierdzenie zasadności dostępu  
w każdym przypadku), 

 środki związane z zabezpieczeniem systemów komputerowych oraz 
bezpieczeństwem danych. 

 
2. Studium przypadku - przerwa w dostawie energii elektrycznej w aglomeracji  

warszawskiej.  
Studium przypadku przedstawia ekonomiczne i społeczne skutki wynikające  

z hipotetycznej przerwy w dostawie energii elektrycznej w Warszawie. 
Warszawa jako stolica i największe miasto Polski ma prowadzoną przez 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie statystykę. Do obliczeń przyjęto dane 
statystyczne z 2012 roku. Do przeprowadzenia obliczeń wybrano datę 21 września 
2012 r., a hipotetyczna przerwa w dostawie energii trwała od godziny 10.00 rano 
do godziny 16.00 po południu.  

W 2012 r. Warszawie zarejestrowanych było 831000 gospodarstw domowych 
oraz 355083 przedsiębiorstw. Wartość dodana brutto w 2011 roku wyniosła 
179279 mln zł (około 44819,75 mln euro). Roczne zużycie energii elektrycznej  
w Polsce w 2012 r. wyniosło 148415 GWh, a w Warszawie - 7404 GWh.2 

W celu oszacowania profilu obciążenia dla Warszawy, dostępne dane dla 
Polski zostały ekstrapolowane poprzez stosunek zużycia energii elektrycznej  
w Warszawie do zużycia energii elektrycznej w Polsce. 

Godzinowe zapotrzebowanie mocy, w dniu 21 września 2012 roku, 
przedstawiono na rysunkach 1 i 2.  

 
  

                                                           
2Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Warszawy 2012 i 2013. 
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Rysunek 1. Zapotrzebowanie mocy dla m.st. Warszawy w dniu 21września 
2012 r. 

 

Rysunek 2. Zapotrzebowanie mocy dla głównych odbiorców energii 
elektrycznej m.st. Warszawa  
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Zużycie energii elektrycznej w dniu 21 września 2012 r. w Warszawie wyniosło 
około 20909,8 MWh. Średnie obciążenie mocy elektrycznej wynosiło ok. 898 MW.  
Energia elektryczna nie dostarczona do odbiorców z powodu braku zasilania  
w godzinach 10.00 - 16.00 wyniosła 5904 MWh, w tym dla: 

 Sektora przemysłu i usług - 4552 MWh,  

 Gospodarstw domowych - 1340 MWh,  

 Sektora rolnictwa - 12 MWh. 
Zapotrzebowanie mocy uwzgledniajace brak zasilania w godzinach 10.00 - 

16.00 przedstawia Rysunek 3. 
 

Rysunek 3. Zapotrzebowanie mocy w godzinach przerwy w zasilaniu m.st. 
Warszawa  

 
  

Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w m.st. Warszawa w podziale na grupy 
odbiorców 

Odbiorca 

Zużycie energii 
elektrycznej 

Zużycie energii 
elektrycznej 
wynikające z 
przerwy w 
dostawie  

Energia 
elektryczna 
niedostarczona %  

MWh MWh MWh 

Rolnictwo 33 21 12 35,8 

Przemysł 10052 7212 2840 28,3 

Usługi 6070 4358 1712 28,2 

Gospodarstwa 
domowe 

4755 3415 1340 28,2 
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Razem 20910 15006 5904 28,3 

     

Źródło: Obliczenia własne 
 

3. Koszty niedostarczonej energii elektrycznej dla głównych grup odbiorców 
energii elektrycznej aglomeracji warszawskiej 

Analiza ekonomiczna awarii systemu elektroenergetycznego jest oparta na 
wynikach studium przypadku dotyczącego systemu elektroenergetycznego w m.st. 
Warszawa.  

Przerwa w dostawie energii elektrycznej powoduje istotne szkody 
bezpośrednie, zarówno w sektorze produkcyjnym (rolnictwo, przemysł, usługi), 
oraz dla użytkowników indywidualnych.  

Długa przerwa w zasilaniu może również prowadzić do szkód pośrednich, 
które nie odnoszą się wyłącznie do strat w produkcji. Chociaż nie mogą być one 
jednoznacznie określone w ujęciu makroekonomicznym, niektóre dane mogą być 
uzyskane podczas analizy przerw w zasilaniu, które miały już miejsce. Szkody te 
odnoszą się do dodatkowych kosztów związanych ze spadkiem mocy 
wytwórczych, obniżeniem parametrów technicznych, tak surowców jak i produktów, 
jak też kosztów związanych z ponownym uruchomieniem produkcji w przypadku 
firm, oraz istotnych strat „społecznych”. Ten ostatni element został częściowo 
włączony do metody szacowania przyjętej do obliczenia kosztów dla gospodarstw 
domowych, podczas gdy zbiorowe koszty społeczne (np. trudności związane  
z zapewnieniem podstawowych usług takich jak telekomunikacja, bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia) nie były oceniane. W związku z tym szacunki te odnoszą się do 
minimalnych poziomów w odniesieniu do oczekiwanych szkód związanych  
z zanikiem napięcia.  

Obecnie większość działań człowieka w krajach rozwiniętych staje się coraz 
bardziej zależna od energii elektrycznej. Odnosi się to tak do sektorów 
produkcyjnych (przemysł i usługi), jak i do większości codziennych zadań 
domowych jak sprzątanie, gotowanie, bądź rekreacyjnych jak oglądanie telewizji, 
praca w Internecie itp. W krajach najbardziej rozwiniętych niezawodność usług 
osiągnęła bardzo wysoki poziom tak, że awaria jest często uważana za zdarzenie 
nadzwyczajne, dlatego gdy awaria wydarzy się (zwłaszcza jeśli jest to 
nieoczekiwane) stwarza to duże niedogodności. 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej można szacować zakładając 
określoną „wartość”, jednakże określenie tej „wartości” (w kategoriach pieniężnych) 
nie jest oczywiste. Główne trudności tej oceny są związane z tym, że 
bezpieczeństwo dostaw jest niezbywalnym dobrem publicznym. Dobra publiczne 
mają wspólne właściwości, nie posiadają konkurencji i brak jest elementu 
wyłączności dla konsumentów. Oznacza to, że konsumpcja tego dobra przez jedną 
osobę nie ogranicza jego wykorzystania przez innych odbiorców. Brak wyłączności 
oznacza, że obywatele nie mogą być ograniczani w swobodnym dostępie do tego 
produktu. Dobra publiczne nie są również zbywalne, czyli nie ma rynku na którym 
mogłyby być sprzedane lub zakupione. Oznacza to, że nie istnieją szczegółowe 
kalkulacje cenowe dla dóbr publicznych. Jest to główny element który sprawia, że 
ocena ekonomiczna jest relatywnie trudna właśnie z uwagi na fakt, że standardowo 
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wartość dobra jest odzwierciedleniem jego ceny rynkowej. Ponieważ nie istnieje 
cena rynkowa dla bezpieczeństwa dostaw, jego wartość została oszacowana. 

Koszty awarii mogą być klasyfikowane jako bezpośrednie ekonomiczne straty 
produkcyjne, uszkodzenia środków produkcji (sprzęt, koszty pracy, materiały, 
kapitał), koszt ponownego uruchamiania itp., lub pośrednie koszty społeczne 
przerw w dostawie energii i wiążą się np. z utratą wolnego czasu, 
niedogodnościami z powodu braku usług, nieodpowiednią temperaturą w bu-
dynkach, stresem psychicznym itd.  

Inne koszty pośrednie dotyczą dodatkowych konsekwencji przerw, takich jak 
wzrost działalności przestępczej, a ich ocena jest jeszcze bardziej skomplikowana.  
Opracowanie metodologii obejmującej wszystkie możliwe koszty nie jest  
w praktyce możliwe, dlatego w analizie ekonomicznej skupiono się na niektórych 
kategoriach kosztów. 
 

3.1 Koszty niedostarczonej energii dla gospodarstw domowych 
Dla oszacowania kosztów niedostarczonej energii dla gospodarstw domowych 

przyjęto metodologię opartą na badaniach ankietowych tj. kwestionariuszu 
(ankiety) oraz metodach ekonometrycznych.  

Celem kwestionariusza, składającego się z 28 pytań, była ocena całej szkody 
poniesionej przez gospodarstwo domowe w podczas braku dostaw energii 
elektrycznej. Przygotowany kwestionariusz został umieszczony „on-line” z prośbą  
o wyrażenie opinii:  

1.Wolałbym nie mieć przerw w dostawach energii elektrycznej i zniżek.  
2.Jestem gotów zaakceptować przerwę w dostawie energii elektrycznej z uwagi na 
oferowaną zniżkę.  

Oferowana zniżka wynosiła od 4 zł do 154 zł. tj.: 4 zł, 54 zł, 79 zł, 104 zł, 129 
zł, 154 zł. Ankietowane osoby oceniały także poziom start jakie ponosi ich 
gospodarstwo domowe w zależności od pory wystąpienia przerwy w dostawie 
energii elektrycznej jak i czasu jej trwania tj. 1 minuty, oraz 2, 4 i 6 godzin.  

Łącznie 120 osób wypełniło przesłaną ankietę „on-line”. Wyniki badania 
ankietowego przedstawiono na Rysunku 4.  
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Rysunek 4. Akceptacja braku dostaw energii elektrycznej przez 
gospodarstwa domowe w zależności od czasu wystąpienia przerwy, jej długości  
i uzyskanej rekompensaty. 

 

Wyniki pokazują, że przedłużający się okres wyłączenia zasilania energii 
elektrycznej zmniejsza prawdopodobieństwo akceptacji braku zasilania, chociaż 
zależność ta osłabia się w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie warunki 
udzielenia bonifikat odnoszą pozytywny skutek, ponieważ udzielenie wyższych 
bonifikat z tytułu niedotrzymania umów dostaw energii elektrycznej zwiększa 
prawdopodobieństwo akceptacji zaistniałej sytuacji. 

Grupa respondentów w wieku od 18 do 24 lat jest szczególnie wrażliwa na 
efekt długości przerw w zasilaniu, w tym przypadku prawdopodobnie z uwagi na 
większą zależność od dostępu do energii elektrycznej, grupa ta jednocześnie 
docenia możliwość uzyskania bonifikat przy relatywnie niskich przeciętnych 
dochodach własnych. 

Obliczone koszty niedostarczonej energii dla gospodarstw domowych m.st. 
Warszawa przedstawiono w Tabeli 2. 

 
Tabela 2. Koszty niedostarczonej energii elektrycznej dla gospodarstw 

domowych m.st. Warszawa. 
Wyszczególnienie Wartości 

Maksymalne 
Wartości 
Minimalne 

Wartości 
Średnie 

Całkowity koszt energii niedostarczonej 
dla gospodarstw domowych (miliony 
PLN) 

 
256 

 
126 

 
218 

Źródło: obliczenia własne (1 PLN = 4,2 Euro). 
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3.2 Sektor przemysłu i usług 
W przypadku sektora przemysłu i usług, koszty zostały oszacowane na 

podstawie średniej wartości dodanej i wyniosły w granicach 105 - 147 milionów 
PLN. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że średnia wartość szacowanych szkód 
dla 6-godzinnej przerwy w zasilaniu wyniosła ok. 369 milionów PLN. Koszty 
poniesione przez gospodarstwa domowe i sektor przemysłu i usług w Warszawie 
są znacząco wyższe niż w przypadku producentów i sektora przesyłowego energii 
elektrycznej.  
 

3.3. Koszty niedostarczonej energii dla sektora elektroenergetycznego 
Koszty niedostarczonej energii dla sektora energii zostały obliczone jako 

energia niesprzedana (w cenach rynkowych w dniu zdarzenia). 
Szacunkowe utracone przychody dla wytwórców energii zostały obliczone 

jako iloczyn godzinowej ceny rynkowej energii elektrycznej (źródło: Towarowa 
Giełda Energii) i wielkości energii niedostarczanej w każdej godzinie awarii. 
Utracone przychody spółek przesyłowych zostały oszacowane na ok. 1,1 miliona 
PLN. Wyniki obliczeń przedstawiono w Tabeli 3. 
 

Tabela 3. Utrata przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przez sektor 
przesyłu  

Czas awarii 
Cena energii 
elektrycznej 
(PLN/MWh) 

Energia elektryczna 
niedostarczona 
(MWh) 

Utracone przychody 
(PLN) 

10.00 199,54 988 197,061 

11.00 202,14 997 201,619 

12.00 198,85 996 198,109 

13.00 190,35 990 188,494 

14.00 188,50 971 183,048 

15.00 186,19 962 179,040 

  Razem 5904 1,147,372 

Źródło: Obliczenia własne. 

Łączne koszty wynikające z niedostarczenia energii dla m st. Warszawa, dla 
wytwórców energii elektrycznej i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu 
dostaw energii elektrycznej zostały oszacowane na ok. 3,6 miliona PLN. 

 
4. Podsumowanie i wnioski 
Problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest integralną częścią 

bezpieczeństwa ekonomicznego każdego państwa, dlatego jest przedmiotem 
zainteresowania politycznego, prawnego i ekonomicznego społeczeństw. 

Analiza obserwowanych w ostatnich latach ataków cybernetycznych pozwala 
stwierdzić, iż w obszarze tym dokonała się standaryzacja metod ich przepro-
wadzania oraz nasilenie częstotliwości występowania. Powodem usystema-
tyzowania tej szkodliwej działalności jest dochodowość jaka wiąże się z „cyber” 
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przestępczością, chęć zaistnienia w mediach, i równolegle niski poziom 
„wykrywalności”. Ponadto niski poziom świadomości zasad bezpieczeństwa 
pracowników, kooperantów firm energetycznych, brak definicji zorganizowanej 
międzynarodowej „cyber” przestępczości i „cyber” wojny, brak współpracy wielu 
państw w działaniach prewencyjnych i karnych przyczyniły się do powstania 
bardzo dochodowej gałęzi przestępczości. 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego staje się coraz trudniejsze. 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej generują duże koszty. W pracy za 
przykład obliczeń kosztów niedostarczonej energii posłużył hipotetyczny sześcio-
godzinny brak zasilania aglomeracji warszawskiej w energię elektryczną.  
Przeprowadzona analiza pokazuje, że koszty ponoszone przez odbiorców  
i producentów energii elektrycznej dla 6-godzinnej przerwy w zasilaniu wyniosły ok. 
365 milionów PLN, przy czym koszt niedostarczenia energii elektrycznej dla 
odbiorców jest znacząco wyższy niż koszty leżące po stronie producentów  
i dostawców.  
 Dlatego w interesie społeczności krajów Unii Europejskiej leży podejmowanie 
działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, i ostatecznie zmniejszenia 
globalnego zagrożenia. Celem powinno być osiągnięcie określonego poziomu 
bezpieczeństwa skorelowanego z góry określonym ryzykiem akceptowanym przez 
zainteresowane strony. 

Obecnie brak jest wspólnej dla krajów UE strategicznej wizji zapewniającej 
utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, brak jest wypracowanych 
wspólnych standardów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń jakimi są ataki 
terrorystyczne.  
 

Streszczenie 
Praca przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zawiera 

ocenę kosztów zakłóceń dostaw energii elektrycznej dla systemu elektro-
energetycznego, gospodarki oraz społeczeństwa w Polsce.  

Analiza ekonomiczna jest oparta o studium przypadku, który dotyczy 
hipotetycznego sześcio - godzinnego braku dostaw energii elektrycznej  
w aglomeracji warszawskiej.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, koszty zakłóceń dostaw energii 
elektrycznej, cyberbezpieczeństwo 
 
 Summary 
 The article presents energy security issues, as well as contains assessment of 
costs of electricity supply interruptions for power system, economy and society in 
Poland. The economic analysis is based on a case study which concerns 
hypothetical, six hours lack of electricity supply in the Warsaw agglomeration.  

Key words: energy security, costs of blackout, cybersecurity 
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DIAGNOZA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI  
W ZAKRESIE SAMOOBRONY OBYWATELI 

 
 

Wstęp  
Kraje europejskie coraz częściej stanowią cel ataków terrorystycznych. 

Dochodzi do sytuacji, w których część państw ma kłopot z radzeniem sobie  
z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym1, a mieszkańcy zaczynają obawiać się  
o swoje życie. Jednakże każdy człowiek posiada możliwość obrony swojego życia  
i zdrowia w sytuacji zagrożenia. W Polsce, aby uniknąć odpowiedzialności karnej 
należy spełnić konkretne przesłanki. Możliwość obrony wskazuje artykuł 25 Ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który stanowi, że:  
„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, 
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. 
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy 
sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa 
zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem 
strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. 
§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze 
dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany 
przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej 
osoby”2. 

                                                           
1P. Hrynaszkiewicz-Ołów, M. Kobylarz, Możliwości w zakresie samoobrony obywateli Rzeczpospolitej 
Polskiej (w:)  J. Nowicka, A. Kurkiewicz (red.): Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Idea powsze-
chnego obowiązku obrony ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 53. 
2Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553). 
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Artykuł ten został przytoczony, ponieważ nie każdy obywatel ma świadomość 
swoich praw, a jedna z podstawowych zasad prawa, sformułowana przez prawo 
rzymskie Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) bardzo często 
przynosi niespodziewane, negatywne skutki. Zasada ta obciąża każdą osobę, 
która miała możliwość zapoznania się z przepisami prawa3. Wiele osób utożsamia 
obronę konieczną tylko i wyłącznie z możliwością wyłączenia bezprawności czynu, 
podczas gdy dochodzi do przekroczenia granic obrony koniecznej. Z tego też 
względu konieczne jest prowadzenie działań uświadamiających społeczeństwo, na 
temat możliwości obrony oraz skutków przekroczenia jej granic. 

Przed rozpoczęciem takich działań należy określić, jaka jest świadomość 
społeczna dotycząca możliwości obrony w sytuacji zagrożenia. Takie badanie jest 
konieczne, ponieważ od tego uzależnione są kolejne działania w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa. W tym celu, 15 października 2018 roku w Akademii 
Marynarki Wojennej przeprowadzono badania sondażowe wśród studentów. 
Każdej z osób ankietowanych został przedstawiony anonimowy kwestionariusz 
ankiety. Respondenci musieli odpowiedzieć na 17 pytań: 10 pytań zamkniętych 
oraz 7 pytań otwartych. Ich celem było sformułowanie wniosków oraz zaleceń, 
dzięki którym może zostać zwiększone bezpieczeństwo osobiste. 

 
Charakterystyka badanej grupy 
Badaniem zostało objętych 52 studentów Akademii Marynarki Wojennej 

pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Badaniu 
ankietowania zostało poddanych 55,77 % mężczyzn (29) oraz 44,23 % kobiet (23). 

Dobór próby badawczej nie był przypadkowy, ponieważ większość studentów 
ukończyła pierwszy stopień studiów na kierunku związanym z bezpieczeństwem,  
a tym samym uczęszczała na zajęcia związane z prawem wykroczeń, prawem 
karnym, a także z samoobroną. 73,08 % osób realizowało pierwszy stopień 
studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, 7,69 % osób na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe, natomiast wśród osób ankietowanych nie było osób, 
które ukończyły kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Oprócz 
kierunków wskazanych w kwestionariuszu ankiety 5 osób ukończyło kierunek 
Wojsko w systemie służb publicznych, dwie osoby Bezpieczeństwo morskie 
państwa, dwie osoby Towaroznawstwo i jedna osoba Ratownictwo medyczne 
(Rysunek 1).  

 

                                                           
3D. Czerniak, Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym, Folia 
Iurdica Universitatis Wratislaviensis. 2015, nr 4 (1) s. 202. 
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Rysunek 1. Ukończone kierunku studiów pierwszego stopnia

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wyniki badań 
W pierwszym pytaniu, respondenci musieli odpowiedzieć na pytanie otwarte: 

„Czym jest dla Pana/Pani samoobrona?” Pytanie to miało wskazać, w jaki sposób 
studenci po powyższych kierunkach rozumieją słowo „samoobrona”, ponieważ 
ukończone kierunki studiów powinny wskazywać przede wszystkim na dwa 
znaczenia tego wyrazu: jako działania na rzecz powszechnej samoobrony ludności 
wynikającej z powszechnego obowiązku obrony, która jest składową obrony 
cywilnej4, a także jako możliwość obrony przed napastnikiem. Odpowiedzi 
studentów zostały przedstawione w tabeli nr 1. Ze względu na to, że większość 
osób ankietowanych ukończyła kierunek związany z bezpieczeństwem, założono, 
że powinni oni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych  
z obroną własną. 

 
Tabela 1. Postrzeganie samoobrony przez ankietowanych 

Czym jest dla Pani/Pana samoobrona? 

Osobistą umiejętnością obrony przed napastnikiem 

Możliwością obrony siebie lub innych osób w sytuacji zagrożenia 

Możliwością wykorzystania technik (np. siły fizycznej) umożliwiających odparcie 
bezpośredniego ataku 

Odparciem ataku 

Możliwością podniesienia sprawności fizycznej 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                           
4R. Kalinowski, Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 2017, nr 15, s. 45. 
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Większość respondentów wskazywała, że „samoobrona” jest związana przede 
wszystkim z bezpośrednią obroną przed napastnikiem, w celu odparcia ataku,  
a także z obroną bliskich osób w przypadku zagrożenia. Ankietowani udzielając 
odpowiedzi na powyższe pytanie wskazywali, że jest ono związane z użyciem siły. 
Żadna z badanych osób nie wskazała „samoobrony” jako pojęcie związane  
z obroną cywilną. 

Następne pytanie dotyczyło sposobu zabezpieczania się w ramach 
samoobrony przez ankietowanych (Rysunek 2.).  
 

Rysunek 2. Czy nosi Pan/Pani ze sobą środek obrony osobistej/narzędzie do 
samoobrony? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Z 52 osób jedynie 11 wskazało, że nosi ze sobą narzędzie do samoobrony. 

Warto zwrócić uwagę, że 64,29 % z nich to kobiety. 
Kolejne pytania dotyczyły przedmiotów noszonych przez studentów w celach 

samoobrony. Studenci musieli odpowiedzieć, czy noszą takie przedmioty ze sobą 
oraz jakie to są przedmioty. Odpowiedzi respondentów przedstawione zostały na 
rysunku nr 2 i 3. 
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Rysunek 3. Jaki środek ochrony osobistej/narzędzie do samoobrony nosi 
Pan/Pani przy sobie? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Osoby badane posiadają przy sobie przede wszystkim gaz pieprzowy oraz 

nóż. Kobiety przeważnie noszą ze sobą gaz pieprzowy, natomiast mężczyźni 
posiadają nóż. Dwie kobiety wskazały, że dla nich środkiem, którym można się 
obronić jest tak naprawdę każda rzecz, która znajduje się w torebce. Dwie osoby 
wskazały, że noszą przy sobie więcej niż jeden przedmiot służący do obrony 
własnej. 

Szóste oraz siódme pytanie dotyczyło zainteresowania oraz trenowania przez 
studentów sportów, bądź sztuk walki. Pytania zostały zawarte w kwestionariuszu, 
ponieważ poznanie sztuk, czy sportów walki oraz zainteresowanie nimi (przede 
wszystkim związane z ich filozofią) mają znaczący wpływ na kształtowanie 
odpowiednich postaw (Rysunek 4. i 5.). Osoby, które kiedykolwiek zapoznały się  
z filozofią tego typu sportów bardzo często potrafią lepiej pracować nad swoimi 
emocjami. 
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Rysunek 4. Czy interesuje się Pan/Pani sportami/sztukami walki? 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek 5. Czy trenował/a Pan/Pani kiedykolwiek sporty/sztuki walki? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Większość studentów interesuje się sztukami walki. (61,54 %). Co ciekawe, 

aż 75,86 % mężczyzn trenuje, bądź trenowało kiedykolwiek sztuki/ sporty walki  
i jedynie 17,24 % mężczyzn nie wykazuje zainteresowania tymi sposobami walki. 
Wśród kobiet 56,52 % trenuje, bądź trenowało tego rodzaju sporty, jednak 
większość badanych kobiet nie wykazuje nimi większego zainteresowania (34,78 
%).  

Ósme oraz dziewiąte pytanie odnosiły się do sytuacji zagrożenia życia  
i zdrowia. Respondenci musieli w nich odpowiedzieć, czy kiedykolwiek znaleźli się 
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w takiej sytuacji, a jeżeli odpowiedzieli na pytanie twierdząco (Rysunek 6.), to ich 
zadaniem było opisanie zdarzenia. 
 

Rysunek 6. Czy był Pan/Pani kiedykolwiek w sytuacji zagrożenia 
zdrowia/życia spowodowanej celowym atakiem innej osoby? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Aż 36,54 % osób znalazło się w sytuacji zagrożenia życia/zdrowia. Ponad ¼  

z nich (26,32 %) to były kobiety. Wśród kobiet do najczęstszych przyczyn ataków 
należały napaści agresywnych mężczyzn. Natomiast wśród mężczyzn do zdarzeń 
najczęściej dochodziło pod wpływem alkoholu. Osoby ankietowane wskazywały 
również, że do zdarzeń dochodziło w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego (część studentów pełni służbę w formacjach 
mundurowych), a także przy próbach kradzieży.  

Broń palna dawniej przesądzała o tym, czy człowiek będzie w stanie 
przetrwać oraz zagwarantować bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Między 
innymi pierwsza oraz druga wojna światowa sprawiły, że to państwo stało się 
gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa, przez co nastąpiły ograniczenia  
w dostępie do broni palnej. Zagrożenia, związane z terroryzmem islamskim  
w Europie sprawiają, że można zastanawiać się, czy te ograniczenia są słuszne5. 
Pomimo to posiadanie broni palnej jest tematem budzącym wiele kontrowersji. 
Dlatego też w kolejnym pytaniu studenci musieli odpowiedzieć na pytanie 
związane z ich poczuciem bezpieczeństwa, w przypadku gdyby posiadali dostęp 
do broni palnej (Rysunek nr 7.) 
 
  

                                                           
5P. Hrynaszkiewicz-Ołów, M. Kobylarz, Możliwości w zakresie samoobrony… dz.  cyt. s. 56. 
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Rysunek 7. Czy posiadając broń palną, czułby się Pan/ czułaby się Pani 
bezpieczniej? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad połowa osób badanych (53,85 %) stwierdziła, że nie czułaby się 

bezpieczniej, gdyby posiadała broń palną. Większość z tych osób stanowią kobiety 
i tylko 21,74 % z nich uznało, że posiadanie broni palnej sprawiłoby, że czułyby się 
bezpieczniej. Należy zauważyć, że aż 58,33 % osób, które uznały, że ich poczucie 
bezpieczeństwa zwiększyłoby się, to osoby, które znalazły się kiedykolwiek  
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.  

Dostęp do broni palnej w Rzeczpospolitej Polskiej jest reglamentowany  
i każdy praworządny obywatel, którego zdrowie psychiczne i fizyczne na to 
pozwala może ubiegać się o pozwolenie na broń. Jednakże proces ten jest długi  
i wymaga cierpliwości. Dlatego też w kolejnym pytaniu respondenci musieli 
odpowiedzieć na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że ze względu na sytuację 
dotyczącą bezpieczeństwa w Europie (związaną z zamachami terrorystycznymi), 
dostęp do broni palnej powinien mieć każdy obywatel w Polsce?” Ich opinie zostały 
zawarte w tabeli nr 2.  

 
Tabela 2. Opinie dotyczące łatwiejszego dostępu do broni palnej w Polsce 

Dostęp do broni palnej w Polsce 
powinien być łatwiejszy, ponieważ: 

Dostęp do broni palnej w Polsce nie 
powinien być łatwiejszy, ponieważ: 

1.Każdy ma prawo do zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa  

1.Ludzie generowaliby więcej zagrożeń  

2.Obecnie osoby związane z 
przestępczością i tak posiadają broń 
(nielegalnie), natomiast posiadając broń 
można obronić się przed taką osobą 

2.Ludzie są zbyt mało odpowiedzialni 
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3.Posiadanie broni zwiększyłoby poczucie 
bezpieczeństwa 

3.Zbyt wiele osób cierpi na choroby 
psychiczne 

4.Zagrożenie terroryzmem międzynaro-
dowym jest coraz większe 

4.Broń palna jest środkiem ostatecznym i 
dlatego nie wszyscy powinni mieć do niej 
dostęp 

 5.Sytuacja w Polsce nie jest jeszcze na tyle 
niebezpieczna, jak w innych krajach 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Większość ankietowanych (73,08 %) odpowiedziało, że nie każdy obywatel 
powinien mieć dostęp do broni palnej w Polsce. Wskazana hierarchia odpowiedzi 
wskazuje, że respondenci mają świadomość, że broń palna byłaby stosowana 
niewłaściwie i dochodziłoby do nadużyć związanych z jej użyciem. Według 
studentów, obywatele Polski są nieodpowiedzialni i dlatego dostęp powinien być 
ograniczony. Ankietowani, którzy wskazali, że są za posiadaniem broni palnej 
najczęściej wskazywali, że każdy obywatel powinien mieć możliwość zapewnienia 
sobie obrony. Część z tych osób wskazała również, że przestępcy posiadają broń 
nielegalnie i dlatego też całe społeczeństwo powinno mieć większy do niej dostęp.  

W pytaniach 12 i 14 respondenci musieli odpowiedzieć, w jaki sposób 
rozumieją pojęcia „obrona konieczna” i „stan wyższej konieczności”. Hierarchię 
odpowiedzi studentów, które pojawiały się najczęściej przedstawia tabela nr 3.  

 
Tabela 3. Rozumienie pojęć „obrona konieczna” i „stan wyższej konieczności” 

Obrona konieczna Stan wyższej konieczności 

1.Forma obrony przeciwko zagrożeniu 
zdrowia lub życia  

1.Sytuacja, w której dobro poświęcone jest 
mniej warte od dobra zagrożonego  

2.Stosowanie siły fizycznej, bądź użycie 
innych środków, w celu zapobieżenia 
bezprawnemu atakowi na życie lub zdrowie 
człowieka  

2.Forma obrony w przypadku wystą-pienia 
zagrożenia życia lub mienia  

3.Sytuacja, w której życie i zdrowie są 
zagrożone i nie ma innej możliwości obrony 

3.Sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do 
zachowania się w sposób niezgodny z 
prawem 

4.Sytuacja, która wiąże się z uszko-dzeniem 
ciała napastnika  

4.Sytuacja, w której należy stosować skrajne 
rozwiązania 

5.Nie rozumiem znaczenia tego pojęcia  5.Nie rozumiem znaczenia tego pojęcia  

Źródło: opracowanie własne. 
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Stan wyższej konieczności jest również okolicznością wyłączającą karną 
bezprawność czynu6. Jednakże nie każdy student kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne potrafił określić, czym są powyższe dwa kontratypy. Większość 
ankietowanych posiadała jedynie ogólne pojęcie dotyczące tych terminów. Z tego 
też powodu, ze względu na nieznajomość przepisów, w sytuacji zagrożenia 
mogłoby dojść do przekroczenia granic obrony koniecznej, czy stanu wyższej 
konieczności, a tym samym do odpowiedzialności karnej. Ankietowani nie 
uwzględniali w swoich odpowiedziach istotnej kwestii, że atak powinien być m.in. 
bezpośredni, a obrona powinna być współmierna do ataku. Pomimo to, uzyskane 
odpowiedzi i ich hierarchia pozwalają określić, że stan wyższej konieczności był 
lepiej rozumiany przez respondentów.  

W pytaniu 13 oraz 15 zadaniem respondentów było odpowiedzenie na 
pytanie, czy uważają, że przekroczenie granic obrony koniecznej/stanu wyższej 
konieczności w każdym przypadku powinno być karane, czy też nie. 48,08 % 
badanych wskazało, że przekroczenie granic nie powinno być karane, ponieważ 
każdy ma prawo do obrony, a w przypadku bezpośredniego ataku człowiek może 
zareagować instynktownie i pod wpływem emocji, nie panując nad swoim 
zachowaniem. Odmienne zdanie miało 51,92 % respondentów, którzy wskazali, że 
w przypadku, gdy zastosowany środek obrony znacząco przekroczył granice 
obrony koniecznej, czy stanu wyższej konieczności, nie powinien zachodzić 
kontratyp. Ankietowani wskazali również, że wszystko jest uzależnione od 
konkretnej sytuacji i tak naprawdę każda powinna być rozpatrywana indywidualnie. 

Coraz częściej można usłyszeć o sytuacjach, w których dochodzi do 
zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Jest to związane między innymi  
z medialnością takich zdarzeń i prowadzi to do wzrostu zainteresowania kursami 
samoobrony.  
 
  

                                                           
6W. Łuniewski, Stan wyższej konieczności a zasada proporcjonalności dóbr, Palestra. 2002, 46/3-4,  
s. 40.   
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Rysunek 8. Czy uważa Pan/Pani, że ze względu na zagrożenia 
terrorystyczne każdy obywatel powinien uczestniczyć w zajęciach z zakresu 
samoobrony (prowadzonych między innymi w zakładach pracy, czy w szkole), 
gdzie oprócz nauki walki wręcz poruszane byłyby aspekty teoretyczne, związane 
m.in. z obroną konieczną?  

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Aż 80,77 % osób ankietowanych uznało, że obywatele powinni uczestniczyć  

w zajęciach z zakresu samoobrony (Rysunek nr 8.). Takie zajęcia powinny być 
prowadzone nie tylko w szkołach, ale również przez pracodawców. Podczas 
kursów powinien być poruszany temat obrony koniecznej, ponieważ posiadanie 
umiejętności samoobrony, w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej 
może stanowić czynnik niewyłączający winy.  

 
Rysunek 9. Czy uczestniczyłby Pan/uczestniczyłaby Pani w bezpłatnych 

zajęciach związanych z samoobroną, gdyby była taka możliwość? 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Uważam, że takie zajęcia
są potrzebne

Zajęcia o takiej tematyce
nie są potrzebne

Nie mam zdania
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Ponad połowa respondentów (78,85 %) odpowiedziała, że wzięłaby udział  
w bezpłatnych zajęciach z zakresu samoobrony. Jest to o tyle istotne, że studenci 
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne widzą konieczność podnoszenia swojej 
sprawności fizycznej i wiedzy. Odpowiedzi na ostatnie dwa pytania jednoznacznie 
wskazują, że większość studentów jest świadoma zagrożeń, które mogą wystąpić, 
a także tego, że należy przed nimi uchronić się. 

Powyższe badania ankietowe wskazują, że edukacja obywateli w zakresie 
kontratypów jest konieczna. Widać to między innymi dlatego, że pomimo 
studiowanego kierunku, studenci nie zawsze potrafili odpowiedzieć na zadane 
pytania. Nie należy dopuszczać do takich sytuacji, w których obywatele nie znają 
swoich praw, ponieważ niekiedy dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których 
napastnik może czuć się bezkarnie. Świadomość powinna być zwiększana już  
w szkole, podczas zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa, a następnie podczas 
studiów i w trakcie pracy zawodowej za pomocą specjalistycznych kursów 
samoobrony. Zaniechanie takich działań z pewnością nie zwiększy poczucia 
bezpieczeństwa obywateli, a tym samym doprowadzi do ich niezadowolenia.  

 
Streszczenie  
Celem artykułu było określenie świadomości społecznej dotyczącej 

możliwości obrony w sytuacji zagrożenia. Badaniom zostali poddani studenci 
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studiujący w Akademii Marynarki Wojennej, 
którzy musieli odpowiedzieć na 17 pytań związanych przede wszystkim z obroną 
konieczną oraz stanem wyższej konieczności. Odpowiedzi respondentów 
wskazały, że świadomość obywateli w zakresie samoobrony powinna być stale 
zwiększana.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obrona konieczna, stan wyższej 
konieczności, samoobrona. 

 
Summary  
The aim for this article was to define the level of social awarness concerning 

possibilities of self-defense. Internal Security students from Naval Academy in 
Gdynia were the subjects of research. They were obliged to respond for 17 
questions associated with defense necessary and state of higher necessity. Their 
answers indicated that citizens' awareness in area of self-defense should be 
constantly increased. 

Key words: security, defense necessary, a state of higher necessity, self-
defense. 
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Zał. 1 
Szanowni Państwo, 
jesteśmy uczestnikami studiów doktoranckich na kierunku Nauki o bezpie-
czeństwie w Akademii Marynarki Wojennej i prowadzimy projekt naukowo-
badawczy FEBE „Analiza porównawcza możliwości w zakresie samoobrony 
obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej 
Niemiec na przykładzie użycia broni palnej i stosowania siły fizycznej”. W ramach 
badań naukowych chcielibyśmy sprawdzić, w jakim stopniu studenci I roku studiów 
magisterskich wiedzą, jakie mają możliwości dotyczące samoobrony w sytuacjach 
zagrożenia. Prosilibyśmy o wypełnienie anonimowej ankiety, jej wyniki posłużą do 
napisania monografii naukowej dotyczącej wyżej wymienionego projektu naukowo-
badawczego. 
 
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

1. Proszę podać płeć: 
a. Kobieta; 
b. Mężczyzna. 

2. Jaki kierunek studiów ukończył/a Pan/Pani na pierwszym stopniu studiów? 
a. Bezpieczeństwo wewnętrzne; 
b. Bezpieczeństwo narodowe; 
c. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie; 
d. Inny, (jaki?) ……….………… 

3. Czym jest dla Pana/Pani samoobrona? 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………  

4. Czy nosi Pan/Pani ze sobą środek obrony osobistej/ narzędzie do 
samoobrony? 

a. Tak, 
b. Nie. 

5. Jeżeli odpowiedział Pan/Pani twierdząco na powyższe pytanie, proszę 
napisać, jaki środek nosi Pan/Pani ze sobą.  

a. Gaz pieprzowy; 
b. Pałka teleskopowa; 
c. Nóż; 
d. Inne (jakie?) …………….. 

6. Czy interesuje się Pan/Pani sportami/sztukami walki?  
a. Tak, 
b. Nie. 

7. Czy trenował/a Pan/Pani kiedykolwiek sporty/sztuki walki?  
a. Tak, 
b. Tak, ale już nie trenuję, 
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c. Nie, nigdy nie trenowałem. 
8. Czy był Pan/Pani kiedykolwiek w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia 

spowodowanej celowym atakiem innej osoby? 
a. Tak, 
b. Nie. 

9. Jeżeli odpowiedział Pan/Pani twierdząco na powyższe pytanie, proszę 
opisać sytuację (przyczynę, a także jak sytuacja zakończyła się). 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………  

10. Czy posiadając broń palną, czułby się Pan/czułaby się Pani bezpieczniej? 
a. Tak; 
b. Nie. 

 
 
 

11. Czy uważa Pan/Pani, że ze względu na sytuację dotyczącą 
bezpieczeństwa w Europie (związaną z zamachami terrorystycznymi), 
dostęp do broni palnej powinien mieć każdy obywatel w Polsce? 

a. Tak, ponieważ…………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

b. Nie, ponieważ…………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

12. Proszę napisać, w jaki sposób rozumie Pan/Pani pojęcie „obrony 
koniecznej”. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………  

13. Czy uważa Pan/Pani, że przekroczenie obrony koniecznej w obronie 
własnej w każdym przypadku nie powinno być karane? Proszę napisać 
swoją opinię. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

14. Proszę napisać, w jaki sposób rozumie Pan/Pani pojęcie „stan wyższej 
konieczności”. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

15. Czy uważa Pan/Pani, że przekroczenie stanu wyższej konieczności  
w obronie własnej, bądź innej osoby w każdym przypadku nie powinno być 
karane? Proszę napisać swoją opinię. 
……………………………………… 
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……………………………………… 
……………………………………… 

16. Czy uważa Pan/Pani, że ze względu na zagrożenia terrorystyczne każdy 
obywatel powinien uczestniczyć w zajęciach z zakresu samoobrony 
(prowadzonych między innymi w zakładach pracy, czy w szkole), gdzie 
oprócz nauki walki wręcz poruszane byłyby aspekty teoretyczne, związane 
m.in. z obroną konieczną? 

a. Uważam, że takie zajęcia są potrzebne, 
b. Zajęcia o takiej tematyce nie są potrzebne, 
c. Nie mam zdania.  

17. Czy uczestniczyłby Pan/uczestniczyłaby Pani w bezpłatnych zajęciach 
związanych z samoobroną, gdyby była taka możliwość? 

a. Tak; 
b. Nie. 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Michał Wojciech PŁACHTA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

BREACH OF CRIMINAL LAW AND SUBSTANTIVE CONTENTS OF A 
WRONGFUL ACT: A PROPOSAL FOR A METHODOLOGICAL AND LEGAL 

RESEARCH PROJECT OF BORDERLINE CASES IN A COMPARATIVE 
PERSPECTIVE 

 
 

I. Introduction 
The proposed study would focus on a category of acts which are obviously 

wrongful as, from the formal point of view, they violate the provisions of criminal law. 
On the other hand, given the substantive content of such an activity in a particular 
case and its social assessment as well as the special circumstances surrounding it, 
such as motives, the manner of perpetration and a scale of harm inflicted and 
damages caused, the dangerousness is extremely low. It could be argued that these 
acts are offences in merely "technical terms", as there is a striking discrepancy 
between the level of the social danger/harm implicitly assumed by the legislator in the 
statute and the real significance of an act. 

The question arises as to whether there should be a doctrine allowing the courts 
to relieve persons who have "technically" breached a statute from liability under that 
statute. It could be argued that where there are irregularities of very slight 
consequence and the judicial policy has been that the statute did not intend that the 
infliction of penalty should be inflexibly severe and, further, if the deviation were  
a mere trifle, that doctrine should allow the court to overlook a technical breach of the 
statute. 

Unlike other problems of criminal law which are extensively discussed by 
scholars, the question of "borderline cases" does not attract sufficient attention. And 
yet it is of utmost importance for both doctrinal and practical reasons. A pragmatic 
approach, too, requires a clear answer to the question of how judges and criminal 
investigators should deal with acts which formally breach the provisions of penal law 
but hardly represent a danger to social, economic and other interests and values. 

At the outset, the following hypothetical theses can be proposed: first, triviality is, 
in its nature, relative, and not absolute; second, to establish triviality,  
a judge, a prosecutor and a law enforcement officer should use a “reasonable man” 
test based on two bases: subjective elements (perpetrator – victim) and objective 
elements (harm); third, the notion of triviality should take into account a social context 
– however a question arises as to how broad this context should be, ranging from  
a small community, through a region to the whole country; it is noteworthy that what 
could be viewed as non-trivial within a small community, can be regarded as trivial 
from a broader perspective. Finally, geographical dimension of triviality should be 
considered, as one of the questions that needs to be answered seeks to find out what, 
is anything, triviality has in common in the United States, Canada, Germany, India, 
South Africa and Poland. 

Hypothetically, there are two types of triviality: 
a. legislative, where the legislator is sanctioning a behaviour as an offence 

although such a conduct does not deserve such a treatment; 
b. law enforcement and judicial, where the authorities adjudicating the law face 
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such a case. 
Legislative triviality refers to a class of human acts as defined in the legislation, 

whereas the other type of triviality refers to a specific and individual behaviour. The 
latter situation does not mean that the relevant prohibition drafted in a more general 
terms should be repealed. This is a kind of situation that the legislator have to be 
aware of and take it into account when drafting and adopting any criminal legislation. 
In this context, the proposed study should answer the following question: what factors 
have a bearing on a frequency and nature of each of these type of triviality? 
 

II Methodological questions 
The matter to be dealt with in this project is undoubtedly of a delicate nature. Due 

to the fact that any a priori categorization and hierarchy of offences cannot be 
successful, particularly if based on substantive rather than formal criteria, an 
assessment of unlawful acts and the decision as to which of them are "borderline 
cases" and which are not is inevitably discretionary although not arbitrary. 
Accordingly, various terms may be used, such as "minor criminality", "marginal 
criminality", "trivial offences” or “insignificant offences". 

It is undesirable to analyze this problem and to define such acts as merely 
invoking one point of view. Rather, it might be helpful to elaborate and make use of  
a multifaceted scheme which combines the insignificant harm and/or minor guilt of the 
perpetrator with "particular circumstances". An attempt to transfer the insignificance of 
harm or damage into a specific amount of money does not seem to be desirable for 
practical reasons. Should such a step be made, there would be a need to provide 
some exceptions to this rule, which would make fixing any numerical criterion useless. 

On the other hand, the term "particular circumstances" is broader to the effect 
that it can contain a number of criminological factors which are relevant from the point 
of view of criminal policy, such as the degree of guilt, the extent of "social danger" of 
an act, the criminal record of an offender, the way and manner of perpetration of an 
offence, the purpose of compensation, and the need of general and special 
prevention. Whether a particular offence can be labelled "minor" or "insignificant" 
should be dependent on the number of such circumstances which appear in the case 
concerned. 

It is agreed that unlawful conduct is either morally reprehensible (and thus 
"criminal") or not7 but that the blameworthiness is a matter of degree8 and depends 
more on the concrete objective and subjective circumstances of the offence than on 
the label attached to its legal definition.9 Then an all-or-nothing distinction between 
criminal punishment conferring moral blame and "ethically neutral" administrative 
sanctions makes no sense. Nor can such a distinction be based on an alleged 
difference between the protection of legal (individual) rights and of "mere" 
administrative interests. 

The proposed study should aim at: 
(1) analyzing the phenomenon of "borderline cases" in criminal matters; 

                                                           
7Th. Würtenberger, Foreword, (in:) O. Lee, T.A. Roberston eds., "Moral Order" and the Criminal Law, The 
Hague: Martinus Nijhoff 1973, s. 22. 
8A. von Hirsch, N. Jareborg, Gauging Criminal Harm: A Living-Standard Analysis,  Oxford Journal of Legal 
Studies 1991, t. 11, s. 1-38. 
9J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, vol.4: Harmless Wrongdoing, Oxford University Press 
1988, s. 34. 
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(2) specifying and defining the criteria to distinguish this group of wrongful acts; 
(3) examining possible responses to that problem in a comparative perspective; 
(4) presenting an optimal solution de lege ferenda. 
The comparative analysis should, at a minimum, take into account three legal 

systems: common law (Canada and the United States), Eastern Europe (Poland and 
Soviet Union) and Western Europe (France and Germany). It should be based on 
statutes and commentaries on them, legal writings of scholars and opinions delivered 
by courts. 

The following dimensions of the central problem should be highlighted: 
(1) legislative technique used in defining and categorizing offences and other 

wrongful acts; 
(2) role, power and position of judges in the criminal justice system; 
(3) regulatory provisions of substantive criminal law; and 
(4) procedural legislation. 

 
III Legislative technique 
1. Method of defining unlawful acts 
First and foremost, it should be carefully considered whether a specific method of 

defining and specifying features of a criminal offence has a bearing on the problem of 
"borderline cases", and if so, to what extent.10 The question arises concerning the 
relationship between the use of general terms susceptible to various interpretations 
and blank regulations, on the one hand, and a casuistic method and precise 
descriptions of the features of an offence based on quantitative elements, on the 
other.11 Two further questions should be asked. First, in which of the aforementioned 
situations is the problem of offences representing minimal (or no) social danger more 
likely to occur ? Second, how do these methods and techniques generate the solution 
to this problem ? 

Finally it should be noted that the extent of human behaviour that the legislator 
makes punishable has a direct relevance to the problem of "borderline cases". The 
more widely the legislator is tempted to stretch the "sail of punishability",12 the more 
criminal investigators and judges may be willing (or compelled) to adjust the 
provisions to the need of real social and economic life.13 Both criminologists and 
criminal law commentators warns against “the overreach of the criminal law 
“.14Therefore, the legislative reforms should be based on the recognition that penal 
law and criminal sanctions are ultima ratio in dealing with human behaviour and social 
activity. 

Where a legislature broadly chooses formulations that appear to extend liability, 
expecting prosecutorial discretion and judicial interpretation to take care of excess, the 

                                                           
10J.M. Miller, The Language of Justice: Vagueness, Discretion, and Sophistry in Criminal Law, Western 
State University Law Review 1985, t. 13, s. 129-136. 
11J.C. Jeffries, Legality, Vagueness, and the Construction of Penal Statutes, Virginia Law Review 1985,  
t. 71,s. 189-245. 
12S. Kloepfer, Ambiguity and Vagueness in the Criminal Law: and Analysis of Types, Criminal Law Quarterly 
1985, t. 27, s. 94-128. 
13M. McMahon, "Net Widening": Vagaries in the Use of a Concept, British Journal of Criminology 1990, t. 30, 
s. 121-149. 
14N. Morris, The Overreach of the Criminal Law, Acta Juridica 1975, s. 40-53; J.D. Van Der Vyver, The 
Overreach of the Criminal Law, Acta Juridica 1975, s. 53-58. 
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problems are likely to arise in practice. Having a criminal code that appears to subject 
too much behaviour to criminal penalties is itself not desirable. 

An approach that would be somewhat more responsive to these difficulties would 
be to direct construction according to the fair import terms and general and special 
purposes. This approach would introduce greater latitude for flexibility of response to 
unusual circumstances, while still giving significant emphasis to the statutory 
language.15 
 

2. Distinction between criminal offences and contraventions 
(administrative violations) 

Another aspect of the legislative technique is the categorization and hierarchy of 
wrongful acts, and more specifically the distinction between offences and 
contraventions (administrative violations). The question arises as to whether  
a solution to the problem of "borderline cases" could possibly be sought through 
converting the underlying acts from ordinary criminal offences into administrative 
violations. To estimate whether such a solution is possible and desirable, the criterion 
of that division must be carefully examined.16 

It is reported in some common law countries that the degree of precision in 
defining criminal offences is not very high, as several factors and elements must be 
taken into account in this process. Moreover, penal law must be understandable to 
the general population. In the area of administrative criminal law, rules deal with 
greater detail than laws. Orders are even more specific, although technically they are 
not supposed to be prospective or of general applicability. They often require 
sophistication and expertise to be understood.17 

It is argued that, while penal law is reactive in nature and responds to the 
infliction of actual harm, administrative (criminal) law is prospective in nature and 
seeks principally to adjust future behaviour, not to compensate or punish for past 
wrongs. However, it seems controversial whether the former law relates more to 
quantitative aspects of the harm inflicted while the latter takes into account qualitative 
aspects as well.18 

The wider definitions of administrative infractions often serve as a "net" to collect 
cases outside the field of application of the norms of ordinary criminal law. Generally, 
criminal law takes into account, to a higher degree, actual harm inflicted by an offence 
as well as the kind of guilt as a subjective element. It should be borne in mind, 
however, that a considerable number of criminal offences merely require that the 
victim be exposed to danger, sometimes even to an abstract danger inherent in 
certain behaviour. Administrative violations are usually defined as simple violation of 
obligations and other provisions which cover both acting contrary to a prohibition and 
failure to act in accordance with an obligation. 

                                                           
15K. Greenawalt, A Vice of Its Virtues: The Perils of Precision in Criminal Codification, as Illustrated by 
Retreat, General Justification, and Dangerous Utterances, Rutgers Law Journal 1988, t. 19, s. 949. 
16A. Rabie, Crimes, Offences and Administrative Contraventions, South African Journal of Criminal Law 
and criminology 1978, t. 2, s. 20-21. 
17C. L. Saga, Regulatory Offences, Infractions and Alternative Compliance Measures, University of 
Toronto Faculty Law Review 1984, t. 25, s. 25-40. 
18J. Rowan-Robinson, P.Q. Watchman, Ch.R. Barker, Crime and Regulation. A Study of the 
Enforcement of Regulatory Codes, Edinburgh: T. Clark 1990, s. 196. 
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By ascribing a wrongful act to one or the other category, the legislator expresses 
his estimation based on the hierarchy of values protected. Such a theory raises, 
however, difficult questions. First, should ordinary criminal law and administrative 
penal law protect different "values"? Second, is there merely a quantitative difference 
between criminal offences and administrative violations? Third, what are the criteria 
by which the assignment of a specific act to one of these categories can be 
determined? 

Two methodologically different approaches to these questions have developed: 
induction, the observation of what law-makers actually do and why they do it; and 
deduction from general principles of what law-makers should do. 

It would be interesting to see to what extent the division of wrongful acts between 
criminal offences and administrative violations reflects traditional distinction between 
mala in se and mala prohibita.19 Finally, it should be examined whether such  
a distinction is based on qualitative or quantitative criteria. 

A commonly accepted definition of crime does not mark a clear boundary 
between criminal acts and other wrongs that are not considered criminal. Thus there 
is no clear lin e between those wrongs which are regarded as crimes, those personal 
injuries which are treated as civil actions (torts), and those numerous violations or 
regulatory laws to which penalties are attached, even though these violations are not 
called “crimes”.20 As professor Glanville Williams wrote, no quality can be found in 
acts called “criminal” that distinguishes them from noncriminal injuries, breaches of 
contract, violations of regulations, and other disappointments.21 

At its 14th Congress in Vienna in 1989, the International Association of Penal Law 
(AIDP) adopted a resolution on legal and practical problems posed by the difference 
between criminal law and administrative penal law. The resolutions states that 
whether or not certain conduct should properly be punished according to criminal law 
or to administrative penal law cannot be determined categorically. It is therefore in 
most cases for the legislature to decide what conduct is to be sanctioned criminally or 
by administrative penal law. In making that decision, legislative authorities should take 
into account several criteria, especially the importance of the social interest affected 
by the conduct, the gravity of endangerment or harm to that interest, and the 
culpability of the offender.22 

It seems that we are witnessing a development of a new parading of the criminal 
law. Under the old parading, crime was viewed as a unique, exceptional category of 
behaviour, qualitatively different from civil tort and other forms of un-criminalised 
conduct. Under the new parading, crime is neither unique, not exceptional as not 
qualitatively different from tort; as less injurious, les serious and less dangerous than 
many other conducts that are not brought within the jurisdiction of criminal law. 
Therefore, a crime (an offence) is a matter of degree. 

                                                           
19Id., s. 206. 
20G. Nettler, Explaining Crime, 2nd ed., New York: McGraw-Hill Book Co. 1978, s. 32. 
21G. Williams, The Definition of crime, Current Legal Problems 1955, t. 8, s. 107. 
22Resolutions adopted at the 14th Congress of A.I.D.P., Vienna, 2-7 October 1989, (w:) “Revue 
Internationale de Droit Penal” 1990., t. 61, s. 112. 
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It can be argued that there is a developing shift from the guilt-oriented concept of 
criminal law to the consequence orientation; from moral culpability, malice and 
wickedness to harm, injury and loss.23 
 

IV Role of judges 
It could be argued that judges might contribute to easing tensions and solving 

problems arising from the discrepancy between the wording of the statute defining  
a criminal offence and the actual substantive content of the respective act; provided, 
however, that the relevant provisions are flexible enough and the judges are entrusted 
with sufficient discretionary power. Otherwise, a judge would be forced to make  
a decision which, in view of particular circumstances in a given case, is doubtful from 
the point of view of both justice and criminal policy. The role of a judge must not be 
limited to carrying out the mere process of subsumption of factual circumstances to 
the statute and the automatic imposition of a sanction. Rather, he should be allowed 
to make efforts towards the more rational use of criminal sanctions and the application 
of penal statutes.24 

It should be borne in mind that no matter how the position of a judge is framed in 
a specific jurisdiction, his subordination to the "statute and law" always remains  
a necessary correlate of the judicial independency. However, to avoid creating  
a merely formal independency, the legislator should provide a possible wide range of 
rules and mechanisms which would enable a judge to bear full responsibility for his 
decisions and to make them consistent with the requirements of substantive justice 
and criminal policy.25 

These mechanisms, such as the ancient principle de minima non curat praetor 
(lex), could provide an ideal vehicle for judges to ensure that, in some doubtful cases, 
the criminal law can be used with a restraint and that the accused can be given the full 
benefit of the doubt even if technically guilty. The maxim can become an instrument 
for a judge invoking the social purpose (ratio legis) rather than the literal approach to 
statutory construction. 

It could be feared that the courts are likely to resist efforts to avoid a conviction 
on the basis that the infraction was trivial where a statute has clearly drawn an 
arbitrary line, such as in the case of setting a speed limit or a limit for impaired driving. 
Although this is likely to be true, it would seem that, even in such cases, there could 
be situations where judges do (and should be able to) exercise a dispensing 
discretion. 

Judicial interpretation should take into account both the immense difficulties for 
drafters of foreseeing and covering unusual situations and the nature of particular 
provisions. When situations are really extraordinary, judges should feel less 
constrained than is ordinarily appropriate by the evident import of the words chosen 
by the statute. They should feel less constrained when the provision is at high level of 
generality than when those who drafted the provision have made a serious attempt to 
specify all the relevant factors.26 

                                                           
23E. A. Fattah, From a Guilt Orientation to a Consequence orientation, (in:) W. Küper, J. Welp eds., 
Beitrāge zur Rechtswissenschaft, Heidelberg 1993, s. 791. 
24H.L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press 1968, s. 78. 
25Report on judicial independence and impartiality in the Council of Europe member States in 2017, 
February 2018, CCJE-BU(2017)11. 
26K. Greenawalt, op. cit., s. 950. 
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V Regulatory provisions of substantive criminal law 
1. General observations 
It could be argued that substantive criminal law is the right place to deal with 

"borderline cases" and that relevant regulations and mechanisms should be provided 
for in this area. It is noteworthy that a draft German penal code of 1930 included  
a provision on "particularly trivial cases" which reads as follows: 

"The statute specifies when a judge can relinquish from the imposition of  
a sanction in particularly trivial cases. 

A particularly trivial case takes place where the guilt of the perpetrator is so 
minor, and consequences of an act are so insignificant that there is no need to punish 
(him)".  

Based on this provision, the following proposal could be considered: pursuant to 
the regulation adopted in the "general part" of a penal code, trivial acts which are 
formally unlawful according to the respective provisions of the "special part" of that 
code are not punishable as ordinary criminal offences. Instead, there would be 
provisions for a special sanction of a "diminished (minor) quality". 
 

2. Poland: substantive definition of a criminal offence 
Like all other socialist countries of Eastern Europe which followed the soviet 

model, Poland adopted the substantive definition of an offence in its Penal Code in 
1969. However, such a concept had been known in that country since 1949. It was 
based on an element of the "social danger" of an act. When the present Penal Code 
was adopted in 1997, the basic concept has been retained under a new name: “social 
harmfulness”. 

Pursuant to Article 1 of this Code, penal liability can be incurred only by a person 
who commits a socially harmful act punishable by a law in force at the time of its 
perpetration. Consequently, if the act is not socially harmful or if the social 
harmfulness is insignificant, there is no offence, even though all features and 
elements of an offence, prescribed by the respective regulations, are fulfilled. 
However, in the latter case, where the social danger is insignificant, the liability of the 
perpetrator before another state organ, institution or social organization is not 
excluded. The degree of the social danger of the act is also taken into consideration in 
determining the sanction to be imposed (Article 50). Only if the social danger is not 
substantial may the criminal proceedings be conditionally terminated (Article 27). 

Since virtually the same definition is contained in the 1971 Code of 
Contraventions, that is, administrative violations (Article 1), it could be concluded that 
a contravention is a punishable act representing less social harmfulness than  
a criminal offence. Two questions arise in this context. First, is the social harmfulness 
an indispensable element of every administrative violation? Second, is the distinction 
between these categories of wrongful acts based on quantitative or qualitative 
criteria? The demarcation line between them cannot be dependent on the substantive 
content and specific characteristics of these acts.27  

A recent tendency to move minor offences from the realm of ordinary criminal 
law to administrative law not only causes difficulties in drawing a clear line between 
the two groups but also makes practically impossible the harmonization of the various 
criminal policies carried out by courts and competent administrative agencies. 

                                                           
27E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 160. 
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It is agreed that the term "social harmfulness" combines all objective and 
subjective elements pertaining to the definition of a specific offence and the 
punishability of a perpetrator.28 The question arises as to whether the guilt, and in 
particular the sanity, of an offender is eo ipso included in the meaning of this term.29 
An answer seems to be dependent on the specific theory of guilt which is adopted. At 
any rate, the "social danger" does not extend to all "personal circumstances" relating 
to the perpetrator. It should be noted that his attitude as well as his behaviour prior 
and after the commission of an offence rest outside the scope of that term. The 1997 
Penal Code clarifies which circumstances must be taken into account as the grounds 
for assessing the degree (level) of the “social harmfulness”. Article 115 paragraph 2 
provides that. 

Under the Penal Code, judges and prosecutors are obliged to make an 
assessment of every wrongful act not only as to whether all features of an offence as 
prescribed in the statute are fulfilled but also from two other points of view: 

(a) whether, given all circumstances of a specific case, such an act is socially 
harmful; and 

(b) whether the degree of social harmfulness is higher than "insignificant". 
Only after both questions are answered in the affirmative can the perpetrator be 

made responsible for his act as a criminal offence and the proceedings be carried out. 
The project should not only examine the historical background and practical 

consequences of the concept of "social danger/harmfulness" within the framework of 
substantive criminal law, procedural legislation and criminal policy but also reveal and 
analyse the reasons why the new Penal Code has retained this post-Soviet concept. 
 

VI Common law approach: de minimis non curat lex 
The maxim de minimis non curat praetor (lex) (the law does not concern itself 

with trifles) has its expression in both legislation and judicial jurisprudence in common 
law countries and, as was stated by a Canadian judge: "[The maxim] has an ancient 
and honourable history in our jurisprudence, being honoured as much in its breach, it 
seems, as in its observance".30 Its origin can be traced in Roman law.31 The source of 
the maxim de minimis non curat praetor seems to be Digesta 4.1.4.: the courts are not 
available to hear trivial cases. However, this maxim is believed to come from Callistro, 
a Roman lawyer (born ab. 150, died ab. 210). It can be traced in much older writing by 
Cicero (born 106 B.B., died 143 B.C.): De natura decorum 3 § 86.32 

On the other hand, the maxim de minimis non curat lex means that the law does 
not concern itself with trifles. The law does not address (answer) all possible 
questions, that is, questions which can possibly be thought of, but merely those more 
important.33 

The defence has arisen within the context of both civil and criminal actions and, 
most recently, has arisen in criminal prosecutions involving the possession of drugs34 

                                                           
28R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, C.H. Beck/Warszawa 
2007, s. 194. 
29P. Daniluk, Ocena społecznej szkodliwości czynu, Prokuratura i prawo 2011, nr 6, s. 127. 
30R. v. Overvold (1972) 9 CCC (2d) 517, de Weredt, J.M.C. 
31G. F. Wharton, Legal Maxims, London: Cox 1903, 3rd ed., s. 55. 
32D. Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 3rd ed., München: Beck 1983, s. 120. 
33Id., s. 55. 
34N.L.A. Barlow, Possession of Minute Quantities of a Drug, Criminal Law Review 1977, s. 26-39. 
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where the judiciary has played a role in developing the limits of liability of those who 
possess minute traces of the drugs in question.35  

The rationale behind the doctrine is to allow the courts to relieve persons who 
have "technically" breached a statute from liability under that statute. Where there are 
irregularities of a very slight consequence and the judicial policy has been that the 
statute did not intend that the infliction of penalty should be inflexibly severe and, 
further, if the deviation were a mere trifle, the doctrine allows the court to overlook  
a technical breach of the statute. The trial judge should then be allowed to dismiss the 
charge on the grounds that the substance that was held to be in unlawful possession 
is so trifling and insubstantial that Parliament could not have contemplated an offence 
in those circumstances.36 

In the 1954 Canadian case,37 the Police extracted minute quantities of lint, fluff 
and dust from the suspect’s pockets. Traces of heroin were found, weighing 
approximately one-thousandth of a gram or one-hundredth of a grain. The analyst 
testified that this presence could not be seen by the eye, could not be touched, was 
completely valueless for sale or other commercial purposes, was completely useless 
and valueless medicinally, and completely useless and valueless to an addict or 
anyone else. The Court acquitted the defendant. The Court opined that to find that the 
accused had possession of such minute traces of heroin was asking the Court to 
carry findings to an absurdity: “indeed to me it is so artificial and divorced from reality, 
as to border almost on the fantastic”. The judge ruled that to find the perpetrator  
a delinquent guilty of a criminal offence would create an injustice which was contrary 
to the spirit and letter of the law. 

Because application of the maxim appears to be fully discretionary and the case 
law is not satisfactory,38 it seems unwise to be assertive about the state of the law 
concerning a small quantity of drugs and, in particular, about the availability of the de 
minimis defence. All that can be safely said is that it has succeeded on some 
occasions and seems to be an open question. 

It is noteworthy that the scope of application of the maxim de minimis non curat 
lex (praetor) is not limited to common law countries. This solution can be found also in 
other jurisdictions, most visibly in India and South Africa. Furthermore, for decades, 
this problem have been debated among German scholars and practitioners (judges, 
prosecutors, attorneys). As early as mid-sixties a proposal was submitted to introduce 
the “principle of triviality” (Geringfügigkeitsprinzip) as an interpretative rule39 – in 
addition to the existing solution in Sections 153 and 153a of the German Code of 
Criminal Procedure. The call for such a principle has been renewed several times.40 
 

                                                           
35S. Davidson, Criminal Liability for Possession of Nonusable Amounts of Controlled Substances, 
Columbia Law Review 1977, t. 77, s. 596-624. 
36J.M.T. Labuschagne, De Minimis Non Curat Lex, Acta Juridica 1973, s. 291-304. 
37R. v. Arne Ling (1954) 109 CCC 306 (Alta SC). 
38The Canadian Bar Association, after a review of the case law, found two  important inadequacies in 
the current state of law respecting the maxim de minimis non curat lex. K.R. Hamilton, De Minimis Non 
Curat Lex, Canadian Bar Association: National Criminal Justice Section, Committee on Criminal Code 
Reform, Working Paper No. 8, Ottawa 1991, s. 10. 
39C. Roxin, Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegrüngende Merkmale im Strafrecht, 
Juristische Schulung 1964, nr 4, s. 373. 
40See, e.g. H. Ostendorf, Das Geringfügigkeitsprinzip als strafrechtliche Auslegungsregel, Goltdammer's 
Archiv für Strafrecht 1982, s. 333-345. 
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VII Sentencing 
In a penal code, some provisions are adopted to deal with minor criminality, 

including trivial cases. They enable a judge to differentiate the sanctions to be 
imposed with due regard to the gravity of an offence. They relate to the principles of 
sentencing (Strafzumessungsgründe), compensation in the case of economic crimes 
and the length of deprivation of liberty.  

Criminal legislation offers a broad range of measures that can be adopted by  
a judge dealing with a trifling matter. They include: discharge – conditional (absolute) 
or unconditional, discharge without conviction, dismissal of a charge (without 
conviction), and – las but not least – stay of proceedings. 

However, no further and far-reaching steps have been taken in this area which 
would specifically address the problem of trivial offences. Although the system of 
penalties has been enriched, the newly adopted penal measures are applicable to  
a wide scale of offences ranging from mid-serious to insignificant ones. 

It is very difficult to define criminal offences without including some “marginal 
cases” which are not really within the mischief at which the offence was aimed, or 
wich are trivial instances of the harm envisaged. For many of these cases, bearing in 
mind the already overburdened courts as well as the stress and stigma of a court 
appearance for some defendants the best course is for them not to be prosecuted. 
Where the prosecutor anticipate that in the case at hand, an absolute discharge is the 
likely outcome on sentence he or she should seriously consider refraining from 
prosecution. The wide diversity of prosecution practice which exists at present in 
dealing with such marginal cases creates injustice and is not defensible.41 

It is said in The sentence of the Court, handbook on the treatment of offenders 
prepared for the use of the courts by the UK Home Office, that an absolute discharge 
“may reflect the triviality of the offence, the circumstances in which it came to be 
prosecuted, or factors relating to the offender”.42 

From the review of case law of the Canadian courts the following principles that 
guide the granting of absolute discharge of conditional discharge have emerged. First, 
although not restricted to to trivial or technical offences, a discharge may be granted in 
cases where the blameworthiness of the accused, or the harm to the victim or society, 
is open to question, non-existent or not of concern. Second, a discharge may be 
granted when such a disposition in itself, aliong with the official activity that preceded 
its being granted, is regarded as sufficient punishment of the offender, given his best 
interests and those of the public. Third, a discharge may be granted for some offences 
that, in the opinion of the judge, do not warrant application of the criminal law power 
and penalty.43 

In New Zealand, the Criminal Law Reform Committee opined that the judge 
would exercise his discretion to discharge an accused under section 347(1) of the 
Crimes Act where he concluded, inter alia, that: (1) the evidence only disclosed  
a “technical or trifling breach of the law” which would only deserve a nominal 

                                                           
41M. Wasik, The Grant of an Absolute Discharge, Oxford Journal of Legal Studies 1985, t. 5, s. 234. 
42R. Cross, A. Ashworth, The English Sentencing System, London: Butterworths 1981, 3rd ed., s. 9. 
43J.S. Leon, Drug Offences and Discharges in Canada: The Need for Reform, University of Toronto 
Faculty of Law Review 1977, t. 35, s. 61. 
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punishment, or which would not deserve any punishment at all; (2) the offence caused 
harm so slight that no “person of ordinary sensibility” would complain of such harm.44 
  

VIII Prosecutorial discretion 
A classical definition of discretion has been authored by Roscoe Pound. He once 

wrote that “discretion is an authority conferred by law to act in certain conditions or 
situations with an official’s or an official agency’s own considered judgment and 
conscience. It is an idea of morals belonging to the twilight zone between law and 
morals”.45  

Discretion is an important tool throughout the criminal justice process. In 
marginal cases it plays a part in the decision of the police officer to ignore, warn, 
caution, search , detain, charge or arrest a person. Similarly prosecutors exercise 
discretion when deciding whether there are grounds to proceed with the case.46 The 
option not to proceed is considered, inter alia, where the offence in question is 
regarded to be too trivial to warrant a prosecution. For example, in Scotland, the 
prosecutors fiscal invoke the principle de minimis non curat lex to justify non-
prosecution for minor breaches of the law.47 

The presence and expansion of discretion in crime control is both desirable and 
inevitable. Discretion may not be eliminated except at intolerable cost, and this is true 
at every level of the criminal justice system, including law enforcement officers, 
prosecutors and judges. The question then is not how to eliminate or reduce 
discretion, but how to control it so as to avoid the unequal, the arbitrary, the 
discriminatory, and the oppressive.48 

The greatest play of discretion is expressed in the general selectivity in criminal 
law enforcement. All crimes could not be prosecuted, even if wished. The overbreadth 
of criminal legislation is a signum temporis of our times. There are not enough 
agencies to handle every criminal violation. Nor would there be any justification for 
total coverage of the area of potential wrongdoing. The paramount control of 
discretion is the accurate, sensitive, and particularized definition of specific crimes.49 

The reasons for a wide range of discretion are varied and complex: (a) 
separation of powers; (b) range and vagueness of the laws; (c) lack of institutional 
controls; (d) discretion as mercy.50 An inherent source of pervasive discretion is the 
difficulty of articulating definitions of crimes that can be applied to a variety of 
situations. Modern criminal codes represent a rather crude attempt to satisfy two 
aspects of the ideal of justice. One sense of justice demands that similarly situated 

                                                           
44The Power to Discharge Before Arraignment, Report of the Criminal Law reform Committee, 
Wellington 1974, s. 7. 
45R. Pound, Criminal Justice in America, New York 1930, s. 8. 
46I.L. Potas, Measuring prosecutorial discretion, (in:) I.L. Potas ed., Prosecutorial discretion, Canberra 
1985, s. 38. 
47J. Tombs, Prosecution – in the public interest?, (in:) I.L. Potas ed., Prosecutorial discretion, Canberra 
1985, s. 18. 
48Ch. D. Breitel, Controls in criminal law enforcement, University of Chicago Law review 1960, t. 27,  
s. 427. 
49K.C. Davis, Discretionary Justice. A Preliminary Inquiry, Baton Rouge: Louisiana State University 
Press 1969, s. 97. 
50L. Friedman, Discretion and public prosecution, (in:) L. Abt, I. Stuart eds, Social psychology and 
discretionary law, New Haven 1979, s. 45. 
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people be treated alike; another demands that each man be treated according to his 
deserts.51 

The first sense of justice demands that definitions of crimes be stated generally 
and be applied to all similarly situated persons; the second demands that these 
general rules be flexible enough to allow for variations in individual circumstance. 
Eventually someone has to give meaning to the law and that interpretation process 
inevitably involves substantial discretionary elements. 

While the prosecution in common law countries – and in some continental 
jurisdiction – is based on the discretionary powers vested with the law enforcement 
officers and prosecutors,52 the prosecution in Europe is governed by the principle of 
mandatory prosecution (Legalitātsprinzip).53 German legislation represents  
a procedural approach which emphasizes that problems arising in the context of 
"borderline cases" should be solved with measures and mechanisms set forth in the 
code of criminal procedure rather than in the penal code.  

Section 153 (as amended in 1974) and Section 153a (adopted in 1974) are two 
regulations contained in the German Code of Criminal Procedure which are designed 
as a means to deal with particularly insignificant unlawful acts. Two cases should be 
distinguished: (a) unconditional minor offences and (b) conditional minor offences. In 
the former case, the guilt of a perpetrator must be insignificant and there should be no 
public interest in punishing him (Section 153). In the latter case, the requirement 
concerning the guilt remains the same; additionally, it is expected that, if the 
conditions imposed on the perpetrator are fulfilled, there will be no need (verba legis: 
"public interest") to punish him (Section 153a).  

The perpetrator may be required to perform the following duties: 
(a) to compensate for the damage caused by his act; 
(b) to pay a certain amount of money for a social or state purpose; 
(c) to perform socially useful work; 
(d) to provide maintenance (board) up to certain amount. 
The rationale behind Section 153a was to secure a way out in cases where 

Section 153 could not apply, that is, where the mere termination of the criminal 
proceedings would clash with the common sense of justice and where even the most 
lenient sanction would be too harsh.54 

And yet, the new regulation raised some controversy and criticism. First, the 
scope of its application is unclear since the legislator does not specify the criteria 
defining the underlying offences. Second, as many as four persons may be involved 
in taking the decision, including the victim as an applicant for prosecution, to the effect 
that if either the perpetrator or the prosecutor does not consent, the judge is required 
to inflict a penalty.55 

                                                           
51A. Rosett, Discretioin, severity and legality in criminal justice, (in:) B. Atkins, M. Pogrebin eds., The 
invisible justice system. Discretion and the law, Cincinnati 1982, s. 17. 
52T.K Moron, J.L. Cooper, Discretion and the criminal Justice Process, Port Washington: Associated 
Faculty Press 1983, s. 56. 
53J. Herrmann, The German Prosecutor, (in:) C.D. Kenneth ed., Discretionary Justice in Europe and 
America, Urbana: University of Illinois Press 1976, s. 16-59. 
54W. Hassemer, Legaliāt und Opportunitāt im Strafverfahren, (in:) H. Ostendorf ed., Strafverfogung und 
Strafverzicht, Köln 1992, s. 529. 
55H. Lorenzen, Legalitātsprinzip und Opportunitātsprinzip, (in:) H. Ostendorf ed., Strafverfogung und 
Strafverzicht, Köln 1992, s. 541. 
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Since Polish legislation adopted a similar regulation in Chapter Four of the Penal 
Code of 1997 (Conditional Termination of the Proceedings), it would be desirable to 
compare these measures and to see whether they succeed in dealing practically with 
trivial offences. It would also be desirable to examine the resemblance between these 
mechanisms and American plea-bargaining. 
 

IX Conclusions 
The problem of "borderline cases" where the wrong gravitates around null and 

yet the perpetrator formally and technically breached the relevant statute, is unlikely to 
be resolved through dogmatic analysis and fining the terminology of punishment and 
sentencing. 

The question arises as to whether the regulation of the substantive criminal law 
should be given priority over a procedural one. Arguably, a provision could be adopted 
in the penal code which would authorize a judge to acquit a perpetrator in such  
a situation. On the other hand, the procedural solution offers the advantage of saving 
time and organizational and financial burden by allowing the competent authority to 
terminate the proceedings at an early stage of the criminal process. 
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Schemat 1. MP 
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Streszczenie 
Autor przedstawia założenia badawcze projektu dotyczącego czynów 

zabronionych, które wykazują tak minimalny, zbliżony do zera albo wręcz zerowy, 
stopień zagrożenia dla porządku prawnego albo wyrządzonej szkody, że można je 
uznać za czyny karalne jedynie w sensie „technicznym” albo czysto formalnym, 
bowiem z punktu widzenia materialnej zawartości i społecznej oceny takich zachowań 
sytuują się one poniżej dolnego progu zagrożenia prawno-karnego. Można je określić 
mianem „przypadków granicznych”, a więc zachowań leżących na pograniczu czynów 
zabronionych i zachowań nie objętych zakazami prawa karnego. Podstawą 
wyodrębnienia takiej grupy czynów jest założenie, że ustawodawca formułując zakazy 
obwarowane sankcją karną nie miał na myśli tego typu szczególnych, wyjątkowych 
przypadków. Proponowany projekt miałby na celu z jednej strony zdefiniowanie  
i opisanie tego zjawiska poprzez wskazanie kryteriów pozwalających na 
wyodrębnienie takich spraw, a z drugiej – sformułowanie optymalnego rozwiązania 
uwzględniającego różne sposoby podejścia do tego problemu, które występują na 
świecie, włącznie z rzymską zasadą de minimis non curat lex (praetor). 

Słowa kluczowe: prawo karne, oportunizm ścigania, sędziowie, de minimis, 
wykroczenia, zasady i podstawy wymiaru kary 
 

Summary 
The Author submits a proposal for a research study on “borderline cases” in 

criminal law where the perpetrator only "technically" breached a statute, where there 
are irregularities of very slight consequence, and the deviation was a mere trifle. At 
the outset, the following hypothetical theses can be proposed: first, triviality is, in its 
nature, relative, and not absolute; second, to establish triviality, a judge, a prosecutor 
and a law enforcement officer should use a “reasonable man” test based on two 
bases: subjective elements (perpetrator – victim) and objective elements (harm); third, 
the notion of triviality should take into account a social context. The proposed study 
should aim at: analyzing the phenomenon of "borderline cases" in criminal matters; 
specifying and defining the criteria to distinguish this group of wrongful acts; 
examining possible responses to that problem in a comparative perspective; and 
presenting an optimal solution de lege ferenda. The following dimensions of the 
central problem should be highlighted: legislative technique used in defining and 
categorizing offences and other wrongful acts; role, power and position of judges in 
the criminal justice system; regulatory provisions of substantive criminal law; 
sentencing and prosecutorial discretion. 

Key words: criminal law, discretion, de minimis, sentencing, judges, 
administrative violations 
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PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI 
W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO OBYWATELI 

 
 
Wstęp 
Rola administracji to przede wszystkim szacunek dla ludzkich spraw oraz 

skuteczność i efektywność rozwiązywania problemów dotyczących wspólnoty. 
Działania administracji ex definitione ukierunkowane są na dobro wspólne1, mając 
na względzie obiektywne rozwiązywanie konfliktów, jak również tworzenie 
rozwiązań, które przeciwdziałają powstawaniu niepożądanych dla obywateli 
sytuacji. Nie ulega wątpliwości, że administracja powinna przede wszystkim 
cechować się w swoich działaniach zaufaniem obywateli do władzy oraz do 
stanowionego oraz stosowanego prawa. Zasadniczą kwestią jest co państwo 
powinno czynić, aby obywatele mieli zaufanie do władzy, a problemy przed którymi 
stają na co dzień były przez administrację skutecznie rozwiązywane. Nie jest 
przecież zasadą to, że obywatel ufa państwu i prawu niezależnie od okoliczności. 
Mówiąc o bezpieczeństwie prawnym patrzymy od strony jednostki i jej praw. 
Bezpieczeństwo prawne można zaliczyć do katalogu praw człowieka, którego 
gwarancji może on oczekiwać ze strony władzy państwowej. Na tak rozumiane 
bezpieczeństwo prawne składa się pozytywność, praktyczność i stabilność prawa.  

Pierwszym warunkiem bezpieczeństwa prawnego jest pozytywność prawa. 
Wymaganie pozytywności prawa rozumiane jest jako postulat nadania 
odpowiedniej formy przepisom prawnym tak, aby jednostka była pewna co do ich 
treści i obowiązywania. Zasady służące wypełnianiu postulatu pozytywności prawa 
to nakaz określoności przepisów prawnych, nakaz przestrzegania zasad 
poprawnej legislacji, vacatio legis.  

Praktyczność prawa jako drugi warunek bezpieczeństwa prawnego odnosi się 
do możliwości trafnego rozpoznania faktów prawnych za pomocą ustanowionego 
prawa. Chodzi o to, aby adresat normy prawnej wiedział, jakiego rodzaju 
zachowania faktyczne będą miały znaczenie prawne i jakie to będzie znaczenie. 
Zasady służące wypełnianiu postulatu praktyczności prawa to zasada wyłączności 
ustawy, zasada nullum crimen sine lege i zasada ne bis in idem. 

                                                           
1Jak podkreśla J. Jeżewski we współczesnej nauce prawa termin „administracja” ma dwa ogólne 
znaczenia podstawowe: 1) w znaczeniu przedmiotowym przez administrację rozumie się twórczą, 
zorganizowaną i ciągłą działalność publiczną w państwie, która polega na obsłudze potrzeb 
wynikających ze współżycia ludzi w wielkich grupach. Jest to więc rodzaj działalności zmierzającej do 
osiągnięcia celów ogólnych (interesu publicznego) w państwie; 2) w znaczeniu podmiotowym 
(organizacyjnym, strukturalnym) administrację stanowią organy administracji rządowej (państwowej), 
organy zakładów administracyjnych oraz organy samorządu terytorialnego. Zob. więcej na ten temat  
w: U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004, s. 4-5.  
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Natomiast ze stabilnością prawa wiąże się wymaganie, aby prawo było trwałe 
i niezmienne, a w razie konieczności zmiany, aby minimalizowało jej negatywne 
skutki. Stabilności prawa służą takie zasady, jak lex retro non agit, ochrona praw 
nabytych, ochrona interesów w toku oraz zasada pacta sunt servanda2.  

 
Dobra administracja 
Pojęcie „dobra administracja” umiejscawiane jest bardzo często  

w programach różnych partii politycznych, jednakże niejednokrotnie bywa tak, że 
po wyborach odchodzi ono w zapomnienie. Zgodnie z oczekiwaniami doktryny 
prawa administracyjnego i wskazaniami Rzecznika Praw Obywatelskich3 cel dobrej 
administracji wymaga eliminacji głównych jej wad. Elementami utrudniającymi 
określenie polskiej administracji mianem „dobrej” są przede wszystkim nepotyzm  
i korupcja. Do następnych należy eliminacja sporów kompetencyjnych, w tym 
sporów o właściwość oraz nadmiar luk prawnych spowodowanych zarówno 
brakiem adekwatnej normy, jak i zmianami w strukturze administracyjnej.  
W literaturze prawa administracyjnego z punktu widzenia realizacji celu, czyli 
uzyskania dobrej administracji wskazuje się na potrzebę przebudowy procedur 
administracyjnych poprzez podwyższenie standardów, dotrzymywanie terminów, 
czynny udział stron w postępowaniu, przejrzystość procedur czy też stałość reguł. 

W Polsce u podstaw dobrej administracji publicznej znajduje się niska jakość  
i zbyt duża ilość tworzonego prawa. Nie ulega wątpliwości, iż bez mądrego prawa  
i rozsądnie działających w oparciu o nie instytucji administracyjnych realizacja 
prawa do dobrej administracji pozostanie tylko w sferze retoryki. Krytyczna ocena 
polskiego ustawodawstwa w sensie ilości jak i szczegółowości przepisów, jak też 
jego częste zmiany prowadzą do niestabilności systemu prawnego, nadmiernej 
zawiłości, nieprzejrzystości i niespójności systemu prawa w całości. Ponadto, 
objętość stanowionego prawa przekracza możliwości jego poznania, stwarzając 
niebezpieczeństwo dla obrotu prawnego. Każdego roku liczba ustaw i aktów 
wykonawczych wzrasta. Na poziom aktów prawotwórczych wpływa sprawność 
procedur tworzenia prawa, ich efektywność i sposób przygotowania. Prawodawca 
musi kierować się nakazem określoności prawa, z którego wynika konieczność 
formułowania przepisów w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, zwłaszcza gdy 
chodzi o ochronę praw i wolności oraz o sytuację, gdy istnieje możliwość 
stosowania sankcji wobec obywatela. Zadaniem organu stanowiącego prawo jest 
ukształtowanie jego treści tak, aby w sposób jednoznaczny wyrażało określone 
normy prawne realizujące zakładane cele społeczne. Trzeba zauważyć, że  
w europejskim orzecznictwie konstytucyjnym przekroczenie minimalnych 
standardowych wymagań dotyczących zrozumiałości tekstu prawnego jest 
uznawane za naruszenie praworządności tworzenia prawa. W Polsce 
konsekwencją naruszenia określoności przepisów prawa jest niepewność prawa aż 
do momentu ukształtowania się jednolitego stanowiska judykatury. Nieprzestrze-
ganie zasad techniczno-legislacyjnych powoduje wady aktów prawotwórczych, a te 

                                                           
2Zob. J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Rocznik Nauk Prawnych, Tom XVI, numer 1, Lublin 2006, 
s. 7-40.  
3J. Kochanowski, O dobrą administrację, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12118864680.pdf (dostęp: 
04.11.2018 r.). 
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z kolei oddziałują ujemnie na poczucie autorytetu władzy i prawa przyczyniając się 
do obniżenia dyscypliny społecznej i kultury ogólnej.  

W polskiej nauce prawa powszechna jest krytyka wobec metodyki prac nad 
projektami ustaw oraz braku zwyczaju dyskutowania i uzgadniania założeń 
ustawy4. Najczęściej bywa tak, że projekt resortowy reprezentuje wąski zakres 
przdmiotowy, co wymusza jego zmianę w postaci wielu poprawek, a te z kolei 
prawie zawsze naruszają konstrukcję merytoryczną i spójność projektu. Dlatego 
też ogromne znaczenie ma kwestia powszechnego zamawiania aktów 
normatywnych w kancelariach prawnych, kręgach akademickich, a także u osób 
prywatnych. Wśród prawników panuje przekonanie, że najlepiej przygotowywane 
są projekty Komisji Kodyfikacyjnej oraz projekty przygotowane przez specjalnie 
powołane zespoły, także projekty autorskie, ale pod warunkiem, że wykluczone 
jest bezpośrednie zainteresowanie autora treścią projektu.  

Z powyższego wynika, że zorganizowany proces techniczno-legislacyjny 
wzmacnia odpowiedzialność i przejrzystość systemu prawa pod względem 
merytorycznym i etycznym. Optymalizacja prawotwórcza oraz społeczna kontrola 
procesu legislacyjnego, czyli jawność tego procesu wpływa na możliwy posłuch 
obywatela wobec stanowionego prawa. Jakość prawa ma wpływ na ilość sporów 
administracyjnych i sądowo-administracyjnych.  

W wyrokach sądów administracyjnych można zauważyć powszechność 
uchybień organów administracji skoncentrowanych na braku skutecznej ochrony 
praw obywateli i innych podmiotów prawa, ograniczonego działania administracji  
i w konsekwencji negacji prawa do dobrej administracji. Znacząca ilość 
stwierdzonych uchybień skoncentrowana jest na negacji wobec zasady 
praworządności wyrażonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej5 oraz art. 
6 Kodeksu postępowania administracyjnego, a zalecanej w art. 4 Kodeksu dobrej 
administracji6. Prawodawca wymaga od władzy publicznej działania na podstawie  
i w granicach prawa. W artykule 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrażona 
została idea legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. Zasada ta zobowiązuje wszystkie organy do 
wykazania się legitymacją prawną przy wykonywaniu wszelkiej władzy publicznej. 
Wynika z tego że sposób zorganizowania, właściwość oraz tryb funkcjonowania 
organów państwa muszą być oparte na podstawie ustawowej. W konsekwencji 
prowadzi to do przyjęcia zasady, że to co nie jest organowi prawnie dozwolone, 
jest zabronione. W odwrotnej sytuacji znajdują się natomiast obywatele, którzy  

                                                           
4G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski, M.M. Wiszowaty, Tworzenie i konsultowanie rządowych 
projektów ustaw, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2012, http://www.batory.org.pl/-
upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Tworzenie_i_konsultowanie.pdf 
(dostęp: 04.11.2018 r.). 
5Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483) mówi o tym, że organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.   
6Obowiązek działania urzędników zgodnie z zasadą praworządności, a także stosowania przez nich 
regulacji i procedur określonych w przepisach prawnych Wspólnot wynika wprost z art. 9 Europejskiego 
kodeksu dobrej administracji. Ponadto, urzędnicy mają obowiązek zwracać w szczególności uwagę na 
to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.  Zob. J. Świątkiewicz – „Europejski Kodeks Dobrej 
Administracji” – wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich 
procedur administracyjnych, wydany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie w marcu 
2007 r., https://www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf (dostęp: 04.11.2018 r.).  
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w swoich działaniach nie muszą powoływać się na podstawę prawną. Zobowiązani 
są jedynie nie łamać prawa. Żaden obywatel nie może być zmuszany do czynienia 
tego, czego prawo mu nie zakazuje7.  

Państwo demokratyczne i praworządne nie akceptuje działań administracji, 
która narusza prawo do miana „dobrej”. W tym kierunku ustawodawca nakłada 
expressis verbis na administrację publiczną obowiązek sprawnego działania, które 
w miarę możliwości uwzględnia słuszne interesy stron. Niezwykle ważne jest 
informowanie stron o przysługującym im uprawnieniu wzięcia bezpośredniego 
udziału w postępowaniu. Każde działanie administracji publicznej musi być zgodne 
z obowiązującym w państwie porządkiem prawnym, w tym także  
z upowszechnioną wykładnią prawa i utrwalonymi zasadami jego stosowania. Jeśli 
organy administracji publicznej nie wykonują dyspozycji przepisów ustawy to 
pozostają w kolizji z konstytucyjnym obowiązkiem działania w granicach prawa.  
W odniesieniu do zasady praworządności sądy administracyjne stwierdzały między 
innymi następujące uchybienia: wydawanie decyzji bez wskazania podstawy 
prawnej lub z niewłaściwą podstawą, zupełny brak lub ograniczone uzasadnienie 
prawne lub faktyczne, przyjmowanie wniosków bez rejestracji, uzupełnianie 
dokumentacji wnioskodawcy na podstawie ustnej prośby urzędnika8. Można zatem 
powiedzieć, że w tym kontekście obowiązek pisemnego uzasadnienia przez 
administrację swoich decyzji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych 
znajduje się w art. 18 Kodeksu dobrej administracji i ma szczególną konkretyzację, 
jeśli chodzi o odmowę udostępnienia dokumentów lub informacji. W konsekwencji 
ewentualna odmowa organu administracyjnego musi zawierać indywidualną 
argumentację, czyli szczegółowe fakty i podstawę prawną wydanej decyzji, w tym 
okoliczności sprawy i powody, na których opiera się przedmiotową decyzję. W ten 
sposób dookreślona informacyjna faza procesu decyzyjnego czyni każde 
rozstrzygnięcie administracyjne przejrzystym i otwartym, które stoi w sprzeczności 
z tak zwaną administracją anonimową, zwalniającą od odpowiedzialności 
decyzyjnej. Naruszenie zasady praworządności pociąga za sobą naruszenie 
kolejnych zasad wyrażonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, takich 
jak zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz zasadę 
informowania i czuwania nad interesem strony. Zgodnie z zasadą pogłębiania 
zaufania obywateli do organów państwa, określoną w art. 8 Kodeksu postępowania 
administracyjnego prawodawca domaga się zachowania równości. Natomiast 

                                                           
7Zob. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wydawnictwo MORPOL, Lublin 1997, s. 126-
129.  
8Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 7 września 1994 r., sygn. akt III SA 1111/93 (ONSA 1995 r., Nr 3, poz. 
120), organ administracyjny nie jest związany podaną przez stronę̨ podstawą prawną żądania, gdyż 
mając obowiązek dochodzenia prawdy obiektywnej, musi rozpoznać sprawę̨ co do istoty na podstawie 
obowiązującego prawa, mającego zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym. Zgodność działania  
z prawem nie może być nadto ograniczona do formalnego podania przepisu w decyzji lub w innym 
akcie administracyjnym – organ administracji ma bowiem obowiązek ustalić treść obowiązującej normy 
prawnej, wyrazić stan faktyczny w języku normy i dopiero po „podciągnięciu” stanu faktycznego „pod” 
treść normy prawnej, określić prawa i obowiązki (por. wyrok NSA z dnia 27 października 1995 r., sygn. 
akt III SA 829/95, niepublikowany). Zasada praworządności odnosi się również do ścisłego 
przestrzegania terminów załatwiania spraw przez organy administracji (por. wyrok NSA z dnia 1 
sierpnia 1985 r., sygn. akt SAB/Gd 21/85, niepublikowany). Znaczne naruszenie obowiązujących 
terminów, o czym już wspomniano w poprzednich częściach rozprawy, należałoby zatem 
zakwalifikować́ jako naruszenie ustanowionej przepisami k.p.a. i Ordynacji podatkowej zasady 
praworządności.  
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artykuł 5 Kodeksu dobrej administracji stanowi, że przy rozpatrywaniu wniosków 
urzędnik jest zobowiązany przestrzegać zasady równego traktowania, co oznacza, 
że pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji będą traktowane  
w porównywalny sposób.  

Analiza wyroków sądowych pozwala stwierdzić, że niejednokrotnie sądy 
wskazywały na brak oceny interesu prawnego uzasadniającego uczestnictwo 
strony w postępowaniu9. Nie ulega wątpliwości, że zachowywanie przez organy 
administracji publicznej bezstronności i podejmowanie sprawiedliwych 
rozstrzygnięć wzmacnia zaufanie obywateli do państwa. Bezstronność należy 
traktować jako negację, zaprzeczenie stronniczości. Organ administracji powinien 
działać obiektywnie, to znaczy wydawać decyzje według kryteriów merytorycznych. 
Nie powinien kierować się interesem własnym czy osób bliskich. Naruszenie, czyli 
złamanie zasady bezstronności może mieć wymiar bezinteresowny, niematerialny, 
emocjonalny, który skutkuje przedłożeniem interesu jednej strony ponad interes 
drugiej. W tym względzie decydującym elementem oceny jest kryterium 
odróżniające definitywne porzucenie celu, czyli dobra wspólnego jako 
merytorycznego kryterium. Natomiast drugi składnik prawa do dobrej administracji, 
czyli prawo każdego obywatela do załatwienia sprawy w sposób sprawiedliwy 
wskazuje na obowiązek równego traktowania adresatów działania administracji 
publicznej, jak też na wymóg, aby treść rozstrzygnięcia organu była sprawiedliwa, 
czyli odpowiadała zasadom sprawiedliwości. 

Wobec zasady informowania oraz czuwania nad interesem stron, która wynika 
z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego10, rozumianej jako obowiązek 
udzielania stronom postępowania należytych i wyczerpujących wskazówek, 
ukierunkowanej na ochronę przed szkodą z powodu nieznajomości prawa, sądy 
stwierdzały często brak pouczeń, informacji skierowanej do strony o prawie do 
odwołania od decyzji, w tym o jego wymogach. Warto podkreślić, że do udzielania 
stronom niezbędnych wyjaśnień, wskazówek i pouczeń urzędnik jest zobowiązany 
zawsze, a nie tylko na żądanie obywatela11. Dodatkowo, obywatel powinien zostać 
poinformowany o zakresie stosowania przepisów prawa w jego sprawie, co jest też 
zgodne z art. 10 Europejskiego kodeksu dobrej administracji12. Natomiast jeśli 

                                                           
9Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  
10Art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) nakłada 
na organy administracji publicznej obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron  
o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 
będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne 
osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu 
udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.   
11NSA w wyroku z dnia 14 listopada 1995 r., sygn. akt SA/Rz 735/94 (wyrok niepublikowany) przyjął, 
zasada określona w art. 9 k.p.a. wyklucza zajmowanie przez organ prowadzący postępowanie pozycji 
„przeciwnika” strony, który wyczekuje na popełnienie przez stronę̨ błędu w ocenie wpływu pewnych 
okoliczności na rozstrzygniecie sprawy i wykorzystuje ten błąd jako uzasadnienie wydania niekorzystnej 
dla strony decyzji. 
12Art. 10 Europejskiego kodeksu dobrej administracji stanowi, że urzędnik działa konsekwentnie  
w ramach swojej praktyki administracyjnej i zgodnie z działalnością administracyjną instytucji. Urzędnik 
przestrzega obowiązujących w instytucji praktyk administracyjnych, o ile nie zaistnieją uzasadnione 
powody, które usprawiedliwiałyby odejście w indywidualnym przypadku od tych praktyk. Te powody 
należy przedstawić na piśmie. Ponadto, urzędnik powinien uwzględniać uzasadnione i słuszne 
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udostępnianie informacji osobom bezpośrednio zainteresowanym wymaga 
przeprowadzenia postępowania lub bardziej złożonej analizy z uwagi na skalę 
trudności, prawodawca zaleca sformułowanie wniosku na piśmie. W konsekwencji 
ewentualna odmowa udostępnienia informacji na piśmie, może nastąpić wyłącznie 
z uwagi na poufny charakter sprawy i wymaga uzasadnienia.  

Inną grupę uchybień, którą można wyróżnić na podstawie wyroków sądowych 
stanowią naruszenia zasady prawdy obiektywnej, zobowiązującej organy 
administracji publicznej do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w tym dopuszczenia dowodów, które 
wyjaśnią w sposób wyczerpujący sprawę. Wątpliwości z punktu widzenia 
przestrzegania zasady prawdy obiektywnej budzi rozstrzyganie danej sprawy  
w oparciu o okoliczności ze sprawą niezwiązane13. Sądy stwierdzały 
nieuwzględnianie wniosków dowodowych stron lub brak jakiejkolwiek adnotacji, 
jeśli doszło do oceny takiego dowodu. Ponadto, do listy uchybień dodać można 
pobieżne prowadzenie postępowań ukierunkowanych na wydanie zezwoleń, brak 
protokołów z oględzin, brak opisu stanu faktycznego lub opis bardzo ogólnikowy, 
powtarzalny wzorzec, brak dokumentacji z wywiadów środowiskowych. Uchybienia 
dotyczą również zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Sądy w swoich 
wyrokach również wyraźnie wskazują na udział strony w postępowaniu 
wyjaśniającym bez respektowania prawa strony do tzw. ostatniego słowa, 
umożliwiającego ustosunkowanie się do strony do zebranych dowodów przed 
wydaniem decyzji14. Poza tym, dość powszechnie strona nie jest powiadamiana  
o zakończeniu postępowania dowodowego, w tym o możliwości zapoznania się  
z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. W tym kontekście warto podkreślić, że 
gwarancje umożliwiające stronom uczestniczenie w toku postępowania 
wyjaśniająco-dowodowego określa prawodawca wspólnotowy w art. 16 Euro-

                                                                                                                                                    
oczekiwania jednostki, które wynikają z działań podejmowanych przez daną instytucję w przeszłości.  
W razie potrzeby urzędnik służy jednostce poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania  
w sprawie wchodzącej w zakres jego działania oraz dotyczącą pożądanego rozstrzygnięcia sprawy.   
13Zgodnie z wymogami art. 9 Europejskiego kodeksu dobrej administracji w toku podejmowania decyzji 
urzędnik powinien uwzględnić wszystkie istotne czynniki, każdemu z nich przypisać należne mu 
znaczenie i nie uwzględniać żadnych okoliczności nie należących do sprawy (np. przy kwalifikowaniu 
mieszkańca do jednej z form pomocy społecznej nie można brać pod uwagę tego, czy realizuje on 
określone zobowiązania np. podatkowe).  
14NSA w wyroku z dnia 25 kwietnia 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2294/95 (wyrok niepublikowany) orzekł, że, 
okoliczności faktyczne ustalone w postępowaniu, w którym strona nie miała możliwości wzięcia udziału  
i wypowiedzenia się̨ co do przeprowadzonych dowodów przed wydaniem decyzji, nie mogą̨ być uznane 
za udowodnione. Jeżeli organ odwoławczy przeprowadza uzupełniające postępowanie dowodowe, to 
zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., w zw. z art. 140 k.p.a. przed wydaniem decyzji zobowiązany jest umożliwić 
stronom wypowiedzenie się̨ co do zebranych dodatkowo dowodów i materiałów. Może się̨ zdarzyć, że  
w toku postępowania, np. podatkowego, strona zapozna się̨ z dowodami co prawda dotyczącymi tego 
postępowania, ale zgromadzonymi w toku innego postępowania – np. w toku postępowania karnego. 
Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 11 lutego 1998 r., sygn. akt I SA/Kr (wyrok niepublikowany) 
zaznajomienie strony z dowodami zebranymi w ramach innego postępowania, w tym także 
postępowania karnego skarbowego, nie zwalnia organu podatkowego od obowiązku, wynikającego  
z art. 10 § 1 k.p.a., zapoznania jej z tymi dowodami i materiałami w toku postępowania podatkowego, 
zmierzającymi do wydania na ich podstawie decyzji podatkowej. Oczywiście organy administracji 
publicznej nie mogą̨ zmusić obywatela do skorzystania z przysługujących mu uprawnień, w tym również 
do wzięcia przezeń czynnego udziału w postępowaniu, jeśli on sobie tego nie życzy. Tego rodzaju teza 
została sformułowana w wyroku NSA z dnia 7 maja 1999 r., sygn. akt I SA/Wr 48/97 (wyrok 
niepublikowany).  
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pejskiego kodeksu dobrej administracji15. Strona przed wydaniem decyzji  
w sprawie ma tzw. ogólne prawo do składania wniosków w formie pisemnej lub 
ustnej, jak również innych spostrzeżeń w odniesieniu do prowadzonego 
postępowania. Stąd też zakres uprawnień strony w polskim postępowaniu 
administracyjnym traktuje się jako bardziej uszczegółowiony i precyzyjny, na 
przykład organ ma obowiązek udostępnić stronie przeglądania akt sprawy oraz 
sporządzanie z nich notatek i odpisów. Organ administracji publicznej na wniosek 
strony może przesłuchać nowych świadków, biegłych czy też na żądanie strony 
jest obowiązany do przeprowadzenia dowodu, jeżeli ma to znaczenie dla sprawy  
i jest zgodne z przepisami prawa. 

 
Podsumowanie 
Konkludując warto przypomnieć, że zarówno sądy administracyjne jak  

i organy odwoławcze wycofują z obiegu prawnego blisko jedną trzecią 
zaskarżonych decyzji i wydanych postanowień. Dlatego administracja publiczna 
(rządowa i samorządowa) w świetle przedstawionych uchybień nie może być 
uznana za dobrą. Niewątpliwie realizacja prawa do dobrej administracji wymaga 
uprzedniej kompetencji, znajomości prawa przez samych urzędników, w tym jego 
skutecznego przestrzegania, co może wpłynąć na ochronę praw obywateli, spadek 
ilości spraw sądowo-administracyjnych, a także usprawnić funkcjonowanie samej 
administracji publicznej. Wobec tego postulat dobrej administracji oznacza 
realizację oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywatela przed nadużyciem władzy 
publicznej, której działania mają być przejrzyste, przyjazne, otwarte, zgodne  
z wartościami i celami społecznymi. Dobra administracja powinna dostrzegać 
człowieka, służyć mu i chronić jego niezbywalną godność i wolność. Ewolucja 
współczesnej administracji oznacza zmianę podejścia do administracji, która 
oprócz zajmowania stanowiska czy rozstrzygania towarzyszy obywatelowi stając 
się współodpowiedzialną za rezultat całego administrowania.  
 

Streszczenie 
W prezentowanym artykule poruszono kwestię prawa do dobrej administracji 

jako podstawowego prawa obywateli. Zwrócono uwagę na relację zachodzącą 
między realizacją tego prawa a bezpieczeństwem prawnym obywateli. 
Przedstawiono również główne tezy wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu 
Administracyjnego mających znaczenie dla usprawnienia działania administracji 
oraz dla pogłębiania praworządności i zaufania w stosunkach urząd-obywatel. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo prawne, prawo do dobrej administracji, 
Naczelny Sąd Administracyjny  
 

Summary: 
The article presents the right to good administration as a fundamental right of 

citizens. Particular attention is drawn to the relation between exercising this right 

                                                           
15Art. 16 Europejskiego kodeksu dobrej administracji stanowi, że w przypadkach dotyczących praw lub 
interesów jednostek, urzędnik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie praw do obrony na każdym 
etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji. W przypadkach, w których może zostać 
wydana decyzja dotycząca praw lub interesów jednostki, ma ona prawo przed podjęciem decyzji 
przedstawić swoje uwagi na piśmie i w razie potrzeby przedstawić ustnie swoje spostrzeżenia.   
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and the legal security of citizens. In addition, there are presented the main ideas of 
selected court rulings of significance to improving administration’s performance as 
well as strengthening of the rule of law and trust in the governement-to-citizens 
(G2C) relations. 

Key words: legal security, the right to good administration, Supreme 
Administrative Court 
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Wstęp 
Do zasadniczych zadań współczesnego państwa należy zapewnienie 

wolności i bezpieczeństwa jego obywateli, gwarancją tego jest Konstytucja RP1, 
która w art. 5 stanowi, iż państwo stoi na straży nienaruszalności terytorium, 
niepodległości, zapewnia ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, strzeże dziedzictwa narodowego, zapewnia prawa i wolności człowieka  
i obywatela, a także zapewnia bezpieczeństwo. Należy przy tym wskazać, iż 
bezpieczeństwo obok życia i zdrowia oraz porządku jest nadrzędną wartością  
w skali oczekiwań osobistych i społecznych społeczeństwa. Na jego fundamentach 
człowiek buduje przyszłość zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. 
Bezpieczeństwo jest także podstawową potrzebą państw oraz międzynarodowych 
systemów. Stanowi naczelne dobro, które gwarantuje prawidłowy rozwój życia 
ekonomicznego, politycznego i społecznego. Stanowi zasadniczą potrzebę 
człowieka oraz wspólnot ludzkich w obszarze funkcjonowania i tworzenia 
niezbędnych dla egzystowania wartości. Działania podejmowane na rzecz 
bezpieczeństwa są skutkiem racjonalnych zachowań jednostek i zbiorowości.  

Bardzo istotną rolę w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego odgrywa administracja samorządowa. Współcześnie terenowe organy 
administracji rządowej w dalszym ciągu realizują główną część zadań 
odnoszących się do tej sfery. Jednakże administracja samorządowa ma także duży 
wpływ na kształtowanie lokalnego bezpieczeństwa, poprzez na przykład 
kooperację organów administracji samorządowej z policją oraz innymi służbami 
mundurowymi. 
 

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny  
Bezpieczeństwo jest jednym z elementarnych potrzeb człowieka, które 

znajduje się wśród głównych potrzeb człowieka, jakie odzwierciedla znana 
wszystkim piramida A. Maslowa. To podstawowe prawo sprowadzające się do 
eliminowania zagrożeń, które są wynikiem niewłaściwych relacji człowieka  
z otoczeniem. Ma ono umożliwić rozwój społeczny w jak najbardziej prawidłowy 
sposób2. Pojęcie bezpieczeństwa najczęściej definiowane jest, jako stan i proces, 
w którym mieszkańcy i instytucje danego terytorium mają prawnie zapewnioną 

                                                           
1Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Z 1997 r., nr 78, poz. 483. 
2J. Widacki, Konieczny drugi etap reformy policji, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny 
obywatel – bezpieczne państwo, Lublin 1998, s. 167. 
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ochronę przed zagrożeniami, które wynikają z działania innych osób, zjawisk 
przyrody, bądź awarii technicznych3. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. 
Bezpieczeństwo jako stan rozumie się poprzez: stan niezagrożenia, spokoju, 
pewności4, stan i poczucie pewności, wolność od zagrożeń5, wolność od zagrożeń, 
strachu lub ataku6. Z kolei bezpieczeństwo jako proces to jego stan i organizacja 
podlegające dynamicznym zmianom zgodnie z naturalnymi zmianami w jego 
uwarunkowaniach. W związku z czym nie istnieje coś takiego jak trwałe, czy 
zorganizowane bezpieczeństwo. W uproszczeniu to ciągła działalność wielu 
jednostek tworzących pożądany stan bezpieczeństwa7. W innym kontekście 
bezpieczeństwo rozumiane jest jako naczelna potrzeba i wartość człowieka oraz 
grup społecznych, a także uznana jest za ich najważniejszy cel. 

Istnieje wiele rodzajów bezpieczeństwa, do których zalicza się 
bezpieczeństwo publiczne. Należy jednak wskazać, iż zarówno bezpieczeństwo 
państwa, jak i bezpieczeństwo publiczne oraz porządek publiczny stanowią 
wartości chronione konstytucyjnie. Ich zapewnienie dotyczy każdego obywatela, 
społeczności lokalnych, grup społecznych, państwa. Obejmuje ono zatem wszelkie 
obszary działalności człowieka. Natomiast zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego jest jednym z najstarszych zadań publicznych, które łączy się 
z zasadniczą funkcją władzy publicznej. Należy ono do zadań organów 
administracji, a może także stanowić kompetencję organu rządowego, bądź 
samorządowego. 

Analizując definicje leksykalne politologiczne i powstałe w stosunkach 
międzynarodowych dochodzi się do wniosku, że bezpieczeństwo jest nie tylko 
potrzebą, istotną wartością, lecz także bardzo dynamicznym procesem 
społecznym. Ponadto nie istnieje jedna definicja tego pojęcia. Wielu badaczy tej 
problematyki swoje badania rozpoczyna od etymologii słowa bezpieczeństwo, inni 
podchodzą do tego w sposób przedmiotowy i podmiotowy, ale każde 
wytłumaczenie na swój sposób jest prawidłowe. 

Wymiar publiczny bezpieczeństwa ma charakter niejednorodny, dlatego też 
występują trudności z jego definiowaniem. Jednakże wszyscy autorzy istniejących 
w literaturze przedmiotu definicji są zgodni, co do tego, że bezpieczeństwo  
i porządek publiczny cechują się nieokreślonością, co powoduje trudności w ich 
definiowaniu8. Na podstawie literatury przedmiotu można wyszczególnić trzy 
stanowiska dotyczące definiowania bezpieczeństwa publicznego: 

 utożsamianie bezpieczeństwa publicznego wyłącznie z bezpieczeństwem 
instytucji państwowych9; 

                                                           
3S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008, s. 11-13. 
4Z. Ciekanowski, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 
CNBOP 1/ 2011, Józefów 2011, s. 69 -78. 
5Tamże. 
6R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 
2006, s. 14. 
7T. Bąk,  Z. Ciekanowski,   Teorie bezpieczeństwa, P W S T - E,  Jarosław 2012, s. 37. 
8B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań 
administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006, s. 29-32. 
9A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, 
Warszawa 2008, s. 17. 
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 ograniczenie rozumienia bezpieczeństwa publicznego do sfery 
obywatelskiej10; 

 bezpieczeństwo publiczne dotyczące gwarancji niezakłóconego 
funkcjonowania instytucji i państwa11. 

Pierwsze i trzecie z wymienionych podejść są nieuzasadnione, ponieważ 
ograniczenie bezpieczeństwa publicznego tylko do instytucji publicznych ma zbyt 
wąski zakres i jednowymiarowe ujęcie tematu, a objęcie definicją elementu 
obywatelskiego i instytucjonalnego zbyt je rozszerzają. Definicja w tym obszarze 
lepiej oddaje istotę bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa państwa. 
Zgodnie z tym bezpieczeństwo publiczne należy odnosić głównie do 
bezpieczeństwa obywateli. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż nie istnieją 
jednoznaczne i powszechnie akceptowalne granice między pojęciami 
bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa publicznego oraz tego, które  
z nich jest szersze. 

Na istotę bezpieczeństwa publicznego zwrócił uwagę S. Pikulski, który 
stwierdził, że jest ono najważniejszą wartością społeczną warunkującą 
bezpieczeństwo życia i zdrowia obywateli oraz nienaruszalność ich mienia. Według 
niego bezpieczeństwo publiczne to pewien pożądany stan rzeczy, który gwarantuje 
bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia obywateli oraz niezakłócone 
funkcjonowanie urządzeń publicznych. Jednocześnie podkreśla on, iż to zagrożony 
podmiot przesądza o przyporządkowaniu do tej kategorii, a nie jego źródło.  
Z uwagi na to, bezpieczeństwo publiczne może być zakłócone umyślnie lub 
nieumyślnie przez człowieka, nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa. 
Ponadto może być zakłócane niezależnie od człowieka i jego woli12. 

Z kolei M. Mączyński prezentuje nieco inne podejście wobec zagadnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W związku z brakiem pozytywnego określenia przez 
prawo pojęć bezpieczeństwo i porządek publiczny, odszedł on od próby ich 
zdefiniowania. Skupił się on na relacjach, które zachodzą między życiem 
wspólnoty oraz działaniami ochronnymi, które podejmuje aparat władzy 
(samorządowy i rządowy). W tym kontekście szczególną rolę pełnią dobra, które 
wchodzą w skład pojęć bezpieczeństwo i porządek publiczny. Można zatem 
stwierdzić, iż istota działań ukierunkowanych na zagwarantowanie stanu 
bezpieczeństwa jest celowościowa. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego 
wskazania treści pojęć, wszelkiego rodzaju działania o charakterze ochronnym 
powinny mieć na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tym: 

 ochronę członków społeczeństwa przed niebezpieczeństwami zewnę-
trznymi (naturalnymi i generowanymi przez człowieka); 

 ochronę członków społeczeństwa przed samym sobą poprzez skuteczną 
kontrolę dewiacji społecznych, regulowanie uzewnętrzniających się napięć 
w wspólnocie, działania informacyjno-prewencyjne, itp.; 

                                                           
10M. Małecka-Łyszczek, Wybrane aspekty prawne jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu 
lokalnego, [w:] E. Ura (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, Rzeszów 2008, 
s. 10. 
11S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] W. Bednarek, S. Pikulski 
(red.), Prawne i administracyjne zagadnienia bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie 
transformacji ustrojowo-gospodarczej, Olsztym 2000, s. 101. 
12S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia..., dz. cyt., s. 101. 
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 ochronę dóbr materialnych i intelektualnych przede wszystkim poprzez 
poszanowanie prawa własności oraz rozróżnianie faktycznego i teore-
tycznego zagrożenia wpływającego na jakość życia w społeczeństwie. 

Zdaniem A. Misiuka bezpieczeństwo ludzi rozumie się jako stan braku 
zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra prawnego człowieka umożliwiającego 
normalne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Odnosi się to głównie do 
zachowania zdrowia, życia, mienia, swobody korzystania z praw podmiotowych 
przysługujących jednostce, nad których zachowaniem i utrzymaniem czuwają 
organy państwa13. 

Pojęcie bezpieczeństwa publiczne odnosi się zatem do ochrony 
społeczeństwa przed niepożądanymi działaniami, a jego ochrona jest najstarszym 
obszarem aktywności administracji publicznej w państwie demokratycznym. 

Uwzględniając zakres tematyczny podjętych rozważań, należy ograniczyć 
analizę bezpieczeństwa publicznego do działań podejmowanych na poziomie 
samorządu lokalnego, która dotyczy także bezpieczeństwa obywateli. Z uwagi na 
to termin bezpieczeństwo publiczne rozumie się jako istniejący w państwie stan,  
w którym człowiekowi oraz ogółowi społeczeństwa nie grozi jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo14. 

Istotnym z punktu widzenia podjętych rozważań jest także pojęcie porządek 
publiczny, który w doktrynie rozpatruje się razem z terminem bezpieczeństwa oraz 
łącznie są również nierzadko stosowane w przepisach prawa. Pojęcia te nie są 
jednak tożsame pomimo, że mają taką samą płaszczyznę odniesienia. Termin 
porządek publiczny należy do dziedziny regulacji administracyjno-prawnych. Nie 
zawsze natomiast jego naruszenie w swoich skutkach wywołuje sankcje karne. 
Konsekwencją reakcji karnej w tym przypadku może być typ porządkowy 
(administracyjny – przymus, kary porządkowe, egzekucja porządku). W Czapski 
zdefiniował porządek publiczny jako stan zewnętrzny, który polega na 
przestrzeganiu zasad, nakazów, form, a których łamanie naraża społeczeństwo na 
niebezpieczeństwo i uciążliwości. Z kolei W. Kawka stwierdził, iż jest to zespół 
norm warunkujących normalne współżycie w państwie15. Z kolei A. Misiuk uznał 
porządek publiczny za rzeczywiście istniejący układ stosunków społecznych, które 
zostały uregulowane przez system norm prawnych, a także innych społecznie 
akceptowanych, które zapewniają niekonfliktowe istnienie jednostek  
w społeczeństwie16. 

Porządek publiczny obecnie postrzegany jest w sposób wymienny  
z bezpieczeństwem. traktowany jest jako element stabilizacji państwa, regionu, 
mniejszej społeczności czy poszczególnych jednostek. Wedle prawa odpowie-
dzialność za jego zapewnienie spoczywa na organach administracji publicznej. 
Stał się on współcześnie domeną samorządów, które realizują programy 
profilaktyczne w obszarach: bezpiecznej przestrzeni, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, narkomanii i przemocy, a także dofinansowują podmioty bezpieczeństwa. 
Porządek publiczny należy rozumieć jako pewien pożądany stan istniejący 

                                                           
13A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa, dz. cyt., s. 16. 
14S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 
2007, s. 32. 
15J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 19-20. 
16S. Pieprzny, dz. cyt., s. 18. 
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wewnątrz państwa, który umożliwia normalne jego funkcjonowanie (tak instytucji, 
jak i jednostek w państwie). Porządek ten wyznaczają prawne oraz społecznie 
akceptowane normy, w tym także normy obyczajne i moralne. Należy jednak 
wskazać, iż porządek publiczny jest kategorią zmienną. 

Porządek publiczny obecnie postrzegany jest w sposób wymienny  
z bezpieczeństwem. Traktowany jest jako element stabilizacji państwa, regionu, 
mniejszej społeczności czy poszczególnych jednostek. Wedle prawa 
odpowiedzialność za jego zapewnienie spoczywa na organach administracji 
publicznej. Stał się on współcześnie domeną samorządów, które realizują 
programy profilaktyczne w obszarach: bezpiecznej przestrzeni, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, a także dofinansowują podmioty 
bezpieczeństwa. 

Powyżej zdefiniowane bezpieczeństwo i porządek publiczny stanowią swego 
rodzaju system, który jest w Polsce prawnie chroniony. W tym też celu stworzono 
szereg instytucji i organów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 
państwa, społeczeństwa i poszczególnych jednostek. Głównym celem 
funkcjonowania władzy szczebla rządowego i samorządowego jest zagwaran-
towanie społeczeństwu akceptowalnego przez nie poziomu bezpieczeństwa  
i spokoju. W związku z czym zadaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 
kraju jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju obywatelom przez utrzymanie 
zdolności do reagowania w przypadku zagrożeń porządku publicznego, 
wystąpienia katastrof, klęsk i wszelkich innych zdarzeń, które mogą spowodować 
sytuację kryzysową. System bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 
budowany zatem by sprostać wyzwaniom, jakie wykraczają poza akceptowalne 
normy. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż obszar objęty takim systemem jest 
trudny do zdefiniowania, ale sam system jest zbiorem organów władzy 
i administracji publicznej, instytucji, metod i sposobów działania, które związane są 
z ochroną porządku, życia i zdrowia obywateli oraz mienia17. 

Reasumując należy stwierdzić, iż przez porządek publiczny rozumie się 
pewien stan faktyczny istniejący wewnątrz państwa, który regulują normy prawne  
i pozaprawne (moralne, obyczajowe, religijne, zasady współżycia społecznego). 
Ich przestrzeganie daje możliwość normalnego współżycia ludzi w organizacji 
państwowej w danym czasie i miejscu. 

Bardzo ważny jest bilateralny charakter zarówno bezpieczeństwa, jak 
porządku publicznego. W literaturze przedmiotu oraz w prawie pojęcia te prawie 
zawsze występują razem. Ponadto używa się ich łącznie do określania 
kompetencji i zadań administracji publicznej. 

Nie zawsze terminy te jednak są równe, ponieważ istnieją płaszczyzny, gdzie 
nakładają się one na siebie. Porządkiem publicznym jest bowiem zespół norm, 
które mają określony cel polegający na niezakłóconym i bezkonfliktowym 
funkcjonowaniu jednostek w społeczeństwie. Zależność tą w literaturze przedmiotu 
nazywa się stosunkiem krzyżowania. Z uwagi na to trzeba wskazać, iż są pewne 
zachowania będące naruszeniem porządku publicznego, które równocześnie 
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego (np. nieprzestrzeganie 
przepisów o ruchu drogowym). Są także sytuacje odwrotne, gdy zagrożenie 

                                                           
17Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, [z:] http://adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf, 
[data dostępu 04.01.2019 ] 
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bezpieczeństwa nie wpływa na porządek publiczny, co oznacza, że stan 
niebezpieczeństwa wywołano niezależnie od woli człowieka lub nie w wyniku 
złamana norm18. 
 

2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze 
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego 

Przemiany ustrojowe, które były związane z utworzeniem samorządu 
terytorialnego oraz rozwojem demokratycznego życia społecznego miały duży 
wpływ na administrację porządku publicznego i bezpieczeństwa Przekazanie 
kompetencji innym podmiotom stało się wyrazem realizacji zasady subsydiarności, 
a także decentralizacji administracji19. 
Zasadnicza płaszczyzna, na jakiej powinny być realizowane zadania jednostek 
samorządu terytorialnego w obszarze porządku publicznego i bezpieczeństwa, 
powinna sprowadzać się do działań ochronnych, bowiem jednostki nie mają 
środków władczych, dzięki którym skutecznie mogłyby zwalczać zagrożenia. 
Działania te powinny skupiać się głównie na działaniach ochronnych mających na 
celu poszczególnych członków wspólnoty. Ustawodawca określił zadania  
z obszaru porządku publicznego i bezpieczeństwa w poszczególnych ustawach 
samorządowych. Jednakże także w ustawach szczegółowych można znaleźć 
odniesienie do zadań jednostek samorządowych dotyczących bezpieczeństwa. 
Jednostki te realizują działania z tego obszaru w ramach zadań własnych oraz 
zleconych, we właściwych dla siebie formach prawnych, którymi są porządkowe 
akty prawa miejscowego. 

Jednym z zasadniczych zadań administracji publicznej jest zagwarantowanie 
i utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego państwu, jak i jego 
obywatelom. Dlatego też na każdym szczeblu administracji wyodrębniono organ 
administracji ogólnej, który jest odpowiedzialny za wszelkie działania i ich efekty  
w tym obszarze. Należy przy tym wskazać, iż władzę administracji ogólnej mogą 
realizować tak organy samorządu terytorialnego, jak również administracji 
rządowej. Ponadto powinny one także przejmować odpowiedzialność za rezultaty 
działalności administracji zespolonej w sytuacjach kryzysowych20. 

Podstawową wspólnotą lokalną w Polsce jest gmina, która jest jednostką 
samorządu terytorialnego znajdującą się najbliżej obywateli, którzy mają realny 
wpływ na działania podejmowane w ich otoczeniu. Głównym adresatem norm 
kompetencyjnych jest gminna wspólnota samorządowa, którą tworzą mieszkańcy 
określonego obszaru. Podstawowym obowiązkiem gminy jest zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców. W tym celu działa ona za 
pośrednictwem swoich organów: rady gminy (odpowiednio miasta) – organu 
stanowiącego oraz wójta (odpowiednio prezydenta miasta lub burmistrza) – organu 
wykonawczego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym21 kompetencje gminy 
odnoszą się do wszystkich lokalnych spraw niezastrzeżonych na rzecz innych 
podmiotów. Na jej mocy wśród zadań własnych gminy, które jednostka ta wykonuje 
we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność należą przede wszystkim: 

                                                           
18Tamże, s. 33. 
19S. Pieprzny, dz. cyt., s. 196. 
20T. Bąk,  Z. Ciekanowski, ..  , dz. cyt., s. 47. 
21Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2018 r., poz. 994. 
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zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa jej mieszkańcom, ochrona 
przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe. Ponadto 
prócz tego gmina wykonuje zadania zlecone przez administrację rządową. 

Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej wspólnocie, a także ochrona porządku 
publicznego stanowi jedno z zasadniczych zadań samorządu gminnego. Natomiast 
z uwagi na to, że nie posiada on środków władczych podobnych administracji 
rządowej (tj. Policja), w celu skutecznego zwalczania istniejących zagrożeń stosuje 
środki prewencyjne zapobiegające naruszaniu porządku, a także gwarantujące 
bezpieczeństwo mieszkańcom gminy. 

Prawne formy działania gminy określono w ustawie o samorządzie gminnym, 
która stanowi, że do kompetencji rady gminy będącej organem stanowiącym  
i kontrolującym, zalicza się stanowienie prawa miejscowego, które powszechnie 
obowiązuje na terenie gminy. Zawierają one regulacje o charakterze 
wykonawczym, albo porządkowym, które są niezbędne dla ochrony zdrowia i życia 
obywateli, a także dla zapewnienia publicznego spokoju, porządku i bez-
pieczeństwa. Dodatkowo rada gminy może podejmować uchwały w zakresie 
utrzymania na terenie gminy porządku publicznego, które kieruje się do wójta 
(odpowiednio burmistrza, prezydenta miasta)22. 

Organ wykonawczy gminy, którym jest wójt (odpowiednio burmistrza, 
prezydenta miasta) realizuje uchwały rady, a także w sposób bezpośredni zadania 
tej jednostki samorządowej. Wójt kieruje także bieżącymi sprawami gminy, do 
których zalicza się również sfera porządku publicznego i bezpieczeństwa. Daje mu 
to w rzeczywistości legitymację do wydawania zarządzeń poszczególnym 
jednostkom gminnym. W tym zakresie do zadań wójta (odpowiednio burmistrza, 
prezydenta miasta) należą przede wszystkim: wydawanie decyzji 
administracyjnych oraz przepisów porządkowych w sytuacjach wyjątkowych 
wymagających natychmiastowego działania, ogłaszanie i odwoływanie alarmu 
przeciwpowodziowego, czy opracowywanie planu operacyjnego ochrony 
przeciwpowodziowej. Natomiast w przypadku niemożności usunięcia bezpośrednio 
zagrożenia, wójt ogłasza ewakuację miejscowej ludności z obszaru objętego 
zagrożeniem.  

Ponadto wójt będący jednoosobowym organem samorządu terytorialnego jest 
odpowiedzialny za porządek publiczny i bezpieczeństwo w czasie klęski 
żywiołowej. Kieruje on działaniami, które mają na celu zapobieganie oraz usuwanie 
jej skutków. Pod tym względem może on wydawać polecenia kierownikom 
jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i organom jednostek 
pomocniczych, a także występować do władz poszczególnych gminnych jednostek 
organizacyjnych o wykonanie czynności w związku z zaistniałą sytuacją. Na mocy 
art. 21 i 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej23 jest on uprawniony do 
wprowadzania na obszarze swojej gminy ograniczeń praw i wolności człowieka, 
które polegają przede wszystkim na zakazie organizowania imprez masowych oraz 
zarządzeniu ewakuacji z miejsc zagrożonych24. 

                                                           
22M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013, s. 197 
23Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 1897. 
24T. Bąk,  Z. Ciekanowski,…, dz. cyt., s. 53. 
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Należy także stwierdzić, iż wójt (odpowiednio burmistrza, prezydenta miasta) 
jest organem właściwym w sprawach z zakresu zarządzania kryzysowego25. Na 
mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym26 wójt stanowi organ właściwy  
w kwestiach zarządzania kryzysowego na obszarze gminy. Do jego zadań w tej 
materii należy: między innymi: kierowanie, monitorowanie, planowanie reagowanie 
i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu 
planowania cywilnego, zarządzanie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, 
ochrona infrastruktury krytycznej na terenie gminy. Ponadto przedstawia staroście 
gminny plan reagowania kryzysowego w celu zatwierdzenia, jak również 
przeciwdziała skutkom zagrożeń terrorystycznych i realizuje zadania związane 
z ochroną infrastruktury krytycznej. W działaniach tych wspiera go gminny zespół 
zarządzania kryzysowego, który składa się z przedstawicieli gminnych jednostek 
organizacyjnych, urzędu gminy, zespolonych służb, straży i inspekcji oraz 
społecznych organizacji ratowniczych27. Warto wskazać, iż w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia zarządzanie kryzysowe uruchamiane jest oddolnie, na najniższym 
szczeblu administracji, który pokrywa obszar wystąpienia zagrożenia,  
z zachowaniem hierarchicznego podziału w obrębie tej administracji – od 
najniższego poziomu samorządowego (gminy), poprzez powiat i województwo, do 
szczebla centralnego, na którym zadania są realizowane przez poszczególne 
urzędy centralne, ministerstwa, Radę Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów. 

Utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w gminach nakłada 
na te jednostki dodatkowo obowiązki inne niż wykonywanie zdań o charakterze 
gospodarczym. Zasadniczym instrumentem ich realizacji są straże gminne, które 
tworzone są na podstawie ustawy o strażach gminnych28. Zgodnie z nią na terenie 
gminy można utworzyć samorządową umundurowaną formację straży gminnej, 
która pełni służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej realizując swoje 
zadania z poszanowaniem praw i godności obywateli29. 

Po zaopiniowaniu przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji, rada 
gminy na podstawie uchwały tworzy straż gminną. Nadzór nad jej działalnością 
sprawuje wójt (odpowiednio prezydent miasta, burmistrz), a także komendant 
wojewódzki policji. Zgodnie z ustawą do podstawowych zadań straży gminnych 
należą: 

 ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych; 

 ochrona obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej; 

 czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego; 

 kooperacja z organizatorami oraz innymi służbami w ochronie porządku 
podczas imprez i zgromadzeń publicznych; 

 doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub izby 
wytrzeźwień, gdy osoby te powodują zgorszenie w miejscach publicznych. 

                                                           
25Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2018 r., poz. 1401. 
26Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013 poz. 1166. 
27S. Sulowski, M. Brzeziński (red,), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009, s. 205. 
28Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. z 208 r., poz. 928. 
29W. Kotowski, Straże gminne. Kometarz, Warszawa 2014, s. 27-28. 
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Straż gminna ma uprawnienia o charakterze policyjnym, co oznacza, iż działa 
zarówno dla ochrony porządku publicznego na terenie gminy, jak i służy realizacji 
zadań publicznych państwa30.  

Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP w drodze ustawy można tworzyć inne niż 
gmina jednostki samorządu lokalnego lub regionalnego. Należy do nich powiat, 
który powstał na mocy ustawy o samorządzie powiatowym31. Zgodnie z jej art. 1 
powiat jest lokalną wspólnotą samorządową, a także odpowiednim terytorium. 
Powiat tak samo jak gmina posiada wymiar społeczny, bowiem zakwalifikowanie 
mieszkańców jako wspólnoty odbywa się z mocą prawa. W związku z tym 
przynależność do wspólnoty nie jest uzależniona od woli mieszkańców  
i rozstrzygnięć organów powiatu. Ponadto wskazując na to, iż powiat ma charakter 
terytorialny, bowiem ważnym jego elementem jest obszar. Powiat jest jednostką 
samorządu terytorialnego wyższego stopnia, która znajduje się pomiędzy będącą 
jednostką podstawową - gminą, a województwem będącym podmiotem polityki 
regionalnej. Na mocy art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym realizuje on 
ponadgminne zadania administracyjne i publiczne przekraczające zasięg gminy  
i nie naruszające jej właściwości. Są to własne zadania powiatu, które realizuje on 
we własnym imieniu, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa obywateli  
i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Powiat 
na mocy szczególnych ustaw wykonuje także zadania zlecone w obszarze 
administracji rządowej. Wykonuje on je za pośrednictwem własnych organów, 
jednostek organizacyjnych oraz przez wyspecjalizowane służby administracyjne, 
które są częścią terenowej administracji rządowej, ale oddano je pod 
zwierzchnictwo samorządu terytorialnego32. 

Zgodnie z przepisami powiat realizuje zadania publiczne między innymi  
z zakresu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Wykonuje on je 
bezpośrednio przez mieszkańców, ustrojowe organy powiatu tj. rada powiatu, 
zarząd powiatu i starostę oraz podległe mu powiatowe straże, służby i inspekcje. 
Na kompetencje te wpływają warunki funkcjonowania powiatowej wspólnoty. 
Odnosząc się do porządku publicznego i bezpieczeństwa należy wskazać, iż rada 
powiatu będąca organem stanowiącym i kontrolnym podejmuje uchwały  
o kierunkach działania zarządu powiatu, a także rozpatruje sprawozdanie  
z realizacji tych zadań. Do jej kompetencji należy między innymi uchwalanie 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli, jak również ocena 
stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu. 
Zarząd powiatu będący organem wykonawczym z kolei wydaje uchwały w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa powiatu, które kieruje do jednostek 
organizacyjnych powiatu. Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za wyniku 
działań administracji na poziomie powiatu ponosi starosta, który przewodniczy 
zarządowi. Ów odpowiedzialność odnosi się zarówno do skutków jego działań 
własnych, jak i powiatowych straży i służb, których jest zwierzchnikiem. Należy 
przy tym zaznaczyć, iż starosta wpływa na wybór kierownictwa służb powiatowych, 
bowiem wydaje opinie odnoszące się do kandydatów na stanowiska powiatowych 
komendantów PSP i Policji oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto ma 

                                                           
30S. Pieprzny, dz. cyt., s. 203. 
31Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2018 r., poz. 995. 
32H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2004, s. 261. 
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prawo wydawania im poleceń w sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa. Na mocy ustawy o samorządzie powiatowym wśród zadań 
starosty można wyszczególnić kierowanie bieżącymi sprawami powiatu, w tym  
w obszarze porządku publicznego i bezpieczeństwa. Jest on odpowiedzialny także 
za opracowanie planu ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje alarm 
przeciwpowodziowy.  

Istotnym jest, że na poziomie powiatu funkcjonuje komisja bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, której zadaniem jest realizacja działań starosty 
dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi strażami, służbami i inspekcjami, jak 
również wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli. Z uwagi specyfikę jej kompetencji w skład komisji wchodzą między 
innymi przedstawiciele policji, inspekcji, służb i straży powiatowych. Komisja ma 
charakter opiniodawczo-doradczy w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, dlatego też na mocy art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym do jej 
podstawowych funkcji należą między innymi: 

 ocena zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na 
terytorium powiatu; 

 przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania prze-
stępczości oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli; 

 opiniowanie projektów programów kooperacji Policji i innych powiatowych 
inspekcji, służb i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących 
na obszarze powiatu zadania; 

 opiniowanie przepisów prawa miejscowego w tym obszarze33. 
 

3. Lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa 
Strategia jest kompleksowym działaniem, które ma na celu wytyczanie 

kierunków działania i realizacji. W obszarze bezpieczeństwa oznacza ona 
planowanie działań mających na celu ograniczenie lub eliminację zjawisk 
społecznie nieakceptowanych tj. przestępczość. Jednak w każdej strategii bez 
względu czego dotyczy, musi być określony czas wykonywania określonych 
czynności oraz zamierzone efekty. Istotnym jest także nacisk na działania 
o charakterze najskuteczniejszym i na podejmowanie prawidłowych decyzji, czyli 
takich, które powinny się uzupełnić i wspierać nawzajem, żeby w konsekwencjo 
stworzyć pełny układ. Ponadto strategia jest działaniem tak powszechnym, jak 
również i szczególnym. 

Współcześnie, w dobie dynamicznych zmian społeczno-politycznych,  
w każdej sferze i na każdym etapie rozwoju społeczeństwa dostrzega się 
implikacje w obszarze przestępczości oraz postępujący rozwój różnych patologii, 
co nie niewątpliwie wpływa negatywnie na funkcjonowanie danej społeczności oraz 
jej bezpieczeństwo. Sytuacja ta skłania do wyciągnięcia wniosków profilaktycznych 
oraz do podjęcia odpowiednich w tym zakresie działań. 

W polskiej literaturze dokonano podziału systemu zapobiegania 
przestępczości na sześć elementów, które pierwotnie miały dotyczyć skali 
państwa, jednak okazało się, że znacznie lepiej sprawdzają się na terenie gminy  
i powiatu. Do elementów tych zaliczają się: polityka społeczna oraz polityka 

                                                           
33K. Bandarzewski, P. Chmielecki (red.), Komentarz do ustaw o samorządzie powiatowym, Warszawa 
2005, s. 206. 
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kryminalna - złożona z profilaktyki kryminalistycznej, profilaktyki kryminologicznej, 
polityki karnej i profilaktyki penitencjarnej. Pierwsza z wymienionych, czyli polityka 
społeczna odnosi się do wszystkich działań, których celem jest zaspokojenie 
potrzeb danej grupy ludzi, jak również przedsięwzięć ekonomicznych, 
organizacyjnych, politycznych i ideologicznych34. Do działań z zakresu tej polityki 
zaliczają się między innymi: prowadzenie odpowiedniej polityki oświatowej przez 
starostę, która ma polegać na tworzeniu odpowiednich szkół tak, aby na danym 
terenie ich absolwenci mogli uzyskać zatrudnienie oraz wydawanie prze wójtów 
(odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast) koncesji na alkohol. Także budowa 
odpowiedniej infrastruktury lokalnej, bądź jej poprawa ma znaczenie w poprawie 
bezpieczeństwa. Zdaniem B. Hołysta profilaktyka społeczna jest systemem 
środków i metod mających na celu eliminowanie przyczyn społecznie 
niepożądanych zjawisk, jak również stwarzanie warunków umożliwiających 
prawidłowe funkcjonowanie jednostek i grup społecznych35. 

Drugi element systemu zapobiegania przestępczości stanowi polityka 
kryminalna obejmująca wszelkie aspekty zapobiegania przestępczości. W jej 
ramach można wyszczególnić po pierwsze profilaktykę kryminalistyczną, którą 
nazywa się również prewencją sytuacyjną. Jej zadaniem jest uniemożliwienie lub 
utrudnienie popełnienia przestępnego czynu poprzez takie działania, jak np. 
patrole policyjne, zabezpieczenie obiektów, monitoring, właściwe projektowanie 
przestrzeni danej jednostki samorządowej. Drugim jej składnikiem jest profilaktyka 
kryminologiczna, której celem jest m.in. badanie czynu kryminologicznego, 
działania zapobiegawcze, pomoc w wychodzeniu z uzależnień, w tym alkoholizmu  
i narkomanii, pomoc ofiarom przestępstw i pomoc społeczna. Kolejna – polityka 
kryminalna jest ukierunkowana na ochronę społeczeństwa, jak i powrót osób 
skazanych do normalnego życia w społeczeństwie. W kwestii tej znaczącą rolę 
odgrywa profilaktyka penitencjarna, której celem jest zapewnienie prawidłowego 
przebiegu wykonywania kary oraz właściwa resocjalizacja w stosunku do 
skazanego. 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnych strategii dotyczących 
zapobiegania patologiom i przestępczości to jedno z zasadniczych zadań własnych 
samorządu terytorialnego. Jak wynika z badań przedsięwzięcia profilaktyczne 
uzyskują bowiem największą skuteczność w zasięgu lokalnym, czyli na poziomie 
osiedla, gminy, powiatu, niż na poziomie całego województwa lub państw. 
Znacznie łatwiej jest określić przyczyny powstawania negatywnych zjawisk  
w mniejszym i znanym środowisku, a w związku z tym także i je usunąć36. 

Nie ulega wątpliwości, iż warunkiem zapewnienia porządku publicznego oraz 
prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa obywateli na poziomie 
lokalnym jest kooperacja władz samorządowych, społeczności lokalnych oraz 
służb odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo. W zarządzaniu 
bezpieczeństwem lokalnym bardzo często występują takie pojęcia, jak profilaktyka 
oraz prewencja. Wynika to z faktu, iż stanowią one najlepszą formę poprawy 
bezpieczeństwa oraz walki z przestępczością. Elementy te są istotne także ze 
względów finansowych, bowiem zapobieganie zjawiskom kryminogennym jest 

                                                           
34A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2011, s. 72. 
35B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 1293. 
36T. Bąk,  Z. Ciekanowski,…, dz. cyt., s. 87. 



238 

 

tańsze niż koszty związane z zaistnieniem przestępstwa. Ponadto zaangażowanie 
w wypracowanie wspólnego dobra na rzecz lokalnej społeczności skutkuje również 
wzmocnieniem więzi społecznych w konkretnym środowisku. 

Samorządy kładą duży nacisk szczególnie na profilaktykę wśród dzieci  
i młodzieży, a także na działania na rzecz ich bezpieczeństwa, ponieważ według 
statystyk na drogę przestępczą wkraczają najczęściej osoby, które w młodości 
spotkały się z przemocą (zazwyczaj ze strony bliskich). Finansowanie i tworzenie 
przez gminy i powiaty różnorodnych form pomocy dla dzieci i młodzieży  
z patologicznych i trudnych środowisk, umożliwia im rozwój, normalne życie  
i wyjście poza swój świat. Samorządy ponadto pomagają im w rozwiązywaniu 
problemów tak osobistych, jak i rodzinnych. Z uwagi na to można stwierdzić, iż 
gminy i powiaty podejmują nie tylko działania interwencyjne o charakterze 
bezpośrednim, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
Realizują także zadania ukierunkowane na ograniczenie, albo całkowite 
wyeliminowanie przyczyn pośrednich, które są źródłem patologii społecznych  
i przestępczości. Take zadania prowadzą w różnorodnych obszarach: od edukacji  
i wychowania przez ochronę zdrowia, po przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
bezrobociu, bezdomności, narkomanii i przemocy w rodzinie. Jak pokazują 
badania prowadzone w tym zakresie, poczucie bezpieczeństwa mogą zapewnić 
wyłącznie długofalowe strategie i cele. Zasadniczym wymogiem wypracowania 
skutecznej prewencji i profilaktyki jest odpowiednie, profesjonalne przygotowanie. 
Wymusza to na osobach zajmujących się profilaktyką i prewencją systematyczne 
pogłębianie wiedzy w różnych dziedzinach, w tym w komunikacji, socjologii, czy 
psychologii. 

Niewątpliwie samorządy terytorialne podejmują działania w zakresie prewencji 
i profilaktyki na swoich obszarach. Ponadto bardzo dobrze znają potrzeby 
lokalnych społeczności, co z kolei przekłada się na szybkie rozpoznawanie jego 
problemów. Natomiast posiadając taką wiedzę mogą w sposób indywidualny 
opracowywać odpowiednie dla danego społeczeństwa strategie w zakresie 
poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa. Ważnymi elementami 
budowania konkretnej strategii, jest wskazanie problemu (jaki jest zasięg zjawiska, 
jak postrzega go społeczeństwo) oraz jego przeanalizowanie (kto dopuszcza się 
czynu, co jest przedmiotem działania, jakie mogą być skutki). Mając takie 
informacje i korzystając z pomocy specjalistów oraz różnych instytucji, samorządy 
tworzą konkretną lokalną strategię. W celu podejmowania odpowiednich działań  
w obszarze poprawy bezpieczeństwa i planowania środków finansowych na ich 
realizację, samorządy terytorialne muszą podejmować właściwe przedsięwzięcia, 
które umożliwiają im dogłębne zdiagnozowanie zjawisk patologicznych  
i problemów społecznych dotykających ich społeczność. 

W omawianej sferze samorządy posiadają duże możliwości, które realizują 
poprzez analizę życia własnej społeczności. Znaczącą rolę ma tutaj również 
współpraca jednostek samorządowych z różnorodnymi instytucjami lokalnymi, 
które odpowiadają za walkę z pojawiającymi się zagrożeniami na terenie gminy lub 
powiatu. Mowa tutaj przede wszystkim o Policji, prokuraturze, sądach, ośrodkach 
pomocy społecznej, służbie zdrowia i innych lokalnych instytucjach. 
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Podsumowanie  
Samorząd lokalny stanowi ważny element ogólnego systemu bezpieczeństwa 

państwa. Wchodzi on bowiem w skład zarówno podsystemu kierowania, jak 
również podsystemu wykonawczego. Administracja publiczna jest systemem 
bardzo rozbudowanym, gdzie zachodzi wiele różnych powiązań i oddziaływań 
między systemem jako całością, a jego podsystemami oraz otoczeniem. Z uwagi 
na to, samorząd lokalny pełni istotną rolę w sferze porządku publicznego  
i bezpieczeństwa. Jego pozycja wynika głównie z faktu, iż samorząd ten  
w codziennym życiu ludzi jest pierwszym oraz podstawowym elementem 
administracji publicznej, który dba o szeroko rozumiane bezpieczeństwo lokalnej 
społeczności, co odbywa się zarówno poprzez zapobieganie zagrożeniom, jak  
i skuteczne reagowanie na nie. Bezpieczeństwo jest warunkiem koniecznym do 
istnienia, jak i rozwoju poszczególnych jednostek oraz państwa. Natomiast 
kluczową pozycję w jego zapewnianiu i ochronie pełni samorząd terytorialny, który 
wykonuje zadania z tego obszaru jako zadanie własne. 
 

Streszczenie 
Autorzy w opracowaniu przedstawiają administrację publiczną, która w wyniku 

decentralizacji skutkowała powstaniem samorządu terytorialnego. Na samorząd 
terytorialny nałożono szereg zadań który został zobowiązany między innymi do 
dbania o sprawy danej społeczności. Ze względu na to pełni on istotną rolę 
w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa, co potwierdzają rozwiązania 
ustrojowe oraz kompetencje wynikające z ustaw szczególnych. Ponadto samorząd 
lokalny jest zasadniczym czynnikiem, który kształtuje bezpieczeństwo i porządek 
publiczny na swoim obszarze, dlatego też zadania z tego zakresu mają charakter 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo, czynniki, samorząd, 
społeczeństwo 
 

Summary 
The authors present the public administration, which as a result of 

decentralization resulted in the creation of local self-government. A number of 
tasks were imposed on the local government, which was obliged, among others, to 
take care of the affairs of the given community. Due to this, it plays an important 
role in the broadly understood security system, which is confirmed by the systemic 
solutions and competences resulting from special laws. In addition, local self-
government is an essential factor that shapes security and public order in its area, 
which is why the tasks in this area are the nature of the tasks of local self-
government units. 

Key words: administration, security, factors, self-government, society 
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Patrycja KUCHARSKA 
 

USTAWOWY SPOSÓB ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ W MAŁYCH 
WSPÓLNOTACH. PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI 

PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU 
 
 

Wstęp 
Prawo własności jest jednym z podstawowych praw. W prawie rzymskim 

własność przechodziła długą ewolucję, by w końcu ukształtować się w prawo 
podmiotowe decydujące w pewnym sensie o całym charakterze aktualnego 
systemu prawnego. Własność jako instytucja prawna jest kategorią historyczną. 
Prawo to stało się podstawą rozbicia społeczeństwa na właścicieli, tych co 
własności byli pozbawieni albo też sami byli przedmiotem tego prawa.  

„Prawo własności nie jest stosunkiem prawnym lecz prawem, z mocy którego 
właściciel ma władztwo nad rzeczą. Z teoretycznego punktu widzenia własność 
jest prawem nieograniczonym, jakkolwiek w praktyce może podlegać rozmaitym 
restrykcjom, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości.”1 Liczba ograniczeń 
rośnie w miarę rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych. Stąd zakres 
uprawnień właściciela jest aktualnie niewątpliwie węższy aniżeli np.: w prawie 
rzymskim. Własność prywatną można zatem zdefiniować jako rzeczowe  
i autonomiczne prawo jednostki do władania rzeczą materialną, w treści swej 
nieograniczone, o ile nie narusza to obowiązującego porządku prawnego.  

Czasem własność przysługuje w sposób niepodzielny kilku osobom, co 
oznacza że mamy do czynienia ze współwłasnością. Na gruncie prawa rzymskiego 
każdy ze współwłaścicieli partycypował w prawie własności w jakiejś części 
ułamkowej w sposób idealny, przy czym ułamki te musiały być równe (np. ¼, ¼  
i ½) . Swoją częścią mógł każdy z nich dowolnie dysponować. Czerpał korzyści 
oraz ponosił ciężary proporcjonalnie do swego udziału, jednakże rozporządzenia 
dotyczące całej rzeczy wymagały zgody wszystkich współwłaścicieli. Dzisiejsze 
prawo bazuje na gruncie prawa rzymskiego stanowiącego pierwowzór prawny np.: 
kodeks cywilny – dział współwłasności art.195 „Własność tej samej rzeczy może 
przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)”.2 Przepisy danego 
działu stosuje się do tzw. współwłasności w częściach ułamkowych. Dział ten 
reguluje m.in. kwestie swobody rozporządzenia udziałem przez współwłaścicieli 
oraz rozporządzenia rzeczą wspólną. 

W niniejszym opracowaniu został podjęty temat zarządu nieruchomością 
wspólną w małych wspólnotach, które działają na podstawie kodeksu cywilnego – 
działu współwłasności oraz problematyki dotyczącej czynności, które przekraczają 
ustawowy zakres zwykłego zarządu.  
 
  

                                                           
1Rozwadowski W., Prawo rzymskie, Wydawca Ars Boni Et Aequi, Poznań 1992. 
2Prawo cywilne – zbiór przepisów, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2018. 
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Zarząd nieruchomością wspólną w małych wspólnotach 
mieszkaniowych 

„Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali wyodrębnionych i lokali 
niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest 
większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego  
o współwłasności”.3 W małych wspólnotach mieszkaniowych zarząd 
nieruchomością wspólną sprawowany jest według reguł wskazanych w art. 199 i n. 
k.c., a postępowania dotyczące zarządu toczą się w myśl art. 611 i n.k.p.c.  
W artykule 6 u.w.l. określono instytucję wspólnoty mieszkaniowej, którą jest 
jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną. Jest to tzw. ułomna 
osoba prawna, która jest uregulowana w art. 331 k.c. Wspólnota mieszkaniowa 
powstaje z mocy prawa już w chwili nabycia własności pierwszego odrębnego 
lokalu przez osobę inną niż właściciel nieruchomości wyjściowej. 

Istotne jest, iż do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy art. 
199-205 oraz 208-209 k.c. Różnica w porównaniu ze stosowaniem tych przepisów 
w ramach współwłasności ułamkowej polega na tym, że powyższe przepisy 
znajdują swoje zastosowanie nie tylko do nieruchomości wspólnej, ale również 
zbioru praw majątkowych należących do wspólnoty mieszkaniowej. W skład 
takiego zbioru mogą wchodzić nie tylko rzeczy , ale także i inne prawa majątkowe. 
W szczególności ocena czy dana czynność należy do zakresu zwykłego zarządu, 
czy też ten zakres przekracza może wypadać odmiennie w przypadku „klasycznej” 
współwłasności ułamkowej. Do czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu stosuje się art. 199 k.c., a zatem wyłączone jest stosowanie art. 22 ust. 3 
u.w.l., jakkolwiek treść tego przepisu powinna służyć pomocą przy wykładni art. 
199 k.c.  

Należy przedstawić fakt, iż nietrafna jest opinia w myśl której w małych 
wspólnotach nie stosuje się art. 202 k.c., a w jego miejsce wchodzi art. 25 u.w.l. 
Tryb podejmowania uchwał regulowany jest w art. 199 i 201 k.c. w zależności od 
tego, czy materia tych uchwał mieści się w granicach zwykłego zarządu, czy 
granice te przekracza. Artykuły 202 i 203 k.c. należy uznać za środki prawne 
należycie chroniące właścicieli lokali w małych wspólnotach przed dyktatem 
większości.  

Istotną kwestią z punktu widzenia zarządu jest również art. 17 u.w.l., który 
przewiduje odpowiedzialność in solidum wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli 
lokali za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej. Należy podkreślić, że 
właściciele lokali reprezentujący większość udziałów dokonując czynność prawną 
zwykłego zarządu, z której to wynika zobowiązanie; będą obciążeni jako wspólnota 
mieszkaniowa, ale również jako poszczególni właściciele. Zobowiązanie obciąża 
również tych, którzy nie brali udziału w dokonaniu danej czynności. Jest to istotna 
odmienność w porównaniu ze współwłasnością ułamkową. Tutaj przewiduje się, że 
odpowiedzialność za długi wynikłe z czynności zarządu ponoszą względem drugiej 
strony wyłącznie współwłaściciele, którzy dokonali takiej czynności.  

Dopuszczalne jest również wprowadzenie zarządu umownego. „Po myśli art. 
18 u.w.l. określenie zasad zarządu powinno wynikać z umowy o ustanowieniu 

                                                           
3Balwicka – Szczyrba M., Karaszewski Grzegorz, Stępień – Sporek Anna, Sylwestrzak Anna, Zarząd 
majątkiem wspólnym- Komentarz , Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o., Warszawa 2016. 
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własności lokalu albo z późniejszej umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 
Stosownie do art. 18 ust.2a u.w.l. zmiana tak ustalonego sposobu zarządu może 
nastąpić w uchwale właścicieli zaprotokołowanej przez notariusza (w małej 
wspólnocie wymagana jest tu jednomyślność stosownie do art. 199 k.c.).”4 
Przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej nie narzucają 
współwłaścicielom jakiejkolwiek formy przy zawieraniu umów określających zarząd. 
W przypadku, gdy w umowie o ustanowieniu własności lokalu nie zawarto 
postanowień odnoszących się do zarządu, współwłaściciele mogą ukształtować 
zasady zarządu nieruchomością wspólną w małej wspólnocie także w drodze 
porozumień nieformalnych. 

Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o własności lokali, 
która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 roku, wprowadzono m.in. nową 
regulację statusu współwłaścicieli ułamkowych lokalu. Nowe przepisy art. 1a, art.3 
ust.3a oraz 23 ust. 2b u.w.l. wprowadzają zasady, że każdy ze współwłaścicieli 
może głosować samodzielnie, a siła głosu jest proporcjonalna do udziału we 
współwłasności lokalu. Przepisy te znajdują również zastosowanie do wspólnot 
małych. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ułamkowych lokalu w małej 
wspólnocie wyraża swoje zdanie co do czynności zarządu nieruchomością 
wspólną samodzielnie, a jego głos odpowiada iloczynowi jego udziału we 
współwłasności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.  
 

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu  
W małych wspólnotach należy pamiętać, że art.199 k.c. reguluje tryb 

dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Kategorię tę 
stanowią czynności prawne (materialnoprawne i procesowe) oraz czynności 
faktyczne, które nie są wyrazem bieżącego, zwykłego gospodarowania rzeczą. Za 
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uznaje się takie, które mają na 
celu zachowanie rzeczy wspólnej w niepogorszonym stanie, ale które zarazem 
powodują istotne wydatki. Ustawa wymienia tylko jedną czynność przekraczającą 
zwykły zarząd, a mianowicie rozporządzenie rzeczą wspólną. Uznanie innych 
czynności do tej kategorii ukazuje orzecznictwo i doktryna. Próba stworzenia listy 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nie byłaby możliwa. 
Przykładowy katalog takowych czynności został przedstawiony w art. 22 ust 3 
u.w.l. Praktyka jednak przedstawia, że poszczególne pozycje z danej listy są 
źródłem licznych wątpliwości. 

Czynności zarządu przekraczające zwykły zakres są tak różnorodne, że 
ocena musi być zatem dokonywana w okolicznościach konkretnego wypadku. 
Kryterium miarodajnym mogą być skutki, jakie dana czynność spowoduje  
w rzeczy wspólnej oraz koszty na jakie będą narażeni współwłaściciele.  
W doktrynie mamy pogląd według którego ta sama czynność w pewnych 
okolicznościach mieści się w zakresie zwykłego zarządu, w innych natomiast 
zakres ten przekracza. Przykładem często przywoływanym jest umowa najmu 
pomieszczenia na wspólnej nieruchomości, które dotychczas nie było 
wynajmowane. Inaczej jest w sytuacji, jak dana czynność zmierza jedynie do 

                                                           
4Balwicka – Szczyrba M., Karaszewski Grzegorz, Stępień – Sporek Anna, Sylwestrzak Anna, Zarząd 
majątkiem wspólnym- Komentarz , Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o., Warszawa 2016. 
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przedłużenia dotychczasowego stosunku prawnego albo zawarcia nowej umowy 
na podobnych warunkach. 

W piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego problematyka czynności 
zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
analizowana jest przede wszystkim przy regulacjach związanych ze 
współwłasnością. E. Gniewek wskazuje, że „za czynności zwykłego zarządu 
powinniśmy uznawać załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą 
eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie w ramach 
aktualnego jej przeznaczenia. Inne czynności mieszczą się już w kategorii 
przekraczających zakres zwykłego zarządu.”5 

Należy również wskazać trzy podstawowe cechy, które określa się przy 
ustaleniu, czy dana czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też jest 
czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Ocena określonej czynności 
nie może być abstrakcyjna, tzn. decyduje nie tylko sama istota danej czynności, 
lecz całokształt okoliczności danego przypadku. Kolejna cecha to powtarzalność 
danej czynności. Znaczenie ma częstotliwość danej czynności, jej związek  
z podstawową działalnością określonego podmiotu oraz wymiar majątkowy takiej 
czynności, skutki finansowo-prawne. Trzecim kryterium jest kryterium majątkowe. 
Jest ono związane z wysokością zobowiązania, jakie powstanie w wyniku 
dokonania określonej czynności, która będzie bądź to czynnością zwykłego 
zarządu, bądź to czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dla oceny, 
czy dana czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, czy 
też mieści się w ramach zwykłego zarządu, konieczne jest zastosowanie 
wszystkich trzech kryteriów łącznie. Należy również zauważyć, że wszystkie trzy 
kryteria powinny być traktowane równorzędnie, choć priorytetowe znaczenie 
będzie miało tutaj kryterium majątkowe. 

Artykuł 199 k.c. do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu wymaga jednomyślnej zgody wszystkich współwłaścicieli. Jednakże  
w braku tej zgody współwłaściciele których udziały wynoszą co najmniej połowę, 
mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który weźmie pod uwagę cel zamierzonej 
czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. 
 

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu - przykłady jakie 
napotkamy w orzecznictwie to m.in.: 

„1) zmiana wysokości udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej 
(postanowienie SN z dnia 5 lipca 2013 r.,IV CSK 731/12, LEX nr 1375470); 

2)budowa stacji transformatorowej na nieruchomości będącej przedmiotem 
współwłasności (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 lutego 2013 roku, II SA/Bk 
692/12, LEX nr 1331927); 

3)wyrażenie przez współwłaścicieli zgody na sprzedaż napojów alkoholowych 
na nieruchomości objętej ich współwłasnością , stosownie do art. 18 ust. 6 pkt 3 
ustawy z 1982 o wychowaniu w trzeźwości (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 
września 2012 r. III SA/Wr 183/12, LEX nr 1222438); 
4)zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oraz wniesienie tego prawa do spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością jako aportu (wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 
lutego 2011r., IA Ca5/11, OSAB 2011 , nr 1, poz.3-9);  

                                                           
5E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 7, Warszawa 2008. 
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5) zawarcie umowy użyczenia lokalu, które co do zasady jest czynnością 
przekraczającą zakres zwykłego zarządu, w okolicznościach konkretnej sprawy 
może być uznane za czynność zwykłego zarządu albo nawet za czynność spoza 
zakresu zarządu. W tej konkretnej sprawie każdy ze współwłaścicieli samodzielnie 
zawiera i wypowiada umowy użyczenia obejmujące wydzieloną dla niego część 
nieruchomości (wyrok SN z dnia 10 czerwca 1994r., II CRN 53/94, LEX nr 82294); 
tezę powyższą można rozszerzyć także na inne niż lokal nieruchomości oraz ich 
części składowe, a także na rzeczy ruchome; 

6) żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; NSA w wyroku z dnia 23 
września 2009 r.,I OSK 1357/08, LEX nr 595094, trafnie przyjął, że wskutek zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości nie powstaje nowe prawo własności, lecz ulega 
przywróceniu dawniej istniejące; dlatego też wniosek o zwrot musi pochodzić od 
wszystkich współwłaścicieli, przy czym dopuszczalne jest, aby złożyli oni 
jednomyślny wniosek o zwrot nieruchomości na rzecz tylko jednego z nich; 
podobnie WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 listopada 2007 r., I SA/Wa 
1295/07, LEX nr 452529, podkreślił, że w braku zgody któregokolwiek ze 
współwłaścicieli zgoda na zwrot wywłaszczonej nieruchomości zależy od 
postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 199 zdanie drugie k.c.; 

7)wzniesienie obiektu budowlanego, w wyroku z dnia 21 maja 2009 roku, VII 
SA/Wa 202/09, LEX nr 569097, WSA w Warszawie przyjął, że zgoda wszystkich 
współwłaścicieli uzyskana przez inwestora już po wydaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę nie oznacza, że inwestor wykazał prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, podobnie: wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 
sierpnia 2006 r., VII SA/Wa 750/06, LEX nr 276535; 

8)przebudowa obiektu budowlanego (wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 maja 
2009 r., II SA/Kr 1188/08, LEX nr 558404) oraz rozbudowa takiego obiektu (wyrok 
NSA w Łodzi z dnia 15 czerwca 2000 r., II SA/Łd 1424/99, ONSA 2001, nr 4, poz. 
167); 

9)docieplenie budynku jako modernizacja obiektu budowlanego (wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2008 roku, II SA/Gl 913/07, LEX nr 518398); 

10) usunięcie drzewa ( wyrok WSA w Gliwicach z dnia stycznia 2008 roku, II 
SA/Gl 824/07, LEX nr 451183, w którym sąd orzekł także, że nie można 
domniemywać zgody współwłaścicieli na wycięcie drzew, a które swoją podstawę 
prawną znajduje w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody); 

11)modernizacja budynku polegająca na założeniu nowej instalacji gazowej 
(wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 marca 2007 roku, II SA/Wa 1836, LEX nr 
334823).”6 
 

Sądowe zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu. Podstawa materialnoprawna oraz proceduralna. 

Zgodnie z przepisem 199 k.c. w braku jednomyślnej zgody współwłaścicieli na 
czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu współwłaściciele, których 
udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który 
orzeknie – oczywiście mając na względzie cel zamierzonej czynności i interesy 
wszystkich współwłaścicieli. Ustawa rygorystycznie podchodzi tutaj do kwestii 

                                                           
6https://sip.lex.pl/ 
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legitymacji prawnej, a zatem przysługuje ona współwłaścicielom reprezentującym 
przynajmniej połowę udziałów. Jest to wytłumaczalne, gdyż czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu nie są dokonywane w toku bieżącego 
gospodarowania rzeczą, mają natomiast charakter nadzwyczajny. Celem takich 
czynności jest ulepszenie rzeczy wspólnej ale przy poniesieniu bardzo znacznych 
wydatków. Sąd musi zatem mieć na uwadze i kierować się celem czynności (jej 
racjonalnością, na którą składa się uzasadnienie potrzeby dokonania danej 
czynności i jej opłacalności) oraz interesami wszystkich współwłaścicieli. 
Konieczne jest tutaj rozważenie stanowiska i dążeń wszystkich współwłaścicieli 
np.: należy zbadać czy planowana czynność nie naruszy spokojnego korzystania  
z nieruchomości przez część współwłaścicieli, choćby nawet wartość 
nieruchomości zwiększyła się wskutek danej czynności.  

Postępowanie o wyrażenie zgody przez sąd na czynność przekraczającą 
zakres zwykłego zarządu należy do spraw nieprocesowych i toczy się w oparciu  
o art. 611 i n. k.p.c. Uczestnikami postępowania są wszyscy współwłaściciele. 
Kasacja od orzeczenia sądu drugiej instancji nie przysługuje. 
 

Podsumowanie 
Regulacje prawne dotyczące sposobu zarządu nieruchomością wspólną nie 

są zatem całkowicie jasne i skonkretyzowane. Właściciele nieruchomości (lokali 
mieszkalnych czy też biurowych) powinni mieć na uwadze, że istnieje możliwość 
odejścia od ustawowego sposobu zarządu nieruchomością wspólną i wprowa-
dzenia tzw. zarządu umownego, na co wskazuje art. 18 ust. 3 u.w.l. Właściciele 
lokali w tzw. małych wspólnotach mogą w umowie o ustanowienie odrębnej 
własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego 
określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą 
powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Mogą oni także powierzyć zarząd 
nieruchomością zarządowi jako organowi wykonawczemu wspólnoty mieszka-
niowej, a więc przyjąć zarząd charakterystyczny dla wspólnot dużych. Zmiana 
sposobu zarządzania nieruchomością wspólną może nastąpić także w drodze 
umowy zawartej między współwłaścicielami, a ponadto zgodnie z art. 18 ust.2a na 
podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza, która to 
uchwała stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Z perspektywy każdego  
z właścicieli lokali należących do małej wspólnoty mieszkaniowej jest to istotna 
zatem kwestia dotycząca funkcjonowania chociażby w sferze tzw. trybu 
podejmowania uchwał przekraczających czynności zwykłego zarządu, a opisywa-
nych w niniejszym artykule. 
 

Streszczenie  
Problematyka określająca czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 

jest niewątpliwie źródłem wielu wątpliwości. Ustawa wymienia tylko jedną czynność 
przekraczającą zwykły zarząd, a mianowicie rozporządzenie rzeczą wspólną. 
Uznanie innych czynności pozostawiono orzecznictwie i doktrynie. Związane jest to 
z tym, iż prawo nigdy nie jest wstanie przedstawić wszystkich sytuacji życiowych 
jakie mogą mieć miejsce. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
w małych wspólnotach stosuje się art. 199 k.c., a zatem wyłączone jest stosowanie 
art. 22 ust. 3 u.w.l., jakkolwiek treść tego przepisu powinna służyć pomocą przy 
wykładni art. 199 k.c. i często tak właśnie jest. Niniejsza publikacja jest próbą 
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określenia zakresu i usystematyzowania wiedzy związanej z kryterium czynności 
przekraczających zwykły zarząd w małych wspólnotach.  

Słowa kluczowe: zarząd, wspólnota mieszkaniowa, nieruchomość wspólna, 
własność  

 
Summary 
Problems defining activities beyond the scope of ordinary management are 

undoubtedly the source of many doubts. The Act mentions only one activity 
exceeding the ordinary management, i. e. a regulation, which is a common thing. 
Recognition of other activities is left to the eye care and doctrine. This is due to the 
fact that the law is never able to present all life situations that may occur. For 
activities exceeding the scope of ordinary management in small communities, 
Article 199 of Kodeks Postępowania Cywilnego (the Code of Civil Procedure) 
applies, and therefore the application of Article 22(3) of Kodeks Postępowania 
Cywilnego (the Code of Civil Procedure) is excluded, although the content of this 
provision should assist in the interpretation of Article 199 of Kodeks Postępowania 
Cywilnego (the Code of Civil Procedure), and this is often the case. This 
publication is an attempt to define the scope and systematization of knowledge 
related to the criterion of activities exceeding ordinary management in small 
communities. 

Key words: management, housing assotiation, common property, ownership 
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GENEZA COMMUNITY POLICING (cz. 2) 
 
 

Wstęp 
Poprzez community policing należy rozumieć zarówno pewną filozofię pracy 

policji, sposób organizacji jednostek oraz zarządzania ich kadrami, w tym głównie 
policjantami dzielnicowymi, jak również strategię pracy policji i wypływające z niej 
konkretne programy i praktyki. R. Trojanowski i B. Bucqueroux, dwoje pionierskich 
badacze community policing, byli przekonani, że należy mówić właśnie o tych 
czterech istotnych aspektach community policing. Pierwszy to aspekt filozoficzny, 
drugi – organizacyjny i kadrowy, trzeci to aspekt strategiczny, wreszcie czwarty, to 
aspekt programowy1. Koncepcja community policing ma na celu zatem zmianę 
kultury (pracy) policji i dostarczenie zaplecza teoretycznego (filozoficznego), jak 
również sposobów organizacji struktur i kard policyjnych, a wreszcie skrojenia 
policyjnych strategii i programów. Charakterystyczna dla community policing jest 
chęć budowania partnerstwa (police-public partnership) z lokalną społecznością 
poprzez, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, własną otwartość  
i bliskość oraz chętną i wyrozumiałą komunikację z mieszkańcami i organizacjami 
społecznymi, po to, by niejako „ośmielone” tym partnerskim traktowaniem „zasoby 
społeczne” mogły odpowiedzieć poprzez współpracę, komunikowanie niepokojów  
i trosk lokalnych społeczności, przyczynianie się do wykrycia przestępstw i brania 
wraz z policją współodpowiedzialności za praworządność, która jest w interesie 
wszystkich, aby rzeczywiste problemy lokalne mogły zostać najlepiej rozwiązane 
(problem-solving) ku satysfakcji społeczeństwa oraz by wspierać ducha demokracji 
w lokalnych środowiskach, których częścią składową i organiczną winna być 
tamtejsza policja. 

To ostatnie najdobitniej podkreślił sir Robert Peel, który w 1829 roku powołał 
London Metropolitan Police, a w zbiorze dziewięciu zasad dobrej pracy policji 
zawarł m.in. sławne zdanie: The police are the public and the public are the police. 
Mimo że popularność brytyjskich Bobbies jest bezsporna, to nowoczesnej wizji 
community policing należy upatrywać w Stanach Zjednoczonych, gdzie po okresie 
tumultu społecznego w latach 60. XX wieku, znanych jako Civil Right Movement, 
które zadały szwanku opinii społeczeństwa na temat pracy policji i postawy 
samych policjantów oraz ich zwierzchników (nazywanych wtenczas wymownie 
pigs), przystąpiono do wielkiej policyjnej reformy. Choć obecnie mowa jest o „erze 
community” w historii policji amerykańskiej, bardziej zbudowały ją liczne, małe 
inicjatywy, niż jeden, wielki, przełomowy projekt pod nazwą community policing. 
Lata 70. i 80. obfitują w Stanach Zjednoczonych w eksperymenty policyjne, 
przeprowadzane przez praktyków pracujących ramię w ramię z naukowcami, 
powołuje się także komisje na szczeblu centralnym, mające na celu odnowę 
całego sektora law enforcement w USA. Jednym z kroków milowych formowania 

                                                           
1Mohanty, S., Mohanty, R. K., Community Policing as a Public Policing: Challanges and 
Recommendations, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 12. 
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community policing był opublikowany w 1982 roku przez G. Kellinga oraz J. Q. 
Wilsona artykuł pod tytułem Broken Window, które stało się nazwą dla pewnej 
teorii. A nawet dwóch teorii… Skoro pozostawienie warunków pewnego 
nieporządku społecznego (tytułowe wybite okna) może spowodować narastanie 
przestępczości, to należy albo poprawiać jakoś życia mieszkańców we współpracy 
z nimi, czyli „wprawić nowe okna” (community policing), albo karać za nawet 
niewielkie wykroczenia, żeby zdusić możliwość eskalacji przestępczości (tzw. „zero 
tolerancji”). I choć Nowy Jork doby Rudiego Giulianiego stał się bezpieczny dzięki 
„zero tolerancji”, nauka jest zgodna, że w dłuższej perspektywie czasowej 
community policing jest skuteczniejsze, a przy tym ma mniej „skutków ubocznych” - 
nie powoduje konfliktu na linii społeczność-policja2. 

W Polsce po 1990 roku Policja została uformowana jako służebna wobec 
demokratycznego społeczeństwa, chociaż w samej organizacji i pragmatyce 
policyjnej niewiele zmieniono przechodząc od Milicji Obywatelskiej do Policji. 
Reformatorzy nie mieli czasu na obmyślanie całościowej reformy Policji3. Zresztą 
następne lata po przełomie 1989 roku przyniosły wzrost przestępczości, w tym 
gospodarczej i międzynarodowej i to przede wszystkim spędzało sen z powiem 
zwierzchnikom Policji i politykom. Ważnym przełomem, przed którym Polska 
Policja musiała nadrobić zaległości i dosięgnąć standardów międzynarodowych, 
było wejście Polski do Unii Europejskiej. Od przełomu lat 90. policyjni praktycy  
i teoretycy czerpali z wymiany myśli ponad granicami i z bezpośredniej współpracy 
z policją anglo-saską, ale nie tylko, także niemiecką czy francuską. Oczywistą 
sprawą jest, że z racji innej, to jest centralnej w skali kraju i hierarchicznej 
strukturze Policji nie jest możliwe w Polsce takie community policing, jakie może 
uskutecznić mer miasta, powołując samodzielnie szefa policji, który zrealizuje wizję 
porządku i bezpieczeństwa, jaką mer obiecał swoim wyborcom-mieszkańcom 
przed wyborami. Mimo to od lat 90. stricte w obszarze prewencji, a ostatnio na 
innych polach (debaty społeczne, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
reforma pracy dzielnicowego) implementowane są w Polsce elementy community 
policing i to z przeważająco dobrym skutkiem, choć nie bez przeszkód. 

Zanim nastąpi prezentacja poszczególnych inicjatyw community policing, 
należy z pewnym niepokojem zauważyć, że niedawne wypowiedzi zwierzchników 
Policji sugerują, iż nie decydują się na jedną nadrzędną wizję community policing, 
ale dążą do (ryzykownego) połączenia community policing i agresywnego 
egzekwowania prawa pod hasłem „zero tolerancji”4. Tym bardziej należy pogłębiać 
wiedzę i uświadamiać w zakresie wartości community policing jako drogi dla Policji. 
 

Policyjne eksperymenty naukowe 
Przeprowadzono kilka eksperymentów. W 1973 roku RAND Corporation 

uzyskała grant z National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice na 

                                                           
2Harcourt, B. E., The Broken-Windows Myth, The New York Times, 2001, 
http://www.nytimes.com/2001/09/11/opinion/the-brokenwindows-myth.html?mcubz=0 (dostęp: 
12.09.2017 r.). 
3Majer, P., Policja w III Rzeczypospolitej [w:] Komendanci Główni Polskiej Policji,  red. Majer, Piotr, 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2009 r., s. 161. 
4Błaszczak: jesienią wprowadzimy kamery na mundurach policjantów, Wywiad z ministrem MSWiA 
Mariuszem Błaszczakiem, Polskie Radio, IX 2017 r., https://www.youtube.com/watch?-
v=WMwzbnK1Uqk (dostęp 10.09.2017 r.). 
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zbadanie, w skali państwa, jakości praktyk związanych ze zwalczaniem 
przestępczości kryminalnej przez jednostki policji wielkich amerykańskich 
metropolii. Wcześniej efektywność poszczególnych działań policji na tym polu nie 
była uświadamiana, jak pisał prowadzący badanie Peter W. Greenwood5. Zebrano 
informacje od wszystkich jednostek policji, w których zatrudniano powyżej 150 
oficerów, a populacja wynosiła ponad 100 tysięcy mieszkańców. Przeprowadzono 
ponadto wywiady i obserwację w 25 jednostkach policji, które uznano za 
reprezentatywne dla różnych sposobów prowadzenia dochodzenia. Zebrano także 
dane dotyczące skuteczności, odnalezione w raporcie FBI pod nazwą Uniform 
Crime Report. Ponadto badacze pobrali akta zamkniętych już spraw, które na czas 
badania kodowano. Celem studium było wykrycie relacji między sposobem pracy 
danej jednostki policji a efektywnością jej działań. Wykryto, że liczba aresztowań 
nie może być miernikiem efektywności, gdyż niewielki ich odsetek był rezultatem 
śledztwa. Najczęściej zdarzały się przy przyłapaniu na gorącym uczynku. 
Najwięcej aresztowań było tam, gdzie najwięcej pracy miała policja (największe 
obłożenie), co dodatkowo nie wskazywało, żeby jakość pracy mogła dać rezultat  
w postaci aresztowań. Policjanci poświęcali najwięcej czasu przeglądowi 
dokumentacji, protokołów, lokalizowaniu i przesłuchaniom świadków. Nie odbierali 
żadnego szkolenia. Ich przełożeni rzadko przeglądali i omawiali prowadzone przez 
nich sprawy. Śledczy skupiali się bardziej na „wyczyszczeniu” sprawy, aniżeli na jej 
dogłębnym wyjaśnieniu, które dopiero miałoby skutkować np. aresztem. 
Niemożność szybkiego zamknięcia sprawy pojmowali jako problem, tak widziany 
także przez prokuratorów i sędziów, z którymi współpracowali. Policja ulegała 
ponadto presji ofiary przestępstwa i pożądanego przezeń rezultatu dochodzenia. 
Badanie zakończyło się licznymi zaleceniami dla policji, m.in. co do włączenia 
prokuratora do sprawy na wczesnym jej etapie, umożliwienia dzielnicowym 
przeprowadzania na miejscu obszerniejszych przesłuchań, tak, żeby oficer śledczy 
nie musiał ponawiać rozmowy z danym świadkiem, zwiększenia pomocy techników 
policyjnych w pobieraniu materiału dowodowego, wreszcie, co do podziału spraw 
na rutynowe oraz na wymagające umiejętności śledczych czy prawnych oraz 
oddawanie ich do rozwiązania odpowiednim funkcjonariuszom. Badanie wzbudziło 
ogromne polemiki medialne, w których pojawiły się głosy zarówno entuzjastów, jak 
i różnych krytyków, głoszących choćby to, że wyniki badań nie są odkrywcze  
(w przypadku niechętnych policjantów) lub że są niewiarygodne, bo zbadano za 
mało przypadków (w przypadku niechętnych reformom szefów poszczególnych 
departamentów policji), czy wreszcie traktując rezultaty studium jako powód 
zmniejszenia budżetów policji (niechętni policji włodarze miast). Niezależnie 
przeprowadzone badania potwierdziły wyniki studium RAND: Bloch and 
Weidman’s Report (1976), Vera Institute Report (1977) czy Brian Forst Report 
(1978). Na bazie raportu RAND sfinansowano warsztaty dla policjantów, którzy byli 
chętni unowocześnieniu metod własnej pracy, dofinansowano też pięć 
departamentów policji, które podjęły się całościowej reformy. Tym jednostkom 
policji jako pierwszy punkt planu reform stawiano szkolenie dzielnicowych 
(realizowane poprzez Integrated Criminal Apprehension Program) i powierzenie im 

                                                           
5Greenwood, P.W., The RAND Criminal Investigation Study: Its Findings and Impacts to Date, The Rand 
Corporation, Santa Monica 1979, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P6352.pdf, 
(pobrano 26.02.2017 r.). 
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obowiązku przeprowadzenia wyczerpującego przesłuchania w sprawie już  
w czasie interwencji, żeby nie trzeba było tej czynności powtarzać przy 
prowadzeniu dochodzenia. Było to zarówno skuteczne (podniesienie tzw. 
solvability factor – czynnika rozwiązywalności), jak i w duchu community policing. 

C. S. Mott Foundation w Flint w Michigan wydała duże sumy na przywrócenie 
patroli pieszych w całym mieście. Eksperyment ten był nadzorowany i badany 
przez profesora tamtejszego uniwersytetu, autora książek i publikacji w temacie 
community policing, Roberta Trojanowicza. Grant umożliwił założenie na 
uniwersytecie National Neighborhood Foot Patrol Center, zaś po przeprowadzeniu 
doświadczenia, w 1983 roku, Trojanowicz powołał National Center for Community 
Policing, którego siedziba znalazła się również na Michigan State University6. Flint 
było odpowiednim miejscem do przeprowadzenia eksperymentu. Kiedy zamknięto 
tam fabrykę General Motors, która zatrudniała większość mieszkańców, nagłe  
i duże bezrobocie spowodowało różnorodne zaburzenia społeczne. Wiele osób 
wyjechało w poszukiwaniu lepszego życia, wyludniając miasto i czyniąc niektóre 
dzielnice niebezpiecznymi już przez sam fakt opuszczenia. Ponadto bieda 
skłaniała mieszkańców do przestępstw. Na początku eksperymentu Flint było 
szóstym miastem w kraju pod względem ilości zabójstw. Co więcej, odnotowano 
tam również niepokoje między białymi a ciemnoskórymi policjantami  
i policjantkami, zarówno ze względu na rasę, jak i na płeć. Policjanci ponadto 
dokonali kilku omyłkowych postrzałów w czasie prób ujęcia przestępców, co 
wywołało kolejne napięcia społeczne. Od 1977 planowano, a w 1979 rozpoczęto 
projekt polepszenia stosunków między stróżami prawa a społecznością. Celami 
eksperymentu były: wypełnienie luki, jeśli chodzi o organizację społeczności i usług 
dla niej - dostarczenie mieszkańcom nowoczesnego i wychodzącego naprzeciw 
potrzebom tej społeczności modelu utrzymania praworządności, zmobilizowanie 
mieszkańców do włączenia się w zwalczanie przestępczości - rozwinięcie działań 
oddolnych mieszkańców w kierunku prewencji, spersonalizowanie relacji między 
patrolującymi a mieszkańcami7, obniżenie faktycznej i postrzeganej przestępczości, 
polepszenie odczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, zwiększenie 
świadomości dotyczącej problemów i metod zwalczania przestępczości oraz 
wyeliminowanie niechęci mieszkańców co do raportowania policji o zauważonych 
nieprawidłowościach. Szkolenie, którego dostarczył Trojanowicz, polegało na 
uczynieniu z funkcjonariuszy policji specjalistów od rozwiązywania problemów 
lokalnej społeczności, umiejących współpracować tak z formalnymi, jak  
i nieformalnymi jej liderami oraz z przeciętnymi mieszkańcami. Policjanci mieli 
włączać obywateli do obserwowania i pomagania w utrzymaniu porządku. Mieli 
także polegać na własnej intuicji odnośnie właściwej reakcji na problem czy 
przestępstwo, co wymagało niezależności, zdecydowania i rozsądku. Policjanci 
mieli wreszcie współpracować z innymi agencjami rządowymi. W późniejszych 
badaniach, kontynuowanych przez Trojanowicza w latach 90-tych, nazwano to 
beat profiling – opracowaniem przez dzielnicowego przydzielonego mu terenu  

                                                           
6Trojanowicz, R., Police Academic, 52, The New York Times, Nowy Jork 1994, 
http://www.nytimes.com/1994/02/24/obituaries/robert-trojanowicz-police-academic-52.html, (pobrano 
11.02.2017 r.). 
7Banas, D., Trojanowicz, R., Perceptions of Safety: A Comparison of Foot Patrol Versus Motor Patrol 
Officers, Policing.com, The Community Policing Series, 1985, http://www.policing.com/-
articles/safety.html (pobrano 11.02.2017 r.). 
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(z angielskiego beat)8. Patrolowano początkowo 14 sąsiedztw, przeznaczając na to 
zadanie do 1982 roku 22 oficerów. Wyniki pierwszej fazy eksperymentu ustalano, 
przeprowadzając szereg wywiadów, także z biznesmenami, klientami, 
pracownikami innych struktur. Przestępczość obniżyła się o 8.7 %. W latach 1979-
1982 o 42% zmniejszyła się liczba telefonów z prośbą o interwencję. Badanie we 
Flint ograniczyło też różnice w postrzeganiu policjantów przez białą i ciemnoskórą 
ludność (mniejszości etniczne), z czym miano problem w całych Stanach9. Wyniki 
były tak pozytywne, że w 1982 roku mieszkańcy Flint zgodzili się na nowy podatek, 
żeby zatrudnić 76 patrolujących w 64 sąsiedztwach10. W latach osiemdziesiątych 
we Flint ponad 43% stałych patroli było przeprowadzanych na nogach11. 

W tym samym czasie inny profesor, George Kelling z Northeastern University, 
nadzorował inicjatywę Police Foundation polegającą na przywróceniu pieszych 
patroli w Newark, w New Jersey; w tym przypadku policjanci wyszli na ulice bez 
dedykowanego treningu12. Oba eksperymenty wskazywały na pewien rodzaj 
synergii, który pojawiał się, kiedy policjanci i lokalne środowiska współpracowały. 
Miało to także pozytywny wpływ na scalenie społeczności. Badacze zdawali sobie 
sprawę, że w tej współpracy natrafili na potężne narzędzie przywrócenia 
skuteczności działaniom policji. Na bazie doświadczeń z Newark, w 1982 roku  
w Atlantic Monthly ukazał się, budzący duży oddźwięk, artykuł Kellinga oraz 
Jamesa Q. Wilsona pod tytułem Broken Window (z angielskiego – wybite okno). 
Autorzy wyjaśniali, że jeśli, nawet w najlepszej dzielnicy, pozostawi się wybite 
jedno okno, należy spodziewać się wyłamania kolejnych – w ten sposób pewien 
nieporządek społeczny toruje drogę przestępstwom. Policjanci mieli zatem 
monitorować jakość życia i zwracać uwagę na problemy socjalne, które 
poprzedzają eskalację przestępczości. Podporą dla prezentowanej Broken 
Windows theory było badanie Philipa Zimbardo z uniwersytetu Stanforda, 
przywołane w tekście sławnego artykułu. Zimbardo obserwował sytuację 
pozostawienia auta bez tablic rejestracyjnych w dwóch miejscach: w nowojorskim 
Bronksie i w Polo Alto w Kalifornii. O takich przestrzeniach miejskich jak Bronks, 
Kelling i Wilson pisali jako o rozkładających się miastach, z których uciekają ludzie 
przy narastającej fali strachu. W pierwszej miejscowości w przeciągu dwudziestu 
czterech godzin samochód był doszczętnie rozebrany i pozbawiony wartości, 
służąc ostatecznie jako miejsce zabaw dla dzieci. W drugim, po tygodniu, kiedy 
samochód pozostał bez strat, autor badania dodatkowo rozbił przód młotem  
i wtedy dopiero rozpoczęła się jego dewastacja przez mieszkańców. Zaskakującym 

                                                           
8The Chicago Alternative Policing Strategy (CAPS), Chicago Police Department, Chicago 1993, 
http://www.popcenter.org/library/unpublished/OrganizationalPlans/36_(CAPS).pdf  
(pobrano 26.02.2017 r.). 
9Banas, D., Trojanowicz, R., The Impact of Foot Patrol on Black and White Perceptions of Policing, dz. 
cyt. 
10Telep, C.W., Flint, Michigan, Experiment [w:] Encyclopedia of Community Policing and Problem 
Solving, red. Kenneth J Peak, SAGE Publications, 2013, http://johnjay.jjay.cuny.edu/files/-
Telep_Weisburd.pdf, (pobrano 19.07.2017 r.). 
11Fritz, M., Cop on the Beat: Old Idea Revived to Fight Crime, Los Angeles Times, Los Angeles 1985, 
http://articles.latimes.com/1985-10-27/news/mn-12698_1_crime-fighting (pobrano 11.02.2017 r.). 
12Trojanowicz, Robert C., Bocqueroux, Bonnie, Community Policing: How to Get Started, wydanie 2, 
Anderson Publishing Company, Cincinnati 1998, s. 3. 
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był fakt, że czasem dokonujący przestępstwa wyglądali na przyzwoitych ludzi, np. 
rodzina z dzieckiem13. 

Był to też zaczątek myślenia o policji poprzez problem-solving (rozwiązywanie 
problemów). Pomysłem Kellinga było, aby wspólnoty lokalne zdefiniowały swoje 
główne bolączki, to jest słabe punkty w planie zapewnienia porządku publicznego, 
aby lokalna policja mogła działać na podstawie takiej wiedzy powziętej oddolnie. 
Definicja tego, co jest społecznym nieporządkiem, jest „zabarwiana” rasowo, 
etnicznie czy kulturowo, to znaczy uzależniona od tego, kto ją podaje, kto jako 
obserwator ocenia zjawiska społeczne. Otwiera to ryzyko zakreślenia spektrum 
zjawisk potencjalnie niebezpiecznych zbyt szeroko. Może też zakończyć się 
przesadnym wyszukiwaniem w drobnych zaburzeniach symptomów przyszłych 
przestępstw14. Dlatego ważna jest umiejętność oceny sytuacji przez pojedynczych 
policjantów. Policja ta musiała być dobrze przeszkolona, umieć reagować na 
symptomy, rozładowywać sytuacje potencjalnie groźne, niczym tworzący się korek, 
zanim dojdzie do kolizji. Policjanci byli jednak początkowo niechętni samym 
patrolom pieszym. Po latach profesjonalizacji trudno było przełamać rutynę pracy, 
ale skoro rząd federalny dawał na to pieniądze, to kontynuowano „piesze” badania. 
Dopiero kiedy pokonano pierwszy opór, można było uczyć pewnych „miękkich” 
umiejętności. Policjant miał być zaangażowany. Patrolując dzielnicę na nogach, 
zdany był tylko na siebie, swój charakter i przeszkolenie, które musiały wystarczyć, 
by prawidłowo reagować na różne komunikaty ze strony obywateli: krzyk o pomoc, 
prośbę o pokierowanie na drodze, gniewną skargę, uszczypliwą uwagę, bełkot 
ulicznych dziwaków czy gest groźby. Tym bardziej, że miała to być taktyka 
nieużywania zbytniej surowości wobec lokalnych społeczności. Areszty i wezwania 
do sądu powinny być stosowane tylko w ostateczności, chociaż w toku uczenia się 
community policing zdarzało się też „ułatwianie” sobie pracy poprzez stosowanie 
aresztu za jakiekolwiek naruszenie, krytykowane jako polityka zero tolerancji. 
Niezależnie od potknięć we wdrażaniu nowej filozofii działania, teoria wybitego 
okna stworzyła podwaliny dla community policing, zwanej przez Kellinga order 
maintenence policing (policja utrzymywania porządku publicznego)15. Kelling, który 
spacerował razem z białymi policjantami w czarnoskórych dzielnicach Newark, 
opisuje, w jaki sposób policja zaczęła podświadomie współpracować  
z praworządnymi mieszkańcami okolic, jak zachowania niesubordynowanych 
obywateli były lekko naginane w stronę porządku (bezdomni mogą przesiadywać, 
ale nie leżeć, pić można w dalszych ulicach, ale nie na głównych arteriach). 
Chociaż początkowo liczba przestępstw się nie zmniejszyła, zaczęły obowiązywać 
pewne nieformalne reguły życia społecznego, rodzaj karności i uświadomienia 
społecznego. 

Potwierdzeniem tez dotyczących problem-solving policing był projekt innego 
profesora, Hermana Goldstein’a z uniwersytetu w Wisconsin, który skonstruował 

                                                           
13Kelling, G. L., Wilson, J. Q., Broken windows: the police and neighborhood safety, Atlantic Monthly, 
Vol 249(3), 1982, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/, 
(pobrano 17.07.2017 r.). 
14Childress, S., The Problem with “Broken Windows” Policing, Frontline, 2016, 
http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-problem-with-broken-windows-policing/ (pobrano 
12.09.2017 r.). 
15McMaken, R., The Broken Windows Theory of Policing Has Failed, Mises Institute, 2016, 
https://mises.org/blog/broken-windows-theory-policing-has-failed (pobrano 11.02.2017 r.). 
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model SARA, dzięki czemu policjanci mogli spojrzeć problemowo na przestępstwa. 
Byli oni zachęcani do zbadania kontekstu pozwalającego na ponawianie się 
chronicznych przestępstw. To z kolei miało stać się zapleczem do stworzenia 
twórczych środków zaradczych16. Goldstein krytykował fakt, że przez lata policja 
zastanawiała się nad środkami zaradczymi, nie analizując dostatecznie 
problemów, przed jakimi stoi. Model SARA polegał na: S – skanowaniu 
społeczności w celu identyfikacji problemów; A - analizie czasu i miejsca 
popełniania przestępstw, osób zaangażowanych, ich preferencji co do miejsc 
popełniania przestępstw, właściwości miejsc najbardziej narażonych na 
przestępczość; R – przemyślanej, zaplanowanej i skutecznej odpowiedzi (ang. 
response) w postaci interwencji policji; A – ocenie (ang. assessment) zastosowanej 
reakcji policji i ogólnego pozytywnego wyniku dla społeczeństwa. 

Jeszcze inną próbą podważenia modelu biurokratycznego, było Kansas City 
Preventive Patrol Study. Badanie to wykazało, że sama, zwiększona ilość 
samochodowych patroli nie wpływa na ilość przestępstw, strach przed 
przestępczością wśród mieszkańców, nastroje społeczności wobec policji, czas 
reakcji policji ani na ilość kolizji w ruchu drogowym. Jak dobitnie podsumowują 
opracowania, zwiększanie ilości patroli tak samo oddziałuje na skuteczność policji, 
jakby samochody straży pożarnej jeździły regularnie po mieście, czy jest, czy też 
nie ma pożaru. Były to wyniki druzgocące dla profesjonalnego modelu policji, ale 
utorowały drogę dalszych badań w kierunku community policing17. 
 

Raporty komisji państwowych 
Powołano w tym czasie pięć narodowych komisji badających różne aspekty 

pracy policji, które wydały rekomendacje do przeprowadzenia koniecznych reform. 
Pierwsza z nich, President’s Commission on Law Enforcement and Administration 
for Justice, została ustanowiona przez prezydenta Lyndona Johnsona, w związku  
z zamieszkami na tle rasowym w miastach. W czasie dwuletnich prac 
przesłuchano 175 konsultantów z różnych pól ochrony porządku publicznego. 
Rezultatem badań było wypracowanie kilku ważnych punktów: waga prewencji, 
potrzeba zapewnienia młodym oddzielnych miejsc odsiadki i resocjalizacji, waga 
sprawiedliwego traktowania przedstawicieli różnych mniejszości przez 
funkcjonariuszy, skupienie się na wykwalifikowanym personelu, waga badań nad 
przestępczością, potrzeba wydatkowania pieniędzy na ten cel, rozszerzanie 
odpowiedzialności w tej dziedzinie od władz, poprzez służby, aż po samorządy  
i społeczności mieszkańców18. Jej raport, The Challenge of Crime in a Free 
Society, opublikowany w 1967 roku, był podstawą Safe Streets Act z 1968 roku 
oraz Law Enforcement Assistance Administration, z której funduszy sfinansowano 
wiele nowatorskich programów dla policji. Z pieniędzy LEAA powołano do życia 
także Law Enforcement Education Program. Prezydent Johnson, prezentując Safe 
Streets Act, mówił m.in. o alokacji grantu w kwocie 400 mln dolarów przez 
następne dwa lata na wzmocnienie lokalnych struktur utrzymania porządku, 

                                                           
16Trojanowicz, R. C., Bocqueroux, B., Community Policing: How to Get Started, dz. cyt., s. 3. 
17Tamże, s. 14. 
18Roufa, T., President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, The Balance, 
2016, https://www.thebalance.com/1965-presidents-commission-law-enforcement-974564 (pobrano 
13.02.2017 r.). 
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utworzeniu National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice w celu 
zainicjowania badań i unowocześnienia metod pracy funkcjonariuszy, 
przygotowaniu kredytów studenckich dla tych, którzy chcieliby się kształcić  
w kierunku nowoczesnej służby policyjnej, przeprowadzeniu szkoleń dla 
funkcjonariuszy przez National Academy of the Federal Bureau of Investigation 
oraz o zgodzie na wydatkowanie pieniędzy na podnoszenie zarobków policjantów  
i pracowników socjalnych, których zadaniem jest zmniejszenie napięć  
w dzielnicach ulegających gettyzacji19. 

Powołanie drugiej komisji, National Advisory Comission on Civil Disorders, 
zwanej popularnie Komisją Kernera, także było powodowane naruszeniami 
porządku publicznego w wielu miastach amerykańskich w 1967 roku, m.in.  
w Detroit, Los Angeles (tygodniowa Watts Rebellion po zatrzymaniu czarnoskórego 
pijanego motocyklisty), Chicago i Newark. Prezydent chciał otrzymać informacje 
odnośnie przyczyn tych zamieszek. Badania pokazały, że to brak możliwości 
zarobkowania, pracy, edukacji, poprawy warunków mieszkaniowych i ogólnie 
szans rozwoju ciemnoskórych mieszkańców powoduje ich frustrację. Posunięto się 
nawet do stwierdzenia, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku wyodrębnienia 
się dwóch narodów, białego i czarnego. Afroamerykańscy komentatorzy 
podsumowywali to stwierdzeniami o białym rasizmie w ich kierunku. Prezydent 
Johnson, który zlecił już prace nad Safe Streets Act zignorował wyniki prac drugiej 
komisji. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 1968 roku, po zabójstwie 
Martina Luthera Kinga, fala wystąpień przetoczyła się przez ponad sto 
amerykańskich miast. 

Trzecia z kolei komisja to National Commission on the Causes and Prevention 
of Violence utworzona po zabójstwach Martina Luthera Kinga i Roberta 
Kennedy’ego w 1968 roku. Jej raport końcowy, To Establish Justice, To Insure 
Domestic Tranquility, został opublikowany w 1969 roku. Diagnoza była podobna. 
Komisja domagała się inwestowania w szkolnictwo i tworzenie miejsc pracy, tak 
żeby Afroamerykanie oraz Amerykanie pochodzenia meksykańskiego czy 
portorykańskiego nie byli zmuszeni szukać możliwości życia na bazie 
przestępczości. Czwarta komisja, President’s Commission on Campus Unrest,  
z 1970 roku, powodowana była przypadkami śmierci podczas studenckich 
protestów na uniwersytetach stanowych w Kent i Jackson. Manifestujący 
sprzeciwiali się wojnie w Wietnamie oraz amerykańskiej inwazji na Kambodżę. 
Raport komisji piętnował nadużycia policji, która zastosowała broń z ostrą amunicją 
nieadekwatnie do skali zagrożenia. Studenckie naruszenia porządku, 
spowodowane opozycją wobec działań militarnych państwa, nie wymagały 
strzałów. Wreszcie, piąta i ostatnia National Advisory Commission on Criminal 
Justice Standards and Goals, która wydała w 1971 roku aż sześć raportów, skupiła 
się na wypracowaniu standardów i rekomendacji dla przeciwdziałania 
przestępczości kryminalnej przez policję20. Co więcej, w odróżnieniu od wcześnie-
jszych grup studyjnych, podejmujących zaledwie próbę wypracowania standardów, 
komisję z 1971 uważa się za skuteczną. W systemie przeciwdziałania 

                                                           
19Johnson, L. B., Statement by the President Upon Signing the Omnibus Crime Control and Safe 
Streets Act of 1968, 1968, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28939 (pobrano 13.02.2017 r.). 
20Miller, L. S., Hess, K. M., Hess Orthmann, C., Community Policing. Partnership for Problem Solwing, 
wydanie 6, Cengage Learning, Nowy Jork 2010, s. 12. 
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przestępczości postawiono na unifikację i centralizację, wyrażającą coś więcej niż 
– jak to było dotąd – centralne finansowanie oraz – paradoksalnie – na 
„antysystemowość” i autonomię elementów składowych, w tym sensie, że bardziej 
aniżeli zwarta, hierarchiczna struktura, ten obszar przestrzegania prawa miała 
scalać wspólna wizja wyrażona w planowaniu oraz dobra komunikacja21. 
 

Podsumowanie 
Zebrane podstawowe informacje odnośnie genezy community policing, 

sięgają, jeśli patrzeć bardzo szeroko, aż do swoistego, obywatelskiego ducha  
w zarządzaniu państwem, charakterystycznego dla ojczyzny wolności w Nowym 
Świecie, jaką od początku miały ambicję być, i w dużej mierze były Stany 
Zjednoczone Ameryki. Dalej, jeszcze niebezpośrednich zaczątków tej koncepcji 
policji można upatrywać w reformie sir Roberta Peela, ustanawiającego w 1829 r. 
London Metropolitan Police, na którego podobieństwo ufundowano jednostki 
nowoczesnej policji w dużych miastach amerykańskich. Należy przypomnieć, że 
tenże reformator policji jest autorem sławnych słów o wywodzeniu się policji ze 
społeczności. Już na amerykańskim gruncie, jeszcze w erze politycznej policji 
(1840-1930) i równolegle do Progressive Movement z lat 1890-1920, w Berkeley 
działał w latach 1904-1932 August Vollmer, już wówczas zauważający potrzebę, by 
policjant był także kimś pokroju pracownika społecznego, co było bardzo w duchu 
community policing. Następnie era reform w policji (1930-1980), kiedy to pod 
naporem transformacji społeczeństwa amerykańskiego doby Civil Rights 
Movement załamaniu uległ profesjonalny model policji, zakończyła się wejściem  
w życie skutecznej reformy, to jest community policing. I rzeczywiście, jak to już 
zostało przedstawione w pierwszej części artykułu, od roku 1980 aż po dziś dzień 
mówi się o erze community w amerykańskiej policji. 

Ponieważ dotychczasowa prezentacja pokazała, jakie oddolne policyjne 
eksperymenty oraz ustalenia państwowych komisji przecierały drogę community 
policing, jedynie i głównie w latach siedemdziesiątych, dlatego w następnej 
kolejności autor przedstawi kalendarium kluczowych wydarzeń, wychodzące poza 
opisane już fakty i pokazujące dalszy rozwój tej nowej koncepcji policji na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Najważniejsze, pionierskie eksperymenty i wydarzenia inicjujące community 
policing to: 

- 1967 r. - raport pierwszej państwowej komisji pod tytułem The Challenge of 
Crime in a Free Society, będący podstawą Safe Streets Act z 1968 roku, a także 
powstania: Law Enforcement Assistance Administration, z której funduszy 
sfinansowano wiele nowatorskich programów dla policji i National Institute of Law 
Enforcement and Criminal Justice; zainicjowanie szkoleń funkcjonariuszy przez 
National Academy of the Federal Bureau of Investigation; 

- koniec lat 60-tych - druga, trzecia i czwarta komisja państwowa – wskazanie 
na ekonomiczne i społeczne podłoże przestępczości i niepokojów społecznych; 

- 1970 r. - Kansas City Preventive Patrol Study – badanie udowadnia, że 

                                                           
21Skoler, D. L., Standards for Criminal Justice Structure and Organization: The Impact of the National 
Advisory Commission, Criminal Justice Review, Vol 2(1), 1977, http://journals.sagepub.com/doi/abs/-
10.1177/073401687700200102, (pobrano 18.07.2017 r.). 
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samo zwiększenie liczby partoli samochodowych nie daje żadnych efektów; 
- 1971 r. - ostatnia komisja państwowa wydaje sześć raportów z wypra-

cowanymi standardami i rekomendacjami dla przeciwdziałania przestępczości 
kryminalnej przez policję; 

- 1973 r. - studium RAND Corporation z badaczem Peterem W. Greenwoodem 
(na podstawie grantu National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice), 
gdzie zbadano pracę departamentów policji w Stanach Zjednoczonych, uznając 
szereg dotychczasowych procedur za nieskuteczne; szeroko komentowane wyniki 
eksperymentu przedstawione w raporcie końcowym zostały potwierdzone przez 
inne niezależne badania: Bloch and Weidman’s Report (1976), Vera Institute 
Report (1977) czy Brian Forst Report (1978); w wyniku eksperymentu 
sfinansowano warsztaty dla policjantów, zainicjowano, dzięki dostarczeniu 
finansów, całościową reformę w duchu community policing w pięciu 
departamentach, w których przede wszystkim zajęto się szkoleniem dzielnicowych 
w ramach Integrated Criminal Apprehension Program; 

- 1975 r. - raport Police Foundation dotyczących wysokich standardów przy 
rekrutacji do policji i ich powiązania ze skutecznością22, wykazano, że kobiety 
mogą być w pracy policyjnej tak samo skuteczne jak mężczyźni; w kolejnych latach 
opracowano standardy oceny pracy policji; 

- 1977 r. - eksperyment Police Foundation z San Diego – jeden policjant 
prowadzi równie skuteczny obchód beat-u jak tradycyjny patrol dwuosobowy; 

- 1979 r. - eksperyment C. S. Mott Foundation w Flint w Michigan z badaczem 
Robertem Trojanowiczem; patrole piesze złożone z przeszkolonych w kierunku 
rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji policjantów; 
eksperyment zakończony sukcesem w 1982 r. poprzez powołanie National 
Neighborhood Foot Patrol Center, które w 1983 roku Trojanowicz przemianuje na 
National Center for Community Policing z siedzibą na Michigan State University; 
sukces to również zgoda mieszkańców na dobrowolne opodatkowanie, dzięki 
któremu Trojanowicz kontynuuje projekt w latach 90 - tych, w szczególności  
w kierunku beat profiling, to jest rozeznania specyficznych problemów środowisk 
lokalnych w ramach beat-u i zaradzenia im w najlepszy, specjalnie dedykowany 
temu obszarowi sposób; 

- koniec lat 70-tych/początek lat. 80-tych - idea powrotu do pieszych patroli się 
rozpowszechnia: w New Jersey władze stanowe fundują Safe and Clean 
Neighborhoods Program, z którego opłacane są piesze patrole w miastach nawet 
przy sprzeciwie lokalnych komendantów policji; w Bostonie piesze patrole stają się 
tak mile widziane przez mieszkańców, że lokalni politycy używają tej kwestii do 
zwiększenia zainteresowania swoją kandydaturą; w Milwaukee uchwalane są dwa 
budżety: jeden dla tradycyjnej policji, drugi, osobny, dla pieszych patroli23, 

- 1979 r. - Herman Goldstein z uniwersytetu w Wisconsin konstruuje 
podwaliny modelu SARA, ostatecznie opracowanego w znanej w literaturze 

                                                           
22The Early Years, Police Foundation, https://www.policefoundation.org/about/history/the-early-years/ 
(pobrano 14.07.2017 r.). 
23Kelling, G. L., Moore, M. H., The Evolving Strategy of Policing (w:) Perspectives on Policing, nr 4, U.S. 
Department of Justice - Office of Justice Programs, Waszyngton 1988, s. 10 i 13. 



259 

 

przedmiotu formie przez Ecka i Spelmana w 1987 roku24, 
- początek lat 80-tych - eksperyment Police Foundation w Newark, w New 

Jersey z badaczem George’m Kellingiem z Northeastern University na czele; 
przywrócenie patroli pieszych bez dedykowanego treningu, owocne w skutkach; 

- 1982 r., po doświadczeniach w Newark - ukazanie się w Atlantic Monthly 
artykułu Broken Window autorstwa Kellinga oraz Jamesa Q. Wilsona; na jego 
podstawie promowanie przez Kellinga koncepcji order maintenence policing 
(testowana następnie przezeń w Madison, Wisconsin, Baltimore County, Maryland, 
Newport News i Virginia), ale też wypaczenie metod community policing poprzez 
politykę „zero tolerancji”; 

- 1986 r. - Houston and Newark Fear Reduction Experiments – badania 
nad poczuciem zagrożenia przestępstwami u mieszkańców; 

- 1987 r. - początek wieloletnich programów community policing 
przeprowadzanych przez Police Foundation w Madison, Wisconsin, Baltimore  
i Maryland25, ten sam program wdrażany w Oakland w Kalifornii wykazał 
skuteczność community policing w kontrolowaniu ulicznego handlu narkotykami26, 

- 1993 r. - Police Foundation przeprowadziła ankietę na obszarze całych 
Stanów Zjednoczonych, żeby pozyskać dane ile departamentów i w jakim stopniu 
wprowadziło community policing oraz jak operacjonalizowany jest ten koncept  
w poszczególnych przypadkach; 

- 1993 r. - powołano do życia Community Policing Consortium jako podmiot 
gromadzący różne organizacje zajmujące się rozwijaniem działalności naukowej, 
szkoleniowej i w innych obszarach pomocniczej względem wdrażania community 
policing na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki27, 

- 1994 r. - ustawa Violent Crime Control and Law Enforcement Act powołała 
do życia Office of Community Oriented Policing Services (COPS), które znalazło 
siedzibę w amerykańskim Justice Department i miało na celu promocję community 
policing.  

Na podstawie powyższego zestawienia widać, jak community policing 
systematycznie gruntowało swoją pozycję na obszarze USA jako oficjalna filozofia 
policing. W 1994 r., kiedy jako jeden z priorytetów administracji Billa Clintona 
uchwalono przywołany powyżej tzw. Crime Bill, community policing było już bez 
wątpienia powszechnie znane w amerykańskiej policji, jak piszą Trojanowicz  
i Bucqueroux w swojej pochodzącej z 1998 roku pracy pod tytułem Community 
policing: how to get started. Wymieniają zresztą i dziękują indywidualnościom (tak 
spośród szefów policji, lokalnych samorządowców, jak i badaczy), które przyczyniły 
się do sukcesu implementacji ten koncepcji. Czas publikacji ich książki to dopiero 
moment ustabilizowania się jako nazwy koncepcji community policing, gdyż mimo 
początków całego ruchu skupionego wokół pieszych patroli, nie chciano nazwy 
wielostronnej reformy, gdzie patrolowy miał się stać niejako „ombudsmanem 
społeczności”, skupić na odwołaniu do tradycyjnego, nawet przednowoczesnego 
foot patrol. Mimo że we wstępnych fragmentach swojej książki Trojanowicz  

                                                           
24Problem-Oriented Policing, Center for Evidence-Based Crime Policy, George Mason University, 
http://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/problem-
oriented-policing/ (pobrano 14.07.2017 r.). 
25The Early Years, Police Foundation, dz. cyt. 
26Trojanowicz, R. C., Bocqueroux, B., Community Policing: How to Get Started, dz. cyt., s. 5. 
27Community Policing, Police Foundation, dz. cyt. 
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i Bucqueroux piszą, że koncepcja community policing znajduje się na rozstajnych 
drogach, będąc „szarpaną” przez różnych interpretatorów w opozycyjne strony, to  
z pewnością ma potencjał, by stać się oficjalnym podejściem wszystkich jednostek 
policji w XXI. wieku28. 
 

Streszczenie 
Artykuł omawia genezę community policing od lat 60. XX wieku w USA, kiedy 

po uspokojeniu sytuacji społecznej zaczęto się domagać reformy policji. 
Przedstawione zostają eksperymenty policyjne tamtego czasu, przeprowadzone 
m.in. przez R. Trojanowicza i G. Kellinga, omówiony zostaje przełomowy artykuł 
„The Broken Window” oraz przytacza się najważniejsze dokonania ze strony władz 
centralnych. 

Słowa kluczowe: community policing, geneza, USA 
 

Summary 
The paper presents the history of Anglo-Saxon strategy of policing called 

community policing from the year after the Civil Rights Movement in the USA. It 
shows a few police experiments f. e. by R. Trojanowicz and G. Kelling. It explains 
the ideas behing the famous paper calle „Broken Window”. It discusses also 
initiatives on national level. 

Key words: community policing, history, USA 
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ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICZY ELEMENTEM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 
 

Wstęp 
Najbardziej istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa jest zdolny 

do odpowiedniego reagowania na istniejące zagrożenia system zarządzania 
kryzysowego, tzw. crisis management. System ten powinien sprawnie reagować na 
występujące zagrożenia oraz usuwać lub minimalizować ich skutki. Powinien on 
być elastyczny i umożliwiać określanie i analizowanie nowych zagrożeń, które do 
tej pory nie były umieszczone w katalogu zagrożeń i nie przewidziano procedur 
mogących im przeciwdziałać. 

Przy rozpatrywaniu powyższej problematyki punktem wyjścia musi być 
biznesowa koncepcja crisis management. Według niej „(...) kryzys jest czynnikiem 
nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażających normalnemu 
funkcjonowaniu firmy”1 równocześnie możemy stwierdzić, że „…kryzys to główne, 
nieprzewidywalne wydarzenie, które ma potencjalnie negatywne efekty, znacząco 
ograniczające działalność organizacji w dziedzinie produkcji, usług, zatrudnienia, 
kondycji finansowej i reputacji”2. 

W czasie kryzysu mamy do czynienia z krótkim czasem na podjęcie decyzji, 
niewielkimi możliwościami przewidywalności zdarzeń, występuje również wysoki 
stopień niepewności. Działalność państwa jako organizacji jest trwale zakłócona, 
utracona jest kontrola nad występującymi zdarzeniami bądź zachwiana jest 
organizacja, ograniczone są możliwości rozwojowe, dochodzi do naruszenia 
publicznego zaufania, pojawia się strach. Amerykański Institute of Crisis 
Management wyróżnia 4 grupy źródeł powstawania kryzysów: 

- czynniki losowe (np. trzęsienia ziemi, gwałtowne ulewy, itp.); 
- problemy techniczne (np. awaria zakładów itp.); 
- błędy ludzkie (np. katastrofy komunikacyjne); 
- błędne decyzje kierownictwa3. 
Rozpatrując proces zarządzania sytuacjami kryzysowymi, należy pamiętać, że 

sytuacje takie w państwie mają charakter konfliktowy (polityczno-militarny) oraz 
niekonfliktowy, tzw. cywilny, oba mogą występować rozłącznie lub łącznie, a przez 
to wymagają podjęcia działań nadzwyczajnych. Często mają charakter 
subiektywny, zależny od powagi, z jaką oddziałują na poczucie bezpieczeństwa 
określonego podmiotu. Niejednokrotnie wymuszają podejmowanie działań 
interdyscyplinarnych (systemowych). Występuje tutaj czynnik zaskoczenia, presji 
czasu, a jednocześnie decydenci mają ograniczony dostęp do informacji. Może 
następować lawinowy rozwój sytuacji. Pojawia się konflikt interesów czy panika. 

                                                           
1R. Oldcorn, Management Macmillan, London 1989, s. 237. 
2R.M. Barton, Crisis Management, Oxford 1993, s. 12 
3Tamże, s. 52. 
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Jednocześnie by skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom, musi następować 
skrócenie ścieżki podejmowania decyzji. 

Ważne jest posiadanie dobrego planu działań antykryzysowych, tzw. 
programu zarządzania kryzysowego, który zawiera element diagnostyczny, 
identyfikujący rodzaj zagrożeń i ich przyczyny, a także określa sposoby 
przeciwdziałania skutkom kryzysu. Można się wręcz pokusić o stwierdzenie, że 
zarządzanie kryzysem staje się pewnego rodzaju zarządzaniem zmianą: mamy tu 
formułowanie celów, diagnozę sytuacji, dobór środków realizacji i osób 
odpowiedzialnych oraz monitoring realizacji celów, tym wymaganiom może 
sprostać dobrze zorganizowany i funkcjonujący zintegrowany system. 
 

Zintegrowany System Ratowniczy 
Aby przedstawić jaką rolę pełni Zintegrowany System Ratowniczy  

w zarządzaniu kryzysowym a tym samym w systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (RP) należy omówić jakże różnie 
definiowane pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, scharakteryzować obecny 
stan organizacyjny zarządzania kryzysowego oraz scharakteryzować Zintegrowany 
System Ratowniczy (ZSR).  

Najogólniej, pojęcie bezpieczeństwa można odnosić do jednostek, organizacji 
wspólnot i państw. Bezpieczeństwo jednostek warunkuje zaspokajanie 
podstawowych potrzeb, do których należą m.in. ich istnienie, rozwój, wolność, 
godność. Bezpieczeństwo wspólnot i organizacji, a w tym przede wszystkim 
państwa, warunkuje także ich istnienie i rozwój. R. Zięba proponuje, aby 
bezpieczeństwo określić jako pewność istnienia i przetrwania, posiadania oraz 
funkcjonowania rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku 
zagrożeń, ale także powstaje w wyniku kreatywnej działalności danego podmiotu  
i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego.4   

Upadek żelaznej kurtyny zmieniał podejście do tak rozumianej problematyki 
bezpieczeństwa. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego pojawiło się w debatach 
toczonych w państwach o ustrojach demokratycznych na temat stanów 
nadzwyczajnych, zagrożenia terrorystycznego oraz prawicowego i lewicowego 
radykalizmu. Debaty te wysunęły problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego na 
pierwszy plan. Ich plonem było reformowanie oraz tworzenie nowych instytucji  
i regulacji prawnych w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego.5 

Pierwotnie wydawało się, że bezpieczeństwo wewnętrzne będzie można 
zdefiniować na zasadzie dychotomicznego podziału na wewnętrzne i zewnętrzne. 
Taki podział był nawet do pewnego czasu akceptowany, gdyż rozgraniczał dwie 
ważne sfery życia państwa - wewnętrzną i zewnętrzną.6 

Dzisiaj podział na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne nie ułatwia 
zrozumienia istoty tych pojęć. Jednak w literaturze przedmiotu używa się często 
pojęcia bezpieczeństwa narodowego, którego składnikami są bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne.  

                                                           
4Por. R. Kuźniar, Z. Lachowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003, 
s.24. 
5Tamże, s. 11. 
6Tamże, s. 12. 
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Z. Nowakowski uważa, że bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność  
i harmonijność funkcjonowania systemu państwa, natomiast bezpieczeństwo 
zewnętrzne - brak zagrożeń ze strony podmiotów i źródeł zagranicznych.7 Na 
takim rozróżnieniu opiera się dokument Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., gdzie stwierdzono, że na bezpieczeństwo 
narodowe składają się następujące bezpieczeństwa: zewnętrzne, militarne, 
wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz 
informacyjne i telekomunikacyjne.8  

Nowe uwarunkowania w zglobalizowanym świecie, dobitnie unaoczniły, że 
sfery bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego nie tylko są ściśle 
powiązane ze sobą, ale także się przenikają. W debacie publicznej i naukowej 
pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego konfrontowane jest często z pojęciem 
bezpieczeństwa publicznego.9 

Żywiołowe działanie sił natury, dynamiczny rozwój technologii oraz przemiany 
ekonomiczne spowodowały pojawienie się w naszym kraju nowych wyzwań 
dotyczących organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz 
różnego rodzaju technik ratowniczych. Z analizy wielu systemów ratowniczych 
Europy wynika, że możliwe jest poprawienie organizacji niesienia pomocy 
poszkodowanym przez służby i podmioty ratownicze co wiąże się również  
z koniecznością dalszych zmian w systemie organizacyjnym zarówno zarządzania 
kryzysowego jak Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. W chwili obecnej należy 
również jasno sprecyzować miejsce Zintegrowanego Systemu Ratowniczego  
w systemie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
oraz wskazać niedostatki w jego funkcjonowaniu i braki w jego podstawach 
legislacyjnych.  

Należy również pamiętać, iż od czasu gdy zaczęło obowiązywać 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, zmienił się stan prawny w kwestiach bezpośrednio 
dotyczących zagadnień związanych z ratownictwem. Podstawowe znaczenie mają 
przede wszystkim ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym10 oraz ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym11. 

Zarządzanie kryzysowe rozwijało się na bazie doświadczeń wielu pokoleń. Od 
zarania dziejów człowiek był narażony na niebezpieczeństwa w wymiarze jednost-
kowym, lokalnym, narodowym oraz międzynarodowym. Od lat też prowadzono 
badania procesów zarządzania w sytuacjach trudnych - eksperymentalnych. To 
pozwoliło obecnie na ukierunkowanie prac związanych ze zwiększeniem wskaźni-
ków bezpieczeństwa. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym weszła w życie 22 sierpnia 2007 r.,  
a przyjęte w niej rozwiązania miały pomóc w skoordynowaniu działań mających na 
celu przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzysowych o znacznych rozmiarach. 

                                                           
7A. Misiuk, Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008,  
s. 16-17. 
8Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 11. 
9„W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego”, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
nr 1 z 08.01.2009. 
10Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 
11Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. 
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Zgodnie z art. 2. zarządzanie kryzysowe12 - „...to działalność organów 
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury 
lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru." 

Wspomniana Ustawa określiła organy właściwe w sprawach zarządzania 
kryzysowego oraz ich zadania i zakres działania w tej dziedzinie, a także zasady 
finansowania zadań zarządzania kryzysowego. 

W sytuacji wystąpienia zagrożenia, zarządzanie kryzysowe obejmuje 
kształtowanie i kontrolowanie jego przebiegu w drodze zaplanowanych działań , 
które zapewniałyby zminimalizowanie strat i właściwy poziom bezpieczeństwa, 
a także odbudowę po katastrofie. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa13 zapewnia Prezesowi Rady Ministrów, 
Radzie Ministrów oraz Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego 
niezbędne wsparcie w procesie podejmowania decyzji dotyczących szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, poprzez dostarczanie merytorycznych opracowań  
i analiz. Misją i głównym zadaniem RCB jest dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, 
w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” 
funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane 
uzyskiwane od partnerów międzynarodowych. RCB jest ponadto odpowiedzialne 
za tworzenie krajowego planu reagowania kryzysowego oraz za koordynację 
działań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym opracowanie  
i aktualizowanie Krajowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.14  

Można powiedzieć, że kluczowym aspektem dla systemowego zapobiegania  
i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym jest wypracowanie kompleksowych  
i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego, które umożliwiają 
równoczesne wykorzystanie komponentów militarnych i cywilnych, na każdym 
poziomie reagowania. Elementami w zarządzaniu kryzysowym są z jednej strony 
służby ratownicze, takie jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja15,  
z drugiej zaś strony władze państwowe na wszystkich szczeblach, czyli osoby 
stojące na czele centralnych organów administracji rządowej (premier, 
ministrowie), wojewódzkiej administracji rządowej (wojewoda), administracji 
samorządowej (starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt). 

Warto dodać, że zaprojektowany zintegrowany system zarządzania 
kryzysowego w Polsce charakteryzuje się kompleksowym powiązaniem 
poszczególnych elementów w funkcjonalną całość.16  

Na szczeblu wojewódzkim funkcje ośrodka decyzyjnego pełni wojewoda, 
któremu podlega administracja niezespolona i zespolona, służby, inspekcje, straże. 
Wydaje się, iż równie ważnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiedniego 

                                                           
12Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007r. Nr 89, poz. 590). 
13Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 r.) 
14„Zarządzanie kryzysowe – rola i zadania organów administracji państwowej”, Przedsiębiorczość  
i Zarzadzanie nr 8 z 11.08.2009 r. 
15Na podstawie: R. Częścik, Współczesne problemy polskiego szkolnictwa policyjnego, Materiał 
konferencyjny LPUSW Ukrainy, Kijów 2013. 
16Tamże. 
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przepływu informacji, co jest warunkiem niezbędnym dla sprawnego 
funkcjonowania całego systemu zarządzania kryzysowego.  

Można sądzić, że krytycznym czynnikiem jest szybkie i bezpieczne 

przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami decyzyjnymi‐ 
szczeblami (poziomami) zarządzania. Te ośrodki decyzyjne znajdują się na 
poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego kraju i najważniejszym 
zadaniem jest stworzenie rozwiązań zapewniających szybki i sprawny przepływ 
informacji. W rezultacie takich działań poszczególne ośrodki decyzyjne tworzą 
spójną, połączoną więziami funkcjonalnymi całość. 

W praktyce zarządzania okazuje się, że to właśnie utrudnienia dotyczące 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami zarządzania stanowią 
jedną z poważniejszych barier dla sprawnego realizowania wyznaczonych celów. 
Podobnie jest w przypadku zarządzania kryzysowego - np. zapewnienie 
sprawnego przepływu informacji pomiędzy Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody i Starosty ma kluczowe znaczenia dla opanowania sytuacji kryzysowej 
w przypadku jej rozprzestrzeniania. Można zatem skonstatować, że krytycznym 
czynnikiem sukcesu w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego jest 
zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przepływu informacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu.17 

Analizując szczebel wojewódzki zarządzania kryzysowego warto zwrócić 
uwagę na nową ustawę o wojewodzie i administracji rządowej18 z dnia 23 stycznia 
2009 r.(obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.) zgodnie z którą następuje wzmocnienie 
funkcji kontrolnych wojewody w stosunku do administracji zespolonej  
i niezespolonej działającej w województwie. Wojewoda jest zwierzchnikiem 
zespolonej administracji rządowej, czyli służb, inspekcji i straży. Oznacza to, że 
oprócz kierowania jej działalnością będzie ją kontrolował i odpowiadał za wymierne 
rezultaty jej funkcjonowania. Ponadto kierownicy zespolonych służb, inspekcji  
i straży mają informować wojewodę o wynikach kontroli w ich jednostkach. 
Wojewoda będzie mógł zatem żądać od organów administracji rządowej informacji 
i stosownych wyjaśnień o ich działalności. Wymaga to zauważenia, że zadania 
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych są realizowane zgodnie  
z podstawowymi zasadami zarządzania kryzysowego:19  

1. Zasada prymatu układu terytorialnego − uznaje za podstawowa konstrukcje 
tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji pomocniczej układ 
branżowy (szczebel krajowy, resortowy, wojewódzki, powiatowy, gminny). 

2. Jednoosobowe kierownictwo − decyzje podejmuje się jednoosobowo  
i odpowiada za nie (premier, minister, wojewoda, starosta, prezydent, wójt, 
burmistrz). 

3. Zasada odpowiedzialności organów władzy publicznej - organy władzy 
przejmują kompetencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji  
w sytuacjach kryzysowych. 

                                                           
17Tamże. 
18Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 
31, poz. 206). 
19J. Bagiński, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Warszawa 2008, s. 9. 



270 

 

4. Zasada zespolenia − przyznanie organom władz administracyjnych ogólnej 
kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie odpo-
wiedzialności. 

5. Zasada kategoryzacji zagrożeń polega na podziale zagrożeń na grupy wg 
rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych i finansowych. 

6. Zasada powszechności − zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy 
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami  
i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa. 

System zarządzania kryzysowego jest podsystemem w ramach systemu 
zarządzania państwem. Zarządzanie kryzysowe to proces realizowany przez 
władze publiczne we współdziałaniu z instytucjami i organizacjami oraz 
społeczeństwem w celu zapanowania nad kryzysem i kształtowania jego przebiegu 
w taki sposób, aby zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo.  

Zakładając, że zarządzanie kryzysowe obejmuje całokształt zagadnień  
w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym i to zarówno przed ich 
wystąpieniem, w trakcie ich trwania, jak i po ich zakończeniu, przyjmuje się, że 
jego proces powinien obejmować cztery przenikające się i silnie powiązane ze 
sobą obszary działania, tworzące 4 fazy zarządzania kryzysowego: - zapobieganie, 
- przygotowanie, - reagowanie, - odbudowa.  

Organy administracji publicznej, na które ustawodawca nakłada obowiązek 
realizacji określonych zadań w ramach zdefiniowanych obszarów działania muszą 
stosować procesowe podejście do zarządzania kryzysowego. W rezultacie 
oznacza to, że fazy zarządzania kryzysowego tworzą koherentny system celowo 
zaplanowanych, racjonalnie dobranych, ściśle ze sobą powiązanych, 
skoordynowanych procesów i procedur. Powyższe stwierdzenie można uznać za 
najważniejszą charakterystykę systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.20 

Istotnym elementem systemu zarządzania kryzysowego jest w Polsce w chwili 
obecnej Zintegrowany System Ratowniczy (ZSR) stanowiący niejako trzon 
reagowania kryzysowego.  

Podstawowym Celem funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę  
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 
1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.  

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było 
stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne 
podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie 
ratownicze.  

Zintegrowany System Ratowniczy z założenia stanowi integralną część 
systemu zarządzania kryzysowego, mającą na celu ratowanie życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, 
klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu 
zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne  
i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń 
masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są nie-

                                                           
20W. Walczak, Zarządzanie kryzysowe.., dz. cyt., s. 104. 
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wystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów 
oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.21  

Zgodnie z właściwością terytorialną, Zintegrowany System Ratowniczy tworzą 
oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy: wójt (burmistrz 
lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę: starosta, 
który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu,  
a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia 
zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego: 
wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze 
województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, 
środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu 
reagowania kryzysowego.  

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych.22  

Zintegrowany System Ratowniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający 
jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:  

- powiatowym, jako podstawowy poziom wykonawczy, 
- wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań 

ratowniczych na obszarze województwa, 
- centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych 

na obszarze kraju. 23 
Organem wykonawczym Komendanta Głównego PSP jest KCKRiOL, zaś 

Komendanta Wojewódzkiego PSP jest Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji 
Ratownictwa (WSKR) z zadaniami analogicznymi do zadań realizowanych przez 
KCKRiOL. 

KCKRiOL funkcjonuje w dwóch stanach: 
- czuwania i wykonywania działań codziennych - zarządzanie organizacyjne 

Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (planowanie, przygotowanie i wdrażanie 
procedur ratowniczych oraz zarządzaniu siecią jednostek ZSR); 

- wspomagania i koordynowania działań ratowniczych przekraczających  
możliwości wykonawcze województwa. 
 Analogicznie WSKR funkcjonuje w dwóch stanach: 

- czuwania i wykonywania działań codziennych - zarządzanie organizacyjne 
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego na poziomie wojewódzkim i realizacji 
zadań zleconych przez KCKRiOL; 

- wspomagania i koordynowania działań ratowniczych przekraczających 
możliwości wykonawcze powiatu. 

                                                           
21D. Marczyński, D. Gartowski, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w koncepcji reformy 
administracyjnej kraju w: Ratownictwo w systemie organizacyjno – prawnym i ekonomicznym 
samorządów terytorialnych. Inowrocław, 1998, s. 9. 
22Tamże, s. 10. 
23R. Grosset, Rola krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w bezpieczeństwie wewnętrznym 
państwa, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej, Inowrocław 
2000, s. 14. 



272 

 

Znakomita większość zasobów Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (sił  
i środków KSRG), na co dzień znajduje się w Jednostkach Ratowniczo - 
Gaśniczych (JRG) lub Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), 
podległych odpowiednim Komendom Powiatowym (Miejskim) PSP. Zasoby te, 
łącznie z zasobami nie przynależnymi do KSRG, wykorzystywane są do realizacji 
działań ratowniczych na obszarze odpowiedniego terytorialnie powiatu i podległych 
mu gmin. 

Zasoby Zintegrowanego Systemu Ratowniczego są dodatkowo włączone do 
sił i środków ratowniczych poziomów nadrzędnych w stosunku do poziomu 
powiatu, czyli poziomów wojewódzkiego i centralnego tworząc odpowiednio 
Wojewódzki Odwód Operacyjny (WOO) i Centralny Odwód Operacyjny (COO).24 

W sytuacjach kryzysowych KCKRiOL ma zapewnić warunki niezbędne do 
działania Rządowego Centrum Koordynacji Kryzysowej (RCKK), wspomagającego 
informacyjnie i technicznie funkcjonowanie Rządowego Zespołu Koordynacji 
Kryzysowej (RZKK). Do głównych zadań RZKK należy: opracowywanie prognoz  
i symulacji sytuacji kryzysowych, opracowywanie planów rocznych, opracowywanie 
planów zdarzeniowych działania i przeciwdziałania, planowanie wsparcia 
jednostek (organów) niższych szczebli, koordynowanie działań pomocniczych, 
prowadzenie polityki informacyjnej o zagrożeniach i ich skutkach, monitorowanie 
obszaru kraju lub jego części w zakresie skutków i rozwoju sytuacji kryzysowej, 
organizowanie i koordynowanie działań wymagających angażowania 
znacznych sił i środków.25 

Skuteczność działania systemu ratownictwa reagowania kryzysowego 
zależy w dużej mierze od obowiązujących uregulowań prawnych istniejących  
w tym zakresie. Stąd wynika konieczność ciągłego ich doskonalenia oraz 
dostosowywania do rozwiązań państw Unii Europejskiej, a także dążenia do 
utworzenia w kraju jednego (powszechnego) Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego (ZSR) i jego dalszej integracji ze strukturami ratownictwa 
europejskiego. Jak wynika z przyjętych założeń, realizacja tego przedsięwzięcia 
powinna odbywać się na drodze ewolucji KSRG w Zintegrowany System 
Ratowniczy. Nowy, powszechny, system powinien być otwarty dla wszystkich 
podmiotów ratowniczych (zawodowych, ochotniczych, komercyjnych), bez 
względu na strukturę własności, wielkość i poziom organizacji danego podmiotu. 
Muszą one jednak dostosować się do tworzonych przez państwo reguł i procedur 
ratowniczych oraz standardów sprzętowych dla ratowników. W skład 
powszechnego systemu ratowniczego, poza jednostkami już funkcjonującymi  
w ramach KSRG, powinny wejść, między innymi: ratownictwo górnicze, Morska 
Służba Poszukiwawczo-Ratownicza, wydzielone siły ratownicze jednostek ochrony 
zdrowia, wydzielone siły ratownicze Sił Zbrojnych, organizacje pozarządowe  
i społeczne organizacje ratownicze, wolontariusze, przedsiębiorstwa, których 
rodzaj działalności może być skutecznie wykorzystywany do prowadzenia działań 
ratowniczych.26 

                                                           
24W. Kubicki, Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. Materiał z Konferencji: Wyposażenie techniczne 
jednostek KSRG – stan aktualny oraz kierunki rozwoju. Edura, Warszawa, 2003, s. 34-35. 
25R. Grosset, System Zarządzania Kryzysowego. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
Technicznej Inżynierii Wojskowej, t .  l ,  Warszawa - Rynia 7-9 listopada 2000. 
26K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie Kryzysowe w administracji publicznej, 
Warszawa 2010, s. 133. 
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Podsumowanie 
Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że w rozwoju Zintegrowanego 

Systemu Ratowniczego powinny być uwzględniane możliwość realizacji zadań 
z dziedziny obrony cywilnej: zarządzania kryzysowego, działań ratowniczych 
na dużą skalę, takich jak usuwanie skutków powodzi i śnieżyc oraz innych 
współczesnych zagrożeń. Przedsięwzięcia związane z rozwojem Zintegrowanego 
Systemu Ratowniczego powinny obejmować: 

- doskonalenie systemu alarmowania służb ratowniczych i innych podmiotów  
 oraz dysponowania sił i środków do działań ratowniczych; 
- doskonalenie i unifikację systemów: wykrywania, alarmowania i ostrzegania 

ludności; 
- wdrażanie ratownictwa medycznego; 
- doskonalenie zasad koordynacji działań ewakuacyjnych; 
- wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz form działania 

Państwowej Straży Pożarnej np. poprzez tworzenie nowych grup ratownictwa 
specjalistycznego oraz stałych i czasowych oddziałów (posterunków) jednostek 
ratowniczych PSP lub jednostek łączonych PSP-OSP; 

- doskonalenie współpracy z międzynarodowymi stanowiskami koordynacji 
ratownictwa oraz służbami ratowniczymi krajów sąsiednich w zakresie wzajemnej 
pomocy w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz prognozowania i ostrzegania 
przed zagrożeniami.27 

Czy powinniśmy dążyć do budowania jednolitego Zintegrowanego 
Systemu Ratowniczego (ZSR) ? 

To rozwój cywilizacyjny, zmiany klimatyczne, industrializacja i urbanizacja  
a zatem wzrost ilości zagrożeń, ich różnorodności, i wielkości spowodują, że 
prędzej czy później do zbudowania takiego zintegrowanego systemu ratowniczego 
dojdzie i to nie tylko w wielkich miastach jak obecnie funkcjonuje to w niektórych 
metropoliach Europy i Ameryki. Nieważne czy Polska pierwsza (jak to było z PSP) 
wprowadzi państwowy zintegrowany system czy też będzie korzystać  
z doświadczeń innych prekursorów w tym zakresie, ale skuteczne niesienie 
kompleksowej, wysokokwalifikowanej i zarazem specjalistycznej pomocy wymaga 
podjęcia prac nad budową takiego zintegrowanego systemu. Taki Zintegrowany 
System Ratowniczy powinien mieć jednolitą strukturę organizacyjno - 
administracyjną, jednego płatnika (najlepiej żeby był nim budżet państwa). 

Musi mieć jednolite procedury dysponowania siłami i środkami oraz 
koordynowania działań ratowniczych podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Poza tym powinien posiadać wspólną s ieć łączności,  a także wspólną 
apl ikację wspomagającą dysponowanie i koordynowanie a przynajmniej 
ustalony jednolity standard wymiany (format, protokół przesyłu danych itp.). 

Zintegrowanie powinno polegać przede wszystkim na zbudowaniu 
jednolitego, państwowego systemu ratowniczego, opartego na jednym 
podstawowym przepisie, ustawie ogarniającej całą dziedzinę ratownictwa. 

Jak zapewnić bezpieczeństwo obywateli i ochronę środowiska, jeśli nie przez 
tworzenie dobrego prawa? Mogłaby nim być ustawa w formie wręcz kodeksu 

                                                           
27Tamże, s. 142. 
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ratowniczego. Przecież jest potrzeba zbudowania katalogu definicji pojęć i procedur 
ratowniczych. 

Czas też, aby prawo wyraźnie nałożyło na organy administracji publicznej 
oraz instytucje i organizacje, które mogłyby działać w obszarze ratownictwa, 
obowiązek współdziałania zarówno z organizatorem systemu w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych jak i w zakresie wymiany informacji 
(aktualizacja danych dotyczących właściwych zasobów). Jest potrzeba określenia 
standardów i procedur w zakresie ratownictwa i innych czynności, które mają 
wpływ, na jakość działań ratowniczych.28 

Należy też określić procedury tworzenia, rejestrowania i funkcjonowania 
organizacji społecznych działających w obszarze ratownictwa  
z ochotniczymi strażami włączania. Wreszcie narzędzia egzekucji standardów 
bezpieczeństwa. Organizator systemu musi mieć prawną możliwość 
wyegzekwowania określonych czynności jednostki administracji państwowej 
czy samorządowej, czy też innych instytucji lub organizacji .  

Bez jasnego i mądrego prawa oraz bez rozsądnych, działających na jego 
podstawie instytucji jakiekolwiek poważne mówienie o zintegrowanym systemie 
ratowniczym będzie najwyżej katalogiem pobożnych życzeń.29 

Zadanie sprostania współczesnym zagrożeniom, jako element kształtowania 
bezpieczeństwa państwa wymaga dostosowania instytucji bezpieczeństwa w tym 
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego do nowych wyzwań. Transformacja  
i dostosowanie organów państwa dotyczy nie tylko sił zbrojnych, które w obecnych 
warunkach muszą charakteryzować się mobilnością, czyli zdolnością do działania 
w odległych rejonach, w krótkim czasie, ale także dotyczy to wszystkich instytucji 
państwa biorących udział we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa 
(zewnętrznego i wewnętrznego).30 

W obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego będą to: administracja państwo-
wa, siły bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policyjne, ratownictwa, ochrony i obrony 
obiektów użyteczności publicznej, środki transportu w tym specjalnego, sieci ko-
munikacji i łączności oraz wybrane elementy gospodarki, itp31. 

Wszelkie działania w zakresie zapewnienia odpowiedniego, akceptowanego 
przez społeczeństwo, poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa winny być 
skierowane na realizacje zadań w zakresie wdrożenia systemu zarządzania 
kryzysowego, budowy Systemu Ochrony Ludności poprzez zapewnienie 
funkcjonowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności oraz 
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego na bazie KSRG, a także integracji  
i konsolidacji z działaniami NATO, UE i ONZ oraz innych organizacji 
międzynarodowych, których Polska, bądź polskie instytucje państwowe są 
członkiem.32 

 
  

                                                           
28T. Leszczyński, System Ratownictwa – nowe spojrzenie, - artykuł nieocenzurowany – Organizacja i 
Zarządzanie Strategiczne, Toruń 2010, s. 4. 
29Tamże. 
30A. Ciupiński, K. Malak (pod red.): Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe. Warszawa 2004, s. 34. 
31A. Legucka: Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa 2003; 
32 Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, art. 2. 
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Streszczenie 
Artykuł jest próbą sprecyzowania miejsca Zintegrowanego Systemu 

Ratowniczego w systemie zarządzania kryzysowego. Wskazuje również na 
niedostatki w jego funkcjonowaniu i braki w podstawach legislacyjnych. Należy 
pamiętać, że warunkiem zapewnienia skutecznej organizacji działań ratowniczych 
jest skoordynowanie przedsięwzięć wielu podmiotów ratowniczych jak również 
organów władzy zarówno w fazie organizowania i koordynowania działań 
ratowniczych, jak i we wcześniejszej fazie sprawdzania przygotowanych procedur 
ratowniczych oraz w fazie ćwiczeń. Analiza dotychczasowego funkcjonowania 
systemu ratowniczego w RP wskazuje na wiele niedociągnięć organizacyjnych  
w tym zakresie i wymusza potrzebę zmian w systemie zarządzania kryzysowego  
w Polsce oraz przeobrażeń KSRG w Zintegrowany System Ratowniczy. 

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, zintegrowany system, wymagania, 
perspektywy rozwoju 
 

Summary 
This article is an attempt to clarify the place of the Integrated Rescue System 

system of crisis management. Also points to shortcomings in its functioning and 
deficiencies in the legislative grounds. Please note that in order to deliver an 
effective organization to coordinate activities ventures rescue of many entities as 
well as the authorities both in the organization and coordination of rescue 
operations, as well as in the validation phase prepared emergency procedures and 
during exercise. The analysis of the past performance of rescue system in Poland 
shows many shortcomings organization in this respect and enforces the need for 
change in the system of crisis management in Poland and transformations KSRG 
the Integrated Rescue System. 

Key words: crisis management, integrated system, requirements, prospects 
of the development 
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KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W ZARZĄDZANIU 

SZPITALEM – WYBRANE ASPEKTY 
 
 

1. Istota, zasady i wartości kultury organizacyjnej 
Pojęcie kultury organizacyjnej zaczęło się ukazywać w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci. Pierwsza koncepcja kultury organizacyjnej pojawiła się już w 1979  
w artykule A. M. Pettigrewa. W latach dziewięćdziesiątych definicja ta zyskała 
status taki jak ma struktura, strategia czy kontrola. Badanie struktury organizacji 
pozwala wyjaśnić istotę tej kategorii, a szczególnie zachowań pracowników  
w organizacji1. A.L.Kroeber i C. Kluckhohn po przeanalizowaniu kilkudziesięciu 
definicji wyszli z założenia, że kultura jest ciągle rzeczywistością do wyjaśnienia  
i jako taka nie może jeszcze wyjaśniać w pełni swojej rzeczywistości2. Część 
autorów uważa, że kultura istnieje w każdej organizacji i może wyrażać się poprzez 
wartości, wzorce zachowań, mechanizmy kontrolne, które zakazujące lub 
zezwalające na niektóre zachowania. Np. L.. Zbiegień - Maciąg dokonała przekroju 
określeń, mających charakteryzować kulturę organizacji, i stwierdza, że kultura 
organizacji jest typową metodą myślenia, z którą powinni zapoznać się nowi 
pracownicy (członkowie organizacji) aby przystosować się do przestrzegania 
zasad i zostać zaakceptowanymi przez resztę pracowników.3  

A. Parasurman uważa, że kultura ta polega na niepisanych tylko 
odczuwanych zasadach. Dotyczy ona wspólnych wyobrażeń, wartości, norm4.  

W literaturze można znaleźć wiele definicji „kultury organizacyjnej”. „Kultura 
organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, 
charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury 
rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty – zewnętrzne, sztuczne twory 
danej kultury”. Definicja ta zaproponowana została przez Edgara H. Scheina. 

E. Schein wyróżnił, według kryterium świadomości, trzy poziomy kultury 
organizacyjnej: 

1. Widoczny, uświadomiony – artefakty i twory kulturowe, widoczne wzory 
zachowania, symbole, ceremonie. 

2. Częściowo widoczny i uświadomiony – normy i wartości, zakazy  
i ideologie, wytyczne zachowań. 

                                                           
1J. Łucewicz, Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 823, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 100-101. 
2A.L.Kroeber, C. Kluckhohn, A. Critical.  Review of Concepts and Definitions, Papers Beabody Museum 
1952 No 1,  za: Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji.  Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,  
s. 231. 
3Z. Maciąg, Kultura organizacji, identyfikacja kultury znanych firm. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 15 - 19. 
4Tamże, s. 24. 
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3. Niewidoczny, zwykle nieuświadomiony – stosunek do otoczenia  
i rzeczywistości, natura ludzka i stosunki międzyludzkie, aktywność5.  

Wedle tej koncepcji, do głównych funkcji kultury organizacyjnej należy 
zaliczyć: 

1. Umożliwienie zrozumienia misji i strategii organizacji oraz identyfikacji 
podstawowego celu organizacji przez uczestników,  

2. Umożliwienie integracji uczestników,  
3. Umożliwienie integracji wokół środków przyjętych dla realizacji celów firmy 

oraz zwiększenie zaangażowania pracowników,  
4. Umożliwienie stosowania jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny 

efektów,  
5. Umożliwienie polepszenia sposobów działania i przeformułowania celów, 

jeśli potrzebna jest zmiana,  
6. Oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,  
7. Definiowanie granic grupy, kryteriów przyjęcia i odrzucenia, umożliwienie 

kształtowania granic między grupami,  
8. Wyznaczanie zasad władzy i kryteriów statusu, umożliwienie unikania 

konfliktów na tle władzy, negatywnych emocji, agresywnych działań,  
9. Określenie sposobu uzyskania autorytetu,  
10. Określenie jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich 

decyzje i propozycje6.  
Kultura organizacji jest specyficznym sposobem funkcjonowania, opartym na 

wspólnocie wartości, praw (norm) i idei. Reprezentuje wartości oraz idee, wspólne 
dla grupy osób pracujących w jednej organizacji. Wartości te objawiają się poprzez 
symbole (np. znak firmowy, marka), opowieści (przekazy, historie i anegdoty), 
bohaterów, hasła i rytuały. Tak więc, kultura organizacji to zestaw wartości, które 
pomagają jej członkom zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje, 
co uważa za ważne.  

Kultura zawiera elementy formalne (jawne) – oficjalnie sformułowane cele 
organizacji, technologia, struktura, zasady polityki i postępowania, zasoby 
finansowe i nieformalne(ukryte) – wspólne spostrzeżenia, postawy i uczucia oraz 
wspólne wartości dotyczące natury ludzkiej oraz stosunków międzyludzkich.  

Według H. Lenartowicz, kultura służy dwóm grupom celów związanych z7: 
1. Dostosowanie się organizacji do otoczenia: 
b) pomaga utożsamiać się z celami i strategią firmy  
c) pozwala na tworzenie jedności wokół celów  
d) umożliwia doskonalenie strategii organizacji 
2. Wewnętrznym funkcjonowaniem organizacji: 
a) proponuje wspólny język co umożliwi lepszy przepływ informacji 
b) zaspakaja potrzeby bezpieczeństwa 
c) wyznacza zasady władzy 
d) określa kryteria wynagrodzeń, awansów i wyróżnień. 
W przypadku, gdy kierownictwo jednostki ochrony zdrowia dostrzega 

niedostatki w funkcjonowaniu, proponuje się zmiany, które mogą polegać na: 

                                                           
5E. Schein, Organizational Culture and Leadership. Wyd. Wiley, New Jersey 1985 s. 96-97. 
6Tamże, s. 110-111. 
7H. Lenartowicz, Podstawy zarządzania. Przewodnik dydaktyczny. Wyd. CEM, Warszawa 1998, s. 36. 
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1. Reorientacji - zmiana dotychczasowego myślenia.  
2. Regeneracji - ciągłe podnoszenie kwalifikacji. 
3. Restrukturyzacji - zmiana strategii. 
4. Rewitalizacji - opracowanie nowej strategii działania. 
Należy pamiętać, że kulturę organizacji tworzą ludzie, i to dzięki ich podejściu 

do sprawy, można osiągnąć cel jakim jest doskonalenie obsługi.  
W polskich szpitalach odnośnie kultury organizacyjnej można zaobserwować 

następujące zjawiska8: 
1. W poprzednim systemie gospodarczym zmiany były narzucane odgórnie, 

co nie wymagało współpracy ze strony personelu.  
2. Zmiany wprowadzane w ten sposób nie zyskiwały aprobaty ze strony 

załogi i kierownictwa, co było jednym z powodów ich niepowodzenia. 
3. Szpitale stanęły przed kolejnym wyzwaniem, stworzenia nowej 

marketingowej kultury organizacji. 
W celu poprawienia kultury organizacyjnej w szpitalach J. R. Łuczak 

proponuje następujące zmiany9: 
1. Eliminację złych nawyków, np. celem jest pacjent i jego potrzeby.  
2. Aprobatę dla nowych wartości.  
3. Poprawę jakości pracy. 
4. Elastyczność zatrudnienia. 
W stosunku do personelu powinny zostać skierowane następujące 

dyspozycje: 
1. Branie pod uwagę wewnętrznych norm, szczególnie spojrzeć na jakość  

z punktu widzenia pacjenta.  
2. Stałe podnoszenie kwalifikacji.  
3. Wprowadzenie zmian, które przyniosą dochody, poprawę warunków pracy.  
4. Zwiększenie odpowiedzialności.  
5. Zmianę charakteru kontroli (np.controlling). 
Kultura organizacji usługowej powoduje spotkanie klienta z usługodawcą. 

Duże znaczenie przy tym ma kultura osobista personelu, to dzięki niej może 
zaowocować dalsza współpraca.  

Struktury organizacyjne szpitali nie są „umundurowane”. Istnieje duża 
dowolność w organizowaniu pracy, przyjętych procedur, a nade wszystko taki 
podział: „aby podział ról i funkcji, sprzyjał powodzeniu całości” 10. 

W odniesieniu do zarządzania jakością, poziom pierwszy stanowi praktyka, 
wytyczne, procedury, struktura organizacyjna i procesy oraz obszary. Na poziom 
drugi składają się przyjęte wartości organizacji, jak orientacja na klienta, 
podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Nieuświadomione pozostają podsta-
wowe założenia, jak np.: klient jest najważniejszym udziałowcem w zapewnieniu 
organizacji przetrwania, organizacja ma moralny obowiązek pomagać klientowi, 
rzeczywistość fizyczna może być mierzona. 

                                                           
8M. Dobska, P. Dobski, TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej.  
MARS GRAF Poznań s. 264. 
9J. R. Łuczak, Lekarz rodzinny i jego pacjent w zmieniającym się otoczeniu, „Zdrowie i Zarządzanie”, 
tom I, 1999 nr 5, s. 13. 
10T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1982, s. 216. 
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Upowszechnianie rozwiązań w tym zakresie posiada dużą wartość. 
Przytoczymy niektóre rozwiązania jakie – jak się nam wydaje – powinny znaleźć 
naśladowców. W ramach racjonalizacji podziału pracy, a więc kultury 
organizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, przyjęto trzy 
węzłowe programy, do których realizacji zobowiązane są wszystkie zespoły, 
komórki organizacyjne. Podział ów uwzględnia:  

- Bezpieczeństwo pracowników (BHP) 
- Politykę środowiskową 
- Politykę jakości11. 
Funkcje te są również realizowane w systemie zarządzania jakością, między 

innymi poprzez komunikowanie polityki i celów jakościowych, zasady tworzenia 
zespołów pracowniczych, przyjęte metody motywowania i oceny pracowników, 
kryteria pomiaru procesów, sposoby postulowania zmian w politykach oraz 
procedurach, stosowanie słownictwa z zakresu SZJ, sposób i głębokość określania 
wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników i kandydatów, określanie metod 
zgłaszania niezgodności. 

 
2. Pion marketingu i jakości w jednostkach ochrony zdrowia 
Zarządzanie jakością w podmiotach działalności leczniczej jest jednym  

z najważniejszych i coraz liczniej podejmowanych wyzwań przez zarządzających,  
a jej wdrażanie można zaliczyć do procesów dynamicznych i innowacyjnych12. 

Marketing w każdej organizacji jest zorganizowany wg charakteru działalności, 
a naszym przypadku uwzględnia specyfikę działalności konkretnego szpitala. Idea 
orientacji marketingowej polega na zbudowaniu odpowiedniej struktury formalnej 
(organizacyjnej) dla tej działalności. Struktura ta porządkuje elementy organizacji 
oraz sposoby postępowania względem siebie wyodrębnionych części. Sposob 
zorganizowania zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 

Czynniki zewnętrzne to:  
1. Charakter usług rynku na którym funkcjonuje firma, jego zasięg, głębokość, 

konkurencyjność. 
2. Reguły i przepisy dotyczące funkcji szpitala (nie powinny ograniczają 

swobody działania). 
3. Charakter palety usług szpitala (zakres usług, osiągnięcia i renoma szpitala  
i personelu wpływa na organizacji działalności). 
4. Ogólne zasady organizacji i zarządzania (wynikają z wiedzy  

i doświadczenia pracowników jak i z wielkości szpitala oraz formy 
własności). 

Czynniki wewnętrzne to: 
1. Specjalizacja prowadzonej działalności (oddziały i zespoły). 
2. Wybrana strategia działania (wizja i misja, w tym koncepcja zastosowania 

marketingu). 
3. Skala działalności i jej lokalizacja (w zależności od wielkości szpitala). 
4. Wyposażenie techniczne (standardowe, nowoczesne, specjalistyczne). 
5. Poziom kwalifikacji pracowników i struktura zatrudnienia. 

                                                           
11www.szpital.lublin.pl/index.php/2013-10-02-07-18-44/polityka-jakosci (pobrano w dniu 23.07.2019r.) 
12E. Szynkiewicz, Zarządzanie jakością w podmiotach działalności leczniczej, „Przegląd naukowo-
metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2016, nr 3. 
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6. Przyjęty system organizacyjny i styl zarządzania (tradycyjne, nowoczesne, 
innowacyjne). 

Przedmiotem zainteresowań marketingu jest całokształt działalności szpitala, 
zaczynając od koncepcji/misji, jego miejsca w podziale oferty usług, zapewniającej 
pełną terytorialnie ochronę zdrowia, poprzez tworzenie i realizację, kończąc na 
promocji szpitala. 

„Strefa zdrowia należy do obszarów o większej regulacji prawno-
administracyjnej, co w pewnym zakresie ogranicza zakres działań marketingowych. 
Również przekonania lekarzy i pracowników sektora zdrowotnego odgrywają tu 
ważną rolę. Także liczą się zasady etyczne, mogą być one czynnikami 
ograniczającymi stosowanie reguł marketingowego zarządzania”13. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku, 
podmiot publiczny może jedynie podawać do publicznej wiadomości informacje  
o zakresie oraz rodzaju udzielanych usług szpitalnych (nie może natomiast 
podejmować działań promocyjnych o charakterze masowym, takich jak np. reklama 
telewizyjna, radiowa, czy prasowa14. 

Wprowadzenie zadań z działu marketingu do struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa jest konieczne. Wszyscy pracownicy tworzą ofertę usług, mają 
wpływ na jej jakość, zadowolenie pacjenta, i jego przywiązanie do szpitala, a co 
szczególnie ważne, do „swojego” lekarza. Jest jednak pewna grupa działań, które 
powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane osoby. Są to działania 
zwłaszcza dotyczące badania rynku, promocji, polityki jakości i cen.  

Dla przykładu zobrazujmy cele, zadania i charakter działalności takiej komórki, 
uwzględniając specyfikę ochrony zdrowia w procesie edukacji i promocji, za który 
chcemy przyjąć zadania przyjęte w przypadku Zakładu Promocji Zdrowia 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Należą do nich: 
edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, promowanie działalności w zakresie 
zdrowia publicznego, upowszechnianie wiedzy o epidemiologii, a także zadania  
i empatia w pielęgniarstwie, generalnie nauki o zdrowiu, medycynie, edukacji 
zdrowotnej, psychologii. Są one wdrażane poprzez systematyczne upowsze-
chnianie prowadzonych badań, analiz, ocen i uogólnień opisanych w publikacjach 
pracowników katedr i zakładów. Działalność tę wspiera również rzecznik prasowy 
uczelni, współdziałając z mediami, głównie lokalnymi.15 

Anatomię tej pracy bliżej ilustruje kolejny przykład, tym razem dotyczy szpitala 
we Francji. W tych sprawach komórki występują w postaci działu marketingu,  
a często są w nazwie ograniczane do np. działu promocji, chociaż niezbywalne są 
ich zadania związane z upowszechnieniem dorobku pracowników, badaniami 
środowiskowymi oraz kształtowaniem wizerunku szpitala. Właściwy wizerunek  
w sieci szpitali publicznych – wg B. Bober i J.Majchrzak-Lepczyk, zapewnia 

                                                           
13H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009, s. 9. 
14Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484). 
15www.wnoz.umed.wroc.pl/zaklad-promocji-zdrowia-nauka (pobrano w dniu 23.07.2019r.) 
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możliwość realizacji założonych celów.16 Generalnie zadania marketingowe  
w szpitalu we Francji można skondensować następująco:17 

1. Studiowanie potrzeb pacjentów : 

 które sektory szpitala rozwijać? 

 w które inwestować?  

 z których się wycofywać? 

 kiedy, jak, w jakich dziedzinach? 

 kim są aktualni pacjenci i ich potrzeby, 

 analiza potencjalnego rynku,  

 studium cech charakterystycznych populacji i ich wpływ na potencjalne  
potrzeby, 

 określenie grup populacji szczególnego zainteresowania. 
2. Wizerunek zewnętrzny szpitala: 

 analiza bieżącej sytuacji, 

 dowartościowanie sektorów wpływających na wizerunek szpitala 
3. Przyjęcie pacjentów w różnych miejscach i oddziałach szpitala: 

 wymiar materialny przyjęcia pacjentów do szpitala, 

 wymiar ludzki przyjęcia pacjentów do szpitala, 

 jakość przyjęcia pacjentów,  

 przyjęcie w zależności od kategorii chorych. 
4. Środki komunikacji i promocji: 

 różnorodność środków informacji, 

 analiza opinii po zastosowaniu poszczególnych instrumentów 
promocji. 

Rozwiązania francuskie w większości pokrywają się z rodzimymi 
doświadczeniami, jednak warto przyznać, że posiadają pewne wartości poznawcze 
i inspirujące.  

Kształtowanie wizerunku szpitala publicznego – również lekarza – może 
następować na bazowaniu i odwoływaniu się do utrwalonych wzorców 
społecznych, kulturowych, odczuciach i pragnieniach potencjalnych pacjentów18. 
Rezultaty można uzyskać dzięki właściwemu wykorzystaniu tak zwanych narzędzi 
kształtowania pozytywnego wizerunku, którym jest działalność public relations  
w szpitalach publicznych. Mogą być one określone poprzez zdefiniowanie: 

 istotnych działań szpitala – oddziałów w ramach sieci, które zmierzają do 
osiągnięcia pozytywnych relacji z interesariuszami, 

 sposobu i stylu przekazywania informacji, organizowanie eventów –„białych 
dni”, 

 -komunikacji dziedzin wiedzy odnoszących się do umiejętności 
zawodowych, jak również procesu budowania reputacji oraz umacniania 
relacji z otoczeniem, 

                                                           
16B. Bober, J. Majchrzak-Lepczyk, Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług  
w szpitalach publicznych, ”Handel Wewnętrzny”, Warszawa 2015, s. 5. 
17J. Stępniewski, Funkcja komunikacji społecznej, a wizerunek szpitala publicznego (na podstawie 
doświadczeń  francuskich), (w: ) L. Paradowski, Z. Knecht, J. Kowal, H. Żeligowski, E-monografia. 
Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we 
Wrocławiu. Wrocław 2014 ,s. 49. 
18A. Szablewski, R. Tuziemek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005, s. 80. 
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 synonimu negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji, która: 
„zamiast pracować, uprawia PR”19. Uwzględniając powyższe uwagi za 
najważniejsze zadania do realizacji przez pion/dział/zakład marketingu  
w polskich szpitalach, można uznać:  
1. Tworzenie planu marketingowego 
2. Prowadzenie badań opinii pacjentów i gestorów (należy tu pamiętać o roli 

Narodowego Funduszu Zdrowia, zlecającego usługi na podstawie jakości 
oferty i potrzeb środowiska). 

3. Doradztwo w zakresie badań rynkowych dla kierownictwa.  
4. Wykonywanie badań prognostycznych, analizowanie segmentacji 

pacjentów, ze względu na specyfikę potrzeb. 
5. Prowadzenie działań promocyjnych (public relations, reklama, 

współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, promowanie osiągnięć 
pracowników, zespołów). 

6.  Współtworzenie cenników usług (szczególnie w stosunku do podmiotów 
konkurencyjnych),  

7. Tworzenie ofert, projektów, umów itp. 
8. Udział, prowadzenie i przygotowywanie negocjacji. 
9. Utrzymanie kontaktów z organizacjami, z którymi jednostka ochrony 

zdrowia jest powiązana. 
10. Opracowywanie modeli zachowań prorynkowych. 
11. Opracowywanie oraz wykorzystywanie bazy danych. 

 
3. Marketing relacyjny w zarządzaniu jednostką 
Specyfika rynku ochrony zdrowia wynika z różnic pomiędzy tym rynkiem  

a rynkami innych dóbr, ponieważ zdrowie jest wartością o wyjątkowym wymiarze 
etycznym, gdyż dotyczy rzeczy najcenniejszej jaką posiadamy – naszego 
zdrowia20. Dlatego tak ważną sprawą jest opieka zdrowotna. Według K. 
Rogozińskiego główną cechą marketingu jaki może wystąpić w usługach 
medycznych jest marketing relacyjny, ponieważ to on wywodzi się z samej istoty 
usług i podobnie uważa W.J. Paluchowski, wg którego „relacja nawiązywana 
podczas świadczenia usługi oparta jest na zaangażowaniu, zaufaniu i akceptacji 
współzależności między usługodawcą a usługobiorcą”21. Strategiczne znaczenie  
w marketingu relacyjnym ma współpraca między pracownikami różnych szczebli 
oraz komórek, a obsługą pacjentów.  

Argumenty przemawiające za wprowadzeniem takiego charakteru marketingu 
w ochronie zdrowia to 22:  

1. Podniesienie wartości klienta: Zależność jaka zachodzi między 
usługodawcą a usługobiorcą tworzy usługę. Pacjent, który trafia do szpitala ma 
bezpośredni kontakt z personelem, z którym nawiązuje pierwsze relacje. Marketing 

                                                           
19J. Olędzki, D. Tworzydło, Leksykon Public Relations, Newsline, Bonus Liber, Rzeszów 2009, s. 141. 
20B. Buchelt, J. Jończyk, Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpita-

lach publicznych, „Zarządzanie Publiczne” UE Kraków 2017, s. 5. 
21W.J. Paluchowski, Czy marketingowi potrzebna jest psychologia, W: Marketing usług profesjonalnych. 
Wpisanie marketingu w strukturę organizacji usługowej, pod red. K. Rogozińskiego, materiały z IV kon-
ferencji 20 - 21 maja 2002, Poznań 2002, s. 35. 
22M. Dobska, P. Dobski, TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej. Wyd. Zakład 
Poligraficzny Mars Graf, Poznań 2003, s. 51. 
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relacyjny przedstawia ten stosunek jako Zwycięzca - Zwycięzca, a więc stosunek 
kończy się wynikiem o sumie dodatniej. Między stronami dochodzi do współpracy.  

2. Potrzeba wspólnego zaprojektowania i realizacji usługowego produktu 
przez usługodawcę i usługobiorcę. Ważną sprawą staje się współpraca między 
klientem a usługodawcą, aby mogło dojść do opracowania precyzyjnego zlecenia. 
Pacjent w tej sytuacji nie ogranicza się do przekazania tylko informacji co mu 
dolega, ale bierze czynny udział w projektowaniu swojego leczenia.  

3. Nowe znaczenie jakości: w tym przypadku nie wystarczą wyniki kontroli 
wewnętrznych, ponieważ nie zawierają najistotniejszych kwestii. Najważniejszą 
ocenę wystawią pacjenci, ponieważ to oni oceniają jak byli leczeni i czy są 
zadowoleni z osiągniętych wyników. Taka sytuacja zmusza dyrekcję i personel do 
szukania nowych lepszych rozwiązań. 
 

4. Relacje zachodzące między lekarzem a pacjentem 
W usługach medycznych opracowano prawa pacjenta, które pozwoliły na 

upodmiotowienie klienta, a co za tym idzie umożliwienie czynnego udziału  
w diagnostyce i leczeniu. Przyjęcie takiego myślenia pozwala na efektywne 
zarządzanie personelem oraz kształtowanie jakości usług. Na przełomie lat zaczęły 
ulegać zmianie stosunki między lekarzem a pacjentem, mimo to relacje te nadal 
nie były właściwe. Przyjęło się przez lata, że to lekarz jest jedyną osobą, która wie 
co nam dolega i może nas wyleczyć, a każde próby sugerowania że jest inaczej 
były nie na miejscu. Do tej pory rola lekarza była niekwestionowana w wielu 
sprawach. Teraz ulega zmianie podejście lekarz - pacjent. Relacje pacjent - lekarz 
są relacjami społecznymi, mogą one układać się w sposób harmonijny lub nie,  
a takie zachowania mogą występować gdy jeden z partnerów usiłuje zdominować 
drugiego. Pacjenci wchodzą świadomie w określone stosunki i zależności 
społeczne, w trakcie których partnerzy starają się wzajemnie nakłonić do 
oczekiwanych zachowań23.  

W relacji zachodzącej między tymi dwiema jednostkami jest cel, którym jest 
poprawa zdrowia lub jego ochrona. Lekarz do jednostki chorobowej podchodzi  
w sposób bezstronny i naukowy, natomiast pacjent w sposób emocjonalny. 
Zadaniem lekarza jest postawienie diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia, 
ponieważ pacjent nie posiada odpowiedniej wiedzy. W takiej relacji to lekarz 
powinien starać się zaspokoić wymagania pacjenta w sferze informacyjnej ale  
i emocjonalnej. Na zmianę zachowań klienta i usługodawcy w dużej mierze 
wpłynęła możliwość swobodnego doboru placówki, w której można się leczyć, jak  
i lekarza z którego usług będziemy korzystać. 

Oceniając charakter relacji lekarz - pacjent E. Emanuel i L. Emanuel 
przedstawiają cztery podstawowe modele 24: 

1. Paternalistyczny - lekarz decyduje o modelu leczenia i próbuje nakłonić 
pacjenta do wyrażenia zgody. 

2. Informacyjny - lekarz występuje w roli eksperta przekazując dostosowane 
informacje, a pacjent podejmuje decyzję. 

                                                           
23S. Kosiński, Socjologia ogólna, zagadnienia podstawowe. Wyd. PWN, Warszawa 1989, s. 31. 
24B. Tobiasz - Adamczyk, J. Bajka, G. Marman, Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych. 
Wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków 1996, s. 34. 
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3. Interpretacyjny - lekarz informuje pacjenta o stanie zdrowia, ryzyku  
i korzyściach związanych z różnymi sposobami leczenia. Lekarz jest 
doradcą oraz pomaga w podjęciu przez pacjenta decyzji, jak i trybu 
postępowania, który najbardziej odpowiada jego osobie. 

4. Wspólnego naradzania się - lekarz jest tutaj doradcą i rozważa  
z pacjentem wszystkie za i przeciw różnych metod, aby wybrać 
najodpowiedniejszy sposób leczenia.  

Kolejny model relacji pacjent - lekarz jest oparty na aktywności lub bierności 
np. są to sytuacje, w których pacjent jest nieprzytomny. Inny gdy pacjent jest 
świadomy i mimo choroby może stosować się do zaleceń lekarskich. Obopólne 
uczestnictwo występuje kiedy to pacjent sam prowadzi leczenie pod kontrolą 
lekarza, np. stany przewlekłe.  

Relacje lekarz - pacjent można też opisać w kategoriach interakcji.  
W takim podejściu wyróżnia się cztery modele: 
1. Komunikacji - polega na wzajemnym oddziaływaniu. Pacjent przekazuje co 

mu dolega, lekarz zajmuje stanowisko wyrażając zainteresowanie. 
Następuje sprzężenie zwrotne, w którym reakcja jednej strony 
uwarunkowana jest reakcją drugiej. Pacjent może wykazać się chęcią 
współpracy lub jej brakiem, 

2. Społeczno-kulturowy - lekarz i pacjent zajmują miejsce w społeczeństwie, 
gdzie występują różne normy kulturowe. Rola społeczna lekarza wyznacza 
jego rolę społeczną poprzez autorytet jaki posiada. Rola pacjenta ma 
charakter dwuznaczny ponieważ bycie chorym oznacza wyłączenie  
z normalnego trybu życia, ale posiada również większe przywileje. W tym 
modelu lekarz powinien kierować się w stosunku do pacjenta jego pozycją 
społeczno-ekonomiczną, 

3. Medycznego przenoszenia - model ten nawiązuje do koncepcji Freuda,  
w myśl której okazywanie uczuć wobec terapeuty jest w większym lub 
mniejszym stopniu manifestacją doświadczeń z okresu dzieciństwa. Lekarz 
demonstruje wobec pacjenta swoją siłę i autorytet. 

4. Przyjacielski - lekarz może okazać specjalne traktowanie pacjenta 
rezygnując ze swojej uprzywilejowanej pozycji i podejść do swojej roli  
z pozycji takiego samego człowieka jak jego pacjent.  

Znaczenie relacji pacjent - lekarz jest nieocenione. Jakość świadczonych 
usług zależy od zaangażowania, osobowości i kultury pracowników. Jakość oraz 
poziom wykonywanych czynności będzie uzależniona od zachowania się 
personelu w trudnej sytuacji. Klient potrafi rozpoznać w jakim stopniu pracownik 
angażuje się w swoją pracę. 
 

5. Relacje między pielęgniarką a pacjentem 
Praktyka pielęgniarska wymaga od pielęgniarki zawodowego wejścia w różne 

relacje interpersonalne. Opieka średniego personelu medycznego posiada duże 
znaczenie dla kształtowania kultury organizacyjnej. Szczególnie dotyczy to opieki 
pielęgniarskiej. We współczesnym pielęgniarstwie komunikowanie to świadomy, 
celowy proces zdobywania i wymiany informacji potrzebnych do pracy  
z pacjentem. Komunikacja to podstawowe narzędzie pracy pielęgniarki. Dobry  
i bliski kontakt z pacjentem jest jednym z warunków wymaganym do wzbudzenia 
jego zaufania i pozyskania go do współpracy na rzecz własnego zdrowia. Każda 
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rozmowa rozpoczęta z pacjentem musi być efektywna, celowa i terapeutyczna. 
Funkcje pielęgniarek obejmują ogólnie szeroki zakres opieki, realizowanej na 
odpowiedniu wysokim poziomie wiedzy. Otóż współcześnie są one coraz 
powszechniej absolwentkami uniwersytetów medycznych. Przed laty wystarczało 
ukończenie szkoły średniej, bądź szkoły policealnej. Można je podzielić m. in. 
następująco:25 

Funkcja wychowawcza - to zadania których celem jest zamierzony wpływ na 
osobowość pacjenta poprzez kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych, 
poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych. Przygotowanie 
podopiecznego i jego rodziny do współpracy w procesie pielęgnowania. 
Przygotowanie pacjenta do samoopieki: 

1. Kształtowanie u podopiecznego poczucia odpowiedzialności za własne 
zdrowie i podejmowania działań prozdrowotnych w odniesieniu do siebie, 
najbliższych i środowiska. 

2. Przygotowanie chorego i jego rodziny do uczestniczenia w procesie 
pielęgnowania. 

3. Przygotowanie najbliższych lub osób opiekujących się chorym do 
realizowania opieki w warunkach domowych lub współudziału  
w pielęgnowaniu podczas przebywania pacjenta w szpitalu. 

Funkcja wychowawcza to realizowanie przez pielęgniarkę zadań, mających na 
celu zamierzony wpływ na osobowość pacjenta, przez co pielęgniarka może 
kształtować pożądane zachowania zdrowotne, poczucie odpowiedzialności za 
zdrowie własne, najbliższych i środowiska. Przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do 
współpracy i współdziałania w realizowanym procesie pielęgnacyjnym. 

Funkcja opiekuńcza – nazywane są tak zadania, mające na celu: 
1. Pomaganie, towarzyszenie, asystowanie, wspieranie pacjenta przy 

rozwiązywaniu jego problemów ze zdrowiem. 
2. Pomoc przy rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych, które 

mogą zaistnieć w wyniku reakcji podopiecznego na zastosowanie metod 
diagnozowania, leczenia lub rehabilitacji. 

3. Pomaganie podopiecznemu w radzeniu sobie z reakcją na aktualne lub 
potencjalne problemy zdrowotne w przystosowaniu się do życia z chorobą, 
np. upośledzeniem psychicznym. 

Spośród wszystkich zadań i czynności zawodowych wykonywanych przez 
pielęgniarkę najbardziej istotne są funkcja opiekuńcza i wychowawcza. Stanowią 
one o istocie zawodu, są zasadniczą treścią profesjonalnego pielęgnowania. Do 
zadań pielęgniarki należy ustalenie przyczyn, z powodu których podopieczny nie 
jest w stanie sam sobie poradzić i potrzebuje pomocy innych. 

Zakres zadań funkcji opiekuńczej: 
1. Rozpoznanie zapotrzebowania na opiekę, jej rodzaj, zakres i charakter. 
2. Stworzenie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych 

funkcji życiowych organizmu. 
3. Pomaganie w wykonywaniu czynności życia codziennego, tych które 

gwarantują komfort życia codziennego w sferze biologicznej, psychicznej  
i społecznej. 

                                                           
25Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039. 
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4. Pomaganie w wejściu w rolę pacjenta różnych instytucji ochrony zdrowia  
i opiekuńczych. 

Funkcja opiekuńcza obejmuje gotowość do niesienia pomocy i szacunku dla 
drugiego człowieka. Pielęgniarka wykonuje swoją pracę na użytek wielu osób 
zaczynając od noworodka poprzez osoby dorosłe do osób starszych, nie tylko 
kiedy są chorzy lub ich życie jest zagrożone, ale również wtedy gdy są zdrowi, aby 
pomóc im zachować je jak najdłużej. Przebywanie z wieloma pacjentami wymaga 
od pielęgniarki zaangażowania emocjonalnego jak i umiejętnego pozyskania ich 
zaufania. Pacjent musi wierzyć nie tylko w umiejętności pielęgniarki, ale i w dobroć 
jej charakteru. Między pielęgniarką a pacjentem powstaje swojego rodzaju więź, 
która buduje dobrą atmosferę opiekuńczą potrzebną do przeprowadzenia 
prawidłowego procesu pielęgnowania. 

Funkcja promowania zdrowia - jest to funkcja realizowana również przez 
pielęgniarki, a której celem jest: 

1. Promowanie w społeczeństwie i jednostkach zachowań prozdrowotnych,  
i stylu życia wspierającego zdrowie. 

2. Doradzanie ludziom jak wzmocnić i utrzymać zdrowie. 
3. Tworzenie podopiecznym warunków do realizowania stylu życia 
sprzyjającego utrzymaniu i wzmocnieniu zdrowia. 

Zakres zadań funkcji promowania zdrowia: 
1. Zapoznanie się z programem promocji zdrowia, czynne włączenie się w ich 
realizację.  

2. Przygotowanie pacjenta do samokontroli.  
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 
4. Pomaganie w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu. 

Promocja zdrowia jest propagowaniem zachowań prozdrowotnych i stylu życia 
wspierającego zdrowie (doradzanie ludziom jak wzmagać i utrzymać zdrowie, 
tworzyć warunki do realizowania stylu życia, wspierającego utrzymanie oraz 
wzmacnianie zdrowia). Konieczność promocji zdrowia staje się coraz ważniejszym 
problemem w krajach rozwijających się, do których należy również Polska. 
Przyśpieszony wzrost gospodarczy i gwałtowne przemiany niosą za sobą coraz 
większe zagrożenia, które nie sprzyjają zdrowiu i życiu człowieka. Sytuację 
pogarszają stresy, wszechobecne w naszym życiu zawodowym i prywatnym, 
nieodpowiednia dieta, zanieczyszczenia produktów żywnościowych, palenie 
papierosów, picie alkoholu, brak ruchu i nieumiejętność odpoczywania. Dlatego też 
przed każdym z nas, jak i przed naszym państwem, stoi zadanie poprawy stanu 
zdrowia, stworzenie ku temu odpowiednich warunków ekonomicznych oraz 
pobudzenie motywacji społeczeństwa do zmiany stylu życia. 

Funkcja profilaktyczna – której celem jest: 
1. Rozpoznanie i ograniczanie zagrożeń wypadkami, uszkodzeniami, 

katastrofami (w miejscu zamieszkania, nauki, pracy jak i osób 
indywidualnych) rodzin i całego społeczeństwa). 

2. Promowanie i realizowanie działań, zapobiegających lub ograniczających 
ryzyko występowania chorób wynikających ze stylu życia. 

3. Działania, mające na celu zapobieganie występowaniu chorób i powikłań 
poprzez stosowanie metod diagnostycznych i terapii. 

Zakres działań funkcji profilaktycznej: 
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1. Rozpoznanie stanu zagrożenia zdrowia indywidualnych osób, rodzin, grup 
społecznych. 

2. Planowanie i realizowanie działań profilaktycznych. 
3. Realizowanie programu działań profilaktycznych, które są ukierunkowane 

na wybrane grupy ryzyka. 
4. Prowadzenie działań zapobiegających lub ograniczających ryzyko 

wystąpienia powikłań w czasie stosowania metod diagnozowania, leczenia, 
rehabilitacji. 

Profilaktyka jest szeregiem działań, mających na celu zapobieganie chorobie, 
bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem się, 
poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu 
poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. 
Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających 
zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już 
istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi do ograniczenia niesprawności lub 
inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest także zapobieganie powstawaniu 
niekorzystnych wzorców zachowań społecznych, które przyczyniają się do 
podwyższania ryzyka choroby. Na każdym etapie działań profilaktycznych 
znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna - proces, w trakcie którego ludzie uczą 
się dbać o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje się ona na uświadamianiu 
związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem 
fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania 
informacyjne, których bezpośrednim celem jest ukształtowanie sprzyjających 
zdrowiu postaw. 

Funkcja terapeutyczna pielęgniarki – można ją opisać następująco: 
1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

pacjenta. 
2. Wykonanie badań służącym ocenie stanu pacjenta w procesie 

diagnozowania, 
3. Wykonywanie zabiegów ustalonych w planie terapii. 

Zakres zadań funkcji terapeutycznej: 
1. Wykonanie zadań i zabiegów w ramach pierwszej pomocy. 
2. Uczestniczenie w procesie diagnozowania. 
3. Wykonanie zabiegów zleconych w planie terapii. 
4. Leczenie dietetyczne. 
5. Leczenie zabiegowe. 
Jest to realizowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy przedlekarskiej 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Ścisła współpraca  
z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii oraz 
rehabilitacji. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych oraz wykonywanie 
zabiegów zleconych przez członków zespołu terapeutycznego, zgodnie  
z obowiązującymi zasadami i standardami opieki. Każda pielęgniarka, równolegle  
z zadaniami realizowanymi na rzecz podmiotu opieki, powinna wykonywać te, 
których celem jest inwestowanie we własny profesjonalny rozwój, rozwój 
pielęgniarstwa i poprawne funkcjonowanie pielęgniarstwa jako systemu26. 

                                                           
26W. Ciechaniewicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia , tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 
s. 160. 
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Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki - polega na pomocy pacjentowi  
w uzyskaniu umiejętności i niezależności w radzeniu sobie w zmienionej sytuacji 
życiowej która powstała z różnych przyczyn. 

Zakres zadań funkcji rehabilitacyjnej: 
1. Pomaganie pacjentowi w zdobywaniu nowych umiejętności lub 

wyćwiczeniu funkcji, które są niezbędne do poradzenia sobie w zaistniałej 
sytuacji. 

2. Współpraca z rodziną pacjenta, aby przygotować ją do udziału  
w usprawnianiu podopiecznego w czasie jego hospitalizacji i dalszego 
kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych. 

3. Tworzenie atmosfery zachęcającej pacjenta do pokonywania trudności. 
4. Pomaganie w przygotowaniu środowiska domowego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. 
Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki to pomaganie pacjentowi w uzyskaniu 

niezależności i umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życia, która 
powstała z przyczyn rozwojowych choroby, czy urazu. Zadania stojące przed 
pielęgniarką są bardzo rozległe, powinna się czynnie włączyć w tworzenie 
indywidualnego planu rehabilitacyjnego, który powinien być dostosowany do 
potrzeb i możliwości podopiecznego, czynnie w nim uczestniczyć jak również ściśle 
współpracować z zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta. 

W relacjach pielęgniarka - pacjent podmiotowe traktowanie odnosi się nie 
tylko do pacjenta, ale również do jego rodziny. Każda rodzina charakteryzuje się 
własną kulturą, żyje zgodnie z określonymi normami. Pomoc okazana tylko 
pacjentowi może okazać się nieskuteczna, jeżeli nie weźmie się pod uwagę całej 
jego rodziny. Zespół terapeutyczny to grupa ludzi o różnym przygotowaniu 
zawodowym świadczących usługi na rzecz pacjentów i ich rodzin. Praca tych ludzi 
polega na udzielaniu świadczeń diagnostyczno-leczniczo-usprawniających oraz 
dążenia do wspólnego celu. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 
zdrowotnych wymaga dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Należy sobie, 
uświadomić, że takie zawody jak pielęgniarka, lekarz, rehabilitant itp. uzupełniają 
się i stanowią podstawę do świadczenia usług na wysokim poziomie. W pracy 
zespołowej ważne jest postrzeganie każdego z członków jako samodzielnego  
i niezależnego praktyka mającego określone kompetencje. Skład takiego zespołu 
może być różny ponieważ jest uzależniony od jednostki chorobowej pacjenta. 
Bardzo rzadko się zdarza, że nad pacjentem całościową opiekę sprawuje tylko 
jedna osoba, wymaga to najczęściej współpracy całego zespołu terapeutycznego. 

Jak z powyższego widać, to obowiązki pielęgniarki są wielostronne,  
a niektórzy autorzy dopatrują się nawet pozytywnych korelacji między pracą 
pielęgniarki a wpływem opieki pielęgniarskiej na podkulturę więzienną  
w zakładach karnych27. 
 

Zakończenie 
Publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce, mimo że przy ograniczonych 

                                                                                                                                                    
 
27J. Książek, P. Jarzynowski, R. Piotrowska, R. Cybulski, Podkultura więzienna i jej wpływ na opiekę 
pielęgniarską w zakładach karnych. „Przegląd naukowo metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”. 
2016 nr 3. 
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środkach finansowych pozyskiwanych w ramach kontraktu z NFZ, tworzy jednak 
mechanizm spójny, zabezpieczający podstawowe potrzeby społeczeństwa.  
W pewnej mierze antidotum na niedoskonałości tego systemu jest kultura 
organizacyjna, szczególnie w zakresie obsługi. W ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego każdy pacjent ma prawo do równego dostępu do 
leczenia. W chwili obecnej wydłużone kolejki do specjalistów na zabiegi 
operacyjne, uniemożliwiają wykorzystanie w pełni możliwości wielu placówek oraz 
zapewnienia jakości na jaką zasługują chorzy. Pacjenci są zainteresowani 
skutecznością procesu leczenia, szybką i profesjonalną obsługą ze strony 
pracowników.  

W takim ujęciu jakość usług medycznych zależy od finansów, kwalifikacji, 
atmosfery, a także od przebiegu stosowanych procedur, jakie zawiera w sobie 
kategoria kultury organizacyjnej. Zła kondycja finansowa szpitali doskwiera nie 
tylko klientom zewnętrznym, ale stwarza liczne problemy wśród personelu 
placówek. Jakość jest nieodłącznym elementem wykonywanych czynności pod 
warunkiem, że wykonywanych profesjonalnie. Dla tego podstawą jest opracowanie 
odpowiedniej polityki motywacyjnej, powinna ona skupiać się na indywidualnym 
podejściu do pracownika, stworzeniu odpowiednich warunków do pracy oraz 
wyborze odpowiedniej metody zarządzania.  

Pozwoli to uwierzyć pracownikowi, że sa ono istotnym elementem  
w machinie, jakim jest instytucja ochrony zdrowia. Wspólne normy, wartości  
i poglądy pracowników mogą podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej 
pracy; pracownik który nie zgadza się z kulturą zorganizowanej działalności, 
będzie pracował słabiej, niż osoby wspierające cele organizacji. Zmiana kultury 
organizacji nie jest sprawą prostą, ponieważ szpital jest miejscem pracy, gdzie 
spotykają się różne normy i wartości. Jednym z najistotniejszych składników kultury 
jest sposób komunikowania się. Coraz częściej organizacje przeprowadzają 
drobiazgową rekrutację wyłaniając ludzi, którzy pasują już do ustalonej kultury.  
O jakości procesów decydują również relacje między lekarzem a pacjentem. Tok 
leczenia jest w dużej mierze oparty na relacjach lekarz - pacjent. Niezależnie od 
obranego modelu jakości, lekarze są uznani za osoby najważniejsze spośród 
całego personelu medycznego. Zajmują czołową pozycję w procesie organizacji 
opieki medycznej oraz świadczenia usług. Lekarze odgrywają najważniejszą rolę  
w większości procesów zmierzających do poprawy jakości.  

Jednakże nie mniej znaczną i niezastąpioną rolą w podniesieniu kultury 
organizacyjnej jest – naszym zdaniem – średni personel medyczny, w tym głownie 
obsługa pielęgniarska. Stąd nad jej znaczeniem i wpływem zatrzymaliśmy się 
dłużej, chcąc ją bliżej zobrazować.  

W obecnych, konkurencyjnych warunkach placówki ochrony zdrowia 
prześcigają się we wprowadzaniu i promocji nowych rozwiązań na każdej niwie 
swojej działalności. Z satysfakcją jednak można zauważyć, że dzięki dużej już 
konkurencji w ochronie zdrowia, ma miejsce społeczne podejście do ludzi, bo 
upowszechniają się konstruktywne rozwiązania i współpraca. Znaczny wpływ na to 
zjawisko posiada zjawisko równoległej pracy lekarzy i pielęgniarek w sektorze 
państwowym i prywatnym. Posiada ono negatywne strony, ale jest – naszym 
zdaniem – pozytywne z punktu widzenia podnoszenia poziomu kultury 
organizacyjnej oraz poziomu obsługi pacjenta w obu sektorach. 
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Streszczenie 
Kultura organizacyjna to w istocie deklaracja organizacji dla swoich pacjentów 

i reguły postępowania pracowników, relacji między jednymi a drugimi, innymi słowy 
kultura takiej społeczności. W artykule chcemy zwrócić uwagę na duży dorobek 
organizacji ochrony zdrowia w tej kwestii. Dorobek znaczny, ale niedostatecznie 
znany i prezentowany na zewnątrz. Sądzimy, iż jego upowszechnienie i ukazanie 
anatomii starań o pacjenta, może poprawić często niesprawiedliwe opinie  
o ludziach i jednostkach ochrony zdrowia. Szczególnie podkreślamy role, postawy  
i funkcje lekarzy oraz zbyt skromnie opisywane role średniego personelu, w tym 
ważne zadania pielęgniarek. 

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, kultura organizacyjna, marketing, 
promocja  
 

Summary  
Organizational culture is in fact like a declaration of the organization for its 

patients and the rules of conduct of employees, relations between one another, in 
other words the culture of such a community. In the article, we want to draw 
attention to the organization of healthcare in this matter. Significant achievements, 
but not well known and presented outside. We believe that its dissemination and 
showing the anatomy of taking care of the patient may improve the often unfair 
opinions about people and units of the healthcare. We particularly stress the roles, 
attitudes and functions of doctors as well as the modestly described roles of mid-
level staff, including the important tasks of nurses. 

Key words: healthcare, organizational culture, marketing, promotion 
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SAMOOCENA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W INSTYTUCJI 

MEDYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZE 
 

 
Kultura bezpieczeństwa 
„W każdym państwie, w celu ochrony osób, społeczeństwa i środowiska, 

należy podejmować odpowiednie środki, za pomocą których propaguje się kulturę 
bezpieczeństwa w odniesieniu do źródeł i materiałów promieniotwórczych”.1 

Kultura bezpieczeństwa jest zespołem cech, postaw i zachowań osób, 
organizacji i instytucji, służącym jako środek wzmacniania bezpieczeństwa. 

W dalszej części artykułu bezpieczeństwo będzie rozumiane jako 
zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na kradzież, sabotaż, nieautoryzowany 
dostęp, bezprawne przekazanie lub inne działanie szkodzące związane ze 
źródłami lub materiałami promieniotwórczymi oraz powiązanymi z nimi 
urządzeniami. 

Tak zwane działanie szkodzące, to działanie odnoszące się do źródeł lub 
materiałów promieniotwórczych, wyrządzone umyślnie, które nie jest prawnie 
uzasadnione, a jego zamiarem może być spowodowanie śmierci, uszkodzenie 
ciała człowieka lub wyrządzenie szkody w mieniu lub środowisku. Określenie to 
oznacza także nieuprawnione usunięcie, tzn. kradzież lub inne bezprawne 
przejęcie źródła lub materiału promieniotwórczego.2 

Kultura bezpieczeństwa jest rozumiana także jako „zespół podstawowych 
wartości, postaw i zachowań, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, 
nadających priorytet zagadnieniom ochrony i bezpieczeństwa przed innymi 
celami”.3 Zatem, bezpieczeństwo obejmuje też tzw. ochronę fizyczną osób  
i mienia. 

Zagrożeniami dla bezpieczeństwa są przestępcy lub terroryści pozyskujący  
i używający do swych celów: 

  – materiału nadającego się do produkcji broni jądrowej (po przetworzeniu), 
  – materiału jądrowego do zbudowania prowizorycznego jądrowego 

urządzenia wybuchowego, 
  – materiału promieniotwórczego do skonstruowania broni radiologicznej 

(np. brudnej bomby) i wyrządzenia szkody ludziom oraz środowisku. 
Takie zagrożenia mogą również obejmować: rozprzestrzenianie materiału 

radioaktywnego przez sabotaż w obiektach, w których materiał promieniotwórczy 
się znajduje lub podczas jego transportu. 

                                                           
1International Atomic Energy Agency, Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive 
Sources, IAEA, Vienna 2004. 
2Projekt. Zabezpieczenie źródeł promieniotwórczych. Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, PAA, Warszawa 2017, s. 8. 
3Tamże. 
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W każdym państwie powinno się, mając na uwadze ochronę społeczeństwa  
i środowiska, podejmować odpowiednie środki zmierzające do propagowania 
kultury bezpieczeństwa wśród organizacji oraz osób wykorzystujących w swojej 
działalności źródła i materiały promieniotwórcze.4 

 
Promowanie i wzmacnianie kultury bezpieczeństwa 
Zgodnie z zaleceniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Projekt. 

Zabezpieczenie źródeł promieniotwórczych. Zalecenia organizacyjno-techniczne 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, PAA, Warszawa 2017), aby osiągnąć 
odpowiedni poziom zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych, należy wdrożyć 
działania o charakterze organizacyjnym i technicznym. 

Do działań organizacyjnych wyszczególnionych przez PAA w 2017 roku, 
zalicza się między innymi określenie sposobu: 

 zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych w czasie ich wytwarzania, 
przetwarzania, przechowywania, stosowania i obrotu nimi oraz 
składowania, 

 rozmieszczenia środków i urządzeń zabezpieczających, sposobu ich 
funkcjonowania i współdziałania oraz sposobu rozmieszczenia służby 
zabezpieczającej, tam gdzie jest ona wymagana,  

 postępowania na wypadek zagrożenia lub zdarzenia radiacyjnego. Sposób 
postępowania wynika z zakładowego planu postępowania awaryjnego 
opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych, 

 postępowania w przypadku zagrożenia aktami kradzieży, terroru, dywersji 
lub sabotażu albo ich wystąpienia,  

 postępowania w przypadku prób wejścia lub przebywania osób 
nieupoważnionych na obszarach, w obiektach lub w innych miejscach 
zabezpieczanych. 

Działania organizacyjne, które służą zabezpieczeniu źródeł 
promieniotwórczych, prowadzone są także przez kierownictwo danej organizacji  
i polegają na promowaniu kultury bezpieczeństwa (w części dotyczącej 
zabezpieczenia źródeł promieniowania jonizującego). Zadaniem kierownika 
jednostki jest stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, który zapewni: 

 wysoki priorytet bezpieczeństwa, 

 niezwłocznie identyfikowane i korygowane problemów z bezpieczeństwem  
w sposób proporcjonalny do ich wagi, 

 jasne określenie obowiązków osób związanych z bezpieczeństwem, ich 
przeszkolenie, wykwalifikowanie i uznanie za wiarygodne, 

 sprecyzowanie uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących 
bezpieczeństwa, 

 odpowiedni przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa w ramach 
całej jednostki organizacyjnej, 

                                                           
4M. Wiśniewska, Rola kultury bezpieczeństwa w organizacjach wykorzystują-cych źródła i materiały 
promieniotwórcze zgodnie z wytycznymi Międzynaro-dowej Agencji Energii Atomowej, Przegląd 
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  
z sie-dzibą w Poznaniu. ROK IX , numer 4/2016 (33), s. 469. 
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 ochronę informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r., 

 zarządzanie źródłami promieniotwórczymi zgodnie z planem 
zabezpieczenia, czyli dokumentem zatwierdzonym przez kierownika 
jednostki organizacyjnej, szczegółowo opisującym system zabezpieczenia 
źródła/eł. 

Wzmacnianiu kultury bezpieczeństwa mogą sprzyjać następujące działania: 

 uświadamianie pracowników, aby rozumieli, że bezpieczeństwo jest 
ważne, a ryzyko zagrożen realne, 

 przypisywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo doświadczonym 
pracownikom, 

 dokumentowanie uregulowanych prawem obowiązków pracowników, 
kierowników i wykonawców, związanych z bezpieczeństwem, 

 regularne szkolenia/kursy dla personelu, kierownictwa i wykonawców  
z zakresu bezpieczeństwa, 

 samoocena kultury bezpieczeństwa pracowników, przełożonych i wyko-
nawców, 

 utrzymywanie infrastruktury technicznej związanej z bezpieczeństwem  
w należytym stanie z zachowaniem jej całkowitej sprawności. 

Na zabepieczenie źródeł promieniotwórczych wpływają łącznie: system 
zarządzania bezpieczeństwem oraz kultura bezpieczeństwa organizacji.5 
 

Kategorie źródeł promieniotwórczych - zalecane poziomy ich 
zabezpieczenia 

PAA6 rekomenduje używanie pięciu kategorii źródeł promieniotwórczych 
(Tabela nr 1), pod względem potencjalnych skutków dla zdrowia człowieka, 
wywołanych przez źródła wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Z kolei, 
każdej kategorii źródła przypisano odpowiedni poziom zabezpieczeń (Tabela nr 2), 
tzn.: 

 źródłom kategorii 1 zaleca się zabezpieczenie środkami realizującymi cele 
poziomu zabezpieczeń A,  

 źródłom kategorii 2 zaleca się zabezpieczenie środkami spełniającymi cele 
poziomu zabezpieczeń B, 

 źródłom kategorii 3 zaleca się zabezpieczenie środkami, osiągającymi cele 
poziomu zabezpieczeń C, 

 źródłom kategorii 4. i 5. można zapewnić większy stopień zabezpieczeń, 
niż by to wynikało z ich aktywności, ponieważ są łatwiej dostępne. 

Powyższe zalecenia wynikają z faktu, że źródła kategorii 1. są zazwyczaj 
osłonięte lub umieszczone w urządzeniach na stałe. Stąd, usunięcie tego typu 
źródeł zajęłoby dużo czasu, co mogłyby narazić osoby zamierzające wyrządzić 
szkodę na duże dawki promieniowania jonizującego. Natomiast źródło kategorii 4.  
i 5. jest łatwiej ukryć i przetransportować tym bardziej, że stanowi mniejsze 
zagrożenie dla zdrowia.7 

                                                           
5Projekt. Zabezpieczenie źródeł promieniotwórczych. Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, PAA, Warszawa 2017, s. 5-7. 
6Tamże, s. 11. 
7Tamże, s. 13. 
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Poziomy zabezpieczenia A, B i C różnią się w stosunku do celów i funkcji 
zabezpieczeń takich, jak: wykrywanie, opóźnianie, reagowanie i zarządzanie 
zabezpieczeniem.8 

 
Tabela 1. Kategorie źródeł promieniotwórczych dla powszechnych 

zastosowań 

Kategoria Źródło 

1 Generatory termoelektryczne  
Urządzenia radiacyjne 
Urządzenia do telegammaterapii (bomby kobaltowe) 
Urządzenia do telegammaterapii (noże gamma) 

2 Aparaty do radiografii przemysłowej (Defektoskopy) 
Urządzenia do brachyterapii HDR 

3 Stacjonarne mierniki przemysłowe, które zawierają źródła 
wysokoaktywne  
Sondy geofizyczne 

4 Urządzenia do brachyterapii LDR (z wyjątkiem aplikatorów ocznych  
i źródeł aplikowanych na stałe) 
Mierniki przemysłowe, które nie wykorzystują źródeł 
wysokoaktywnych 
Densytometry izotopowe kości  
Eliminatory ładunków elektrostatycznych 

5 Aplikatory oczne i źródła aplikowane na stałe 
Spektrometry izotopowe 
Detektory wychwytu elektronów  
Źródła do spektrometrii Mössbauera 
Źródła kontrolne do pozytonowej tomografii emisyjnej 
(PET) 

Źródło: PAA, 2017, s. 11. 
 

W instytucji wykorzystującej źródła promieniotwórcze należy zwrócić 
szczególną uwagę na zagrożenia wewnętrzne, które mogą być następstwem 
działalności osób posiadających autoryzowany dostęp do zabezpieczonych  
w obiekcie źródeł promieniotwórczych. Takimi osobami mogą być zarówno 
pracownicy, jak i osoby trzecie, np. serwisanci z firm zewnętrznych. Osoby takie 
mogą też celowo dążyć do bycia zatrudnionym w danym obiekcie, aby wyrządzić 
szkodę. Jakkolwiek, sami pracownicy mogą dopuścić do źródeł osoby z zewnątrz 
poprzez umożliwienie im dostępu do miejsca, gdzie przechowywane jest źródło 
radioatywne. System zabezpieczeń obiektu, wspierany systemem szkoleń 
pracowników z obszaru bezpieczeństwa, powinien zostać zaprojektowany w taki 
sposób, aby przeciwdziałać takiemu świadomie szodliwemu działaniu człowieka. 

W instytucji medycznej, o której mowa w dalszej części artykułu, występują 
dwie kategorie źródeł promieniotwórczych: kategoria 2 i 5. Zgodnie z zaleceniami 
PAA, źródła kategorii 2 powinny być zabezpieczone na poziomie B, a kategorii 5 

                                                           
8Tamże, s. 15. 
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odpowiednio do stopnia zagrożenia. Zabezpieczenie źródeł na poziomie B dąży do 
zminimalizowania prawdopodobieństwa nieuprawnionego usunięcia źródła 
promieniotwórczego, w tym celu, zaleca się środki opisane w Tabeli nr 3. 
 

Tabela 2. Zalecane domyślne poziomy zabezpieczeń dla powszechnie stoso-
wanych źródeł 

Kategoria Źródło Poziom zabezpieczenia 

1 

Generatory termoelektryczne 
Urządzenia radiacyjne 
Urządzenia do telegammaterapii 
(bomby kobaltowe) 
Urządzenia do telegammaterapii (noże 
gamma) 

A 

2 

Aparaty do radiografii przemysłowej 
(Defektoskopy) 
Urządzenia do brachyterapii HDR 

B 

3 

Stacjonarne mierniki przemysłowe, 
które zawierają źródła wysokoaktywne 
(high activity sealed sources - HASS) 
Sondy geofizyczne 

C 

4 

Urządzenia do brachyterapii LDR (z 
wyjątkiem aplikatorów ocznych i źródeł 
aplikowanych na stałe) 
Mierniki przemysłowe, które nie 
wykorzystują źródeł wysokoaktywnych 
Densytometry izotopowe kości 
Eliminatory ładunków 
elektrostatycznych Zastosowanie rozwiązań 

odpowiednich do stopnia 
zagrożenia 

5 

Aplikatory oczne i źródła aplikowane 
na stałe 
Spektrometry izotopowe 
Detektory wychwytu elektronów 
Źródła do spektrometrii Mössbauera  
Źródła kontrolne do pozytonowej 
tomografii emisyjnej (PET) 

Źródło: Projekt. Zabezpieczenie źródeł promieniotwórczych. Zalecenia 
organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, PAA, 
Warszawa 2017, s. 13. 

 
Należy zwrócić uwagę na skuteczność zabezpieczenia źródeł kategorii 5, 

które są łatwiej dostępne i mniej niebezpieczne dla zdrowia niż źródła kategorii 2. 
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Tabela 3. Zalecane środki zabezpieczenia dla poziomu zabezpieczenia B 
(cel: minimalizacja prawdopodobieństwa nieuprawnionego usunięcia). 

Funkcje  
zabezpieczenia 

Cel zabezpieczenia Środki zabezpieczenia 

Wykrywanie 

natychmiastowe wykrywanie 
nieupoważnionego dostępu 
do chronionej lokalizacji źródła 

system alarmowy lub ciągła 
obserwacja wzrokowa 
przeprowadzana przez pracowników 
jednostki organizacyjnej lub firmy 
wynajętej do zabezpieczenia (firma 
„ochroniarska” dysponująca 
personelem reagowania) 

wykrywanie próby 
nieuprawnionego usunięcia 
źródła 

system alarmowy lub okresowy 
nadzór wzrokowy przeprowadzany 
przez pracowników jednostki 
organizacyjnej lub firmy 
„ochroniarskiej” 

natychmiastowa ocena wykrycia system alarmowy wyposażony  
w kamery przekazujące obraz 
pozwalający na ocenę przyczyny 
uaktywnienia się systemu 
alarmowego lub dokonanie tej 
oceny przez pracowników jednostki 
organizacyjnej lub firmy 
„ochroniarskiej” 

natychmiastowa informacja 
dla personelu reagowania 

szybkie, pewne i różne środki 
komunikacji, takie jak telefony 
stacjonarne, komórkowe, radia 

wykrywanie utraty za pomocą 
weryfikacji 

cotygodniowa kontrola fizyczna, 
pomiary 

Opóźnianie 
opóźnienie minimalizujące 
prawdopodobieństwo 
nieuprawnionego usunięcia 

system dwóch barier (np. ściany, 
kraty) 

Reagowanie 

natychmiastowa reakcja 
na sprawdzony alarm w celu 
przerwania nieuprawnionego 
usunięcia 

dysponowanie wyposażeniem oraz 
zapewnienie procedur 
natychmiastowego rozpoczęcia 
reagowania 

 
 

Zarządzanie 
zabezpieczeniem 

kontrola dostępu do lokalizacji 
źródła, która skutecznie 
ogranicza dostęp osób 
nieupoważnionych 

jeden środek identyfikacyjny 

zapewnienie wiarygodności 
osób upoważnionych 

kontrole przeszłości każdego  
z pracowników upoważnionych do 
samodzielnego dostępu 
do lokalizacji źródła i niejawnych 
informacji 

dane zawierające informacje 
niejawne są określone i 
chronione zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych 

procedury określające rodzaj 
informacji  
i środki ich ochrony przed 
nieupoważnionym wyjawieniem 

opracowanie Planu 
zabezpieczenia 

Plan zabezpieczenia, który spełnia 
zalecenia organizacyjno-techniczne 
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Prezesa PAA i określa reagowanie  
w różnych przypadkach (sytuacjach) 
zagrożenia 

zapewnienie zdolności do 
zarządzania zagrożeniami 
bezpieczeństwa  

procedury odpowiedzi na 
scenariusze związane 
z zagrożeniami bezpieczeństwa 

ustanowienie systemu 
zawiadamiania o zagrożeniach 
bezpieczeństwa 

procedury opisane w zakładowym 
planie postępowania awaryjnego 
opracowanym zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
planów postępowania awaryjnego  
w przypadku zdarzeń radiacyjnych 

Żródło: Projekt. Zabezpieczenie źródeł promieniotwórczych. Zalecenia 
organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, PAA, 
Warszawa 2017, s. 22. 

 
Samoocena kultury bezpieczeństwa w instytucji medycznej 
W Polsce, pierwsza samoocena kultury bezpieczeństwa w instytucji 

medycznej wykorzystującej źródła promieniotwórcze, została zrealizowana  
w latach 2017-2018.9 

Celem badań było nie tylko stworzenie narzędzia do realizacji samooceny 
kultury bezpieczeństwa, ale także promowanie, kształtowanie, wzmacnianie  
i podtrzymywanie kultury bezpieczeństwa w instytucji medycznej wykorzystującej 
źródła promieniotwórcze. W badaniach podkreślono wagę czynnika ludzkiego na 
bezpieczeństwo. Przystąpienie do samooceny było całkowicie dobrowolne,  
a badanie miało charakter anonimowy. 

Samoocenę kultury bezpieczeństwa przeprowadzono w trzech oddziałach 
medycznych zlokalizowanych na terenie dwóch województw: Wielkopolski  
i Zachodniopomorskiego. Łącznie w trzech badaniach uczestniczyło 97 procent 
zatrudnionych. 

W wyniku przeprowadzonych badań (2015-2018), zespół badawczy 
Politechniki Poznańskiej we współpracy z instytucją medyczną, opracował 
kwestionariusz do realizacji samooceny kultury bezpieczeństwa. Badania 
realizowano kilkuetapowo w zaplanowany sposób. Rozpoczęto od analizy 
dokumentów, następnie przygotowano i przeprowadzono badania pilotażowe oraz 
badania w grupie fokusowej. Dzięki uzyskanym wynikom sporządzono 
kwestionariusz samooceny kultury bezpieczeństwa, składający się z części  
o charakterze instruktarzowym i informacyjnym (Rys. nr 1) oraz 30 twierdzeń. 

W pierwszej części wyjaśniono cel badania, tj: promowanie, kształtowanie  
i wzmacnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie 
wyraźnego wpływu człowieka na bezpieczeństwo. Świadome kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa przez osoby fizyczne i organizacje sprawia, że zachowują one 
czujność i podejmują należyte środki ostrożności w celu zapobiegania 
zagrożeniom, takim jak kradzież, sabotaż lub nieautoryzowane użycie źródeł  
i materiałów promieniotwórczych. Ponadto, scharakteryzowano system punktacji 

                                                           
9Projekt naukowo-badawczy pt.” Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w instytucjach medycznych 
wykorzystujących źródła i materiały promieniotwórcze”, finansowany i koordynowany przez MAEA. 
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oparty na 7-stopniowej skali od "Zdecydowanie się nie zgadzam" (1) do 
"Zdecydowanie się zgadzam" (7), co oznacza, że ten konkretny wskaźnik jest albo 
w pełni widoczny i obecny, zupełnie niewidoczny i nieobecny lub ma częściową 
widoczność i obecność w danej jednostce organizacyjnej. "Raczej się nie 
zgadzam" (3) i "Raczej się zgadzam" (5), umożliwia elastyczność oceny. "Ani się 
zgadzam, ani się nie zgadzam" (4), jeśli uczestnik badania nie ma żadnej opinii na 
temat danego twierdzenia. Siedmiopunktową skalę dla samooceny przedstawia 
Tabela nr 4. 

Ze względu na fakt, że komentarze stanowiły wartościowy wkład w proces 
samooceny, budowa kwestionariusza umożliwiała uczestnikom badań dzielenie się 
dodatkowymi informacjami na temat kwestii poruszonej w twierdzeniu. W rubryce 
„Uwagi” pod każdym twierdzeniem respondent mógł zostawić swój komentarz. 

W badaniach brały udział wszystkie grupy zawodowe zatrudnione w szpitalu, 
tj. lekarze, pielęgniarki, fizycy medyczni, techicy elektroradiologii, a także 
pracownicy administracji. 
 

Rysunek 1. Projekt strony informacyjno-instruktarzowej kwestionariusza 
samooceny kultury bezpieczeństwa. 

SAMOOCENA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA  

 

Ważne! Anonimowość ankiety będzie chroniona, a wyniki badań będą wykorzystywane 

wyłącznie do oceny kultury bezpieczeństwa. 

 

INSTRUKCJA 
 

1. Celem samooceny kultury bezpieczeństwa jest promowanie, kształtowanie  
i wzmacnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie wyraźnego 
wpływu człowieka na bezpieczeństwo. Świadome kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa radiologicznego przez osoby fizyczne i organizacje sprawia, że 
zachowują one czujność i podejmują należyte środki ostrożności w celu zapobiegania 
zagrożeniom, takim jak kradzież, sabotaż lub nieautoryzowane użycie źródeł  
i materiałów promieniotwórczych. 

2. Prosimy o ocenę kluczowych cech kultury bezpieczeństwa w naszej organizacji. 
System punktacji oparty jest na 7-punktowej skali od "Zdecydowanie się nie 
zgadzam" (1) do "Zdecydowanie się zgadzam" (7), co oznacza, że ten konkretny 

wskaźnik jest albo w pełni widoczny i obecny, zupełnie niewidoczny i nieobecny lub 
ma częściową widoczność i obecność w organizacji. "Raczej się nie zgadzam" (3)  
i "Raczej się zgadzam" (5), umożliwia elastyczność oceny. Proszę zakreślić "Ani się 
zgadzam, ani się nie zgadzam" (4), jeśli nie ma Pani/Pan żadnej opinii na temat 
danego twierdzenia – proszę wówczas krótko wyjaśnić dlaczego. 
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3. Na udzielenie dodatkowej informacji na temat kwestii poruszonych w twierdzeniu jest 
miejsce w „Uwagach” pod każdym twierdzeniem, gdzie można zostawić swój 
komentarz. Komentarze będą stanowić wartościowy wkład w proces samooceny. 

4. Ankieta jest anonimowa. 

5. W razie pytań, po zakończonym badaniu, prosimy o kontakt 

Żródło: opracowanie własne 
 

Charakter pracy personelu uniemożliwił zrealizowanie samooceny w jednym 
czasie dla wszystkich, dlatego najczęściej pracownicy wypełniali kwestionariusze 
indywidulanie lub w małych grupach. 

 
Tabela 4. 7-punktowa skala dla samooceny. 

Treść twierdzenia 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

 
 
 

1 

Nie 
zgadzam 

się 
 
 
 

2 
 

Raczej 
się nie 

zgadzam 
 
 
 

3 

Ani się 
zgadzam, 

ani się 
nie 

zgadzam 
(Wyjaśnij 
dlaczego) 

 
4 

Raczej 
się 

zgadzam 
 
 
 

5 

Zgadzam 
się 

 
 
 
 

6 

Zdecydowanie 
się zgadzam 

 
 
 
 

7 

Uwagi 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Szczegółowe wyniki badań każdego oddziału zostały zestawione z osobna  

w raporcie końcowym. W opracowaniu uwzlędniono ponato wykaz słabych i silnych 
stron kultury bezpieczeństwa, analizę zbieżności i rozbieżności odpowiedzi 
respondentów oraz zalecenia dla kadry kierowniczej na temat dalszych 
ewentualnych działań w kierunku promowania, wzmacniania lub podtrzymywania 
kultury bezpieczeństwa danej instytucji. 
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Streszczenie 
W pierwszej części artykułu autorka wyjaśnia i systematyzuje podstawowe 

pojęcia związane z obszarem kultury bezpieczeństwa, w tym zalecenia 
Państwowej Agencji Atomowej na temat zabezpieczania źródeł radioaktywnych 
przed nieautoryzowanym dostępem i roli kultury bezpieczeństwa w jednostkach 
wykorzystujących źródła promieniotwórcze. W dalszej części, streszcza realizację 
pierwszej w Polsce samooceny kultury bezpieczeństwa w instytucji medycznej 
wykorzystującej źródła promieniotwórcze, przeprowadzonej dzięki wsparciu  
i współpracy Międzynarowej Agencji Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, kultura bezpieczeństwa, 
bezpieczeństwo radiologiczne, źródła promieniotwórcze 

 
Summary 
In the first part of the article, the author explains and systematizes the basic 

concepts related to the area of nuclear security culture, including the 
recommendation of the National Atomic Agency on the protection of radioactive 
sources against unauthorized access and the role of security culture in units using 
radioactive sources. In the following, she re-establishes the implementation of the 
first self-assessment of security culture in a medical institution using radioactive 
sources, carried out thanks to the support of the International Atomic Energy 
Agency in Vienna. 

Key words: security culture, public security, security of radioactive sources, 
radioactive sources, security 
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Arkadiusz BIERAS 
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 
Wydział Nauk Stosowanych 
 

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH W OBIEKTACH ZAMKNIĘTYCH. 
PROCES ZARZĄDZANIA, DOWODZENIA SŁUŻBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA 
JEGO REALIZACJĘ W CZASIE ICH TRWANIA NA PRZYKŁADZIE TURNIEJU 

EURO 2016 W PIŁCE RĘCZNEJ W HALI SPODEK W KATOWICACH 
 
 
Wstęp 
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych jest jednym z najważniejszych 

elementów w trakcie ich organizacji. W zależności od rodzaju imprezy należy je 
zapewnić w dwóch zależnych od siebie strefach. Pierwsza strefa umiejscowiona 
jest poza terenem imprezy masowej i tam o bezpieczeństwo odpowiedzialna jest 
policja. Druga umiejscowiona w wyznaczonych granicach imprezy masowej  
w przypadku obiektu zamkniętego jest to obiekt wraz z wejściami. Tutaj 
odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa na organizatorze. To 
właśnie on zgodnie z ustawą jest zobowiązany do wynajęcia niezbędnych służb, 
które na jego rzecz będą dbały o bezpieczeństwo osób znajdujących się w obrębie 
zajmowanego terenu.  

W skład tych służb wchodzą: 

 służby medyczne, 

 jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

 służby porządkowe i informacyjne. 
W artykule skupiono się na działaniach przeprowadzanych przez ostatnią  

z wyżej wymienionych służb czyli, wykwalifikowaną firmę ochroniarską. Gdzie 
osobą odpowiedzialną za zarządzanie, dowodzenie tymi służbami to kierownik ds. 
bezpieczeństwa. Realizuje swoje zadania zgodnie z aktami prawnymi oraz 
wymogami narzuconymi przez organizatora. To też kieruje działaniami, które 
zmierzają do uzyskania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. 

W związku z powyższym zostanie zaprezentowany proces zarządzania, 
dowodzenia pracownikami służb porządkowych i informacyjnych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów Euro 2016 w piłce ręcznej na 
przykładzie wydarzeń w hali Spodek w Katowicach. 

Celem artykułu jest sprawdzenie procesu zarządzania, dowodzenia służbami 
informacyjnymi, porządkowymi w czasie Euro 2016 w piłce ręcznej w Polsce na 
przykładzie hali spodek w Katowicach. Aby osiągnąć cel postawiono pytanie;  

 Jak zorganizować proces zarządzania, dowodzenia pracownikami służb 
informacyjnych, porządkowych, aby zapewnić pożądany stan 
bezpieczeństwa w trakcie organizacji imprez masowych na przykładzie hali 
widowiskowo sportowej Spodek w Katowicach odnosząc się do organizacji 
zabezpieczenia, szczelności obiektu na przykładzie rozgrywek Euro 2016 
w piłce ręcznej?. 

Dla uzyskania odpowiedzi na wyżej zadane pytanie sformułowano dwa 
problemy szczegółowe: 
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 Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma ograniczenie ilości pracowników służb 
informacyjnych, porządkowych do minimalnej zgodnej z ustawą w procesie 
zarządzania i dowodzenia dla kierownika ds. bezpieczeństwa? 

 Jaki wpływ ma relokacja pracowników służb informacyjnych, porządkowych 
na stanowiskach, miejscach wykonywania zadań nie zmieniając przy tym 
ilości otwartych wejść do hali na bezpieczne przyspieszenie napełniania 
hali spodek w Katowicach? 

Następnie postawiono dwie hipotezy aby rzetelnie dociekać odpowiedzi na 
poruszone problemy. 

 Można założyć, że stosowanie się do ustawowych wymogów dotyczących 
minimalnej ilości pracowników służb informacyjnych, porządkowych nie 
pozwoli zarządzać, dowodzić kierownikowi ds. bezpieczeństwa w taki 
sposób by zapewnić pożądany stan bezpieczeństwa podczas trwania 
imprezy masowej. 

 Zakłada się, że relokacja pracowników służb porządkowych oraz 
informacyjnych związana jest z ekonomią i powiązana jest z zarządzaniem, 
dowodzeniem podczas imprez masowych, ale jednocześnie może 
powodować zmniejszenie skuteczności pracy przez nich wykonywanej. 

Do realizacji swoich dociekań, zastosowano kilka technik: 

 obserwacje uczestniczącą, 

 wywiad, 

 ankietę. 
Bohaterem pierwszej z technik jest sam autor artykułu ponieważ sam brał 

czynny udział w realizacji zabezpieczenia EURO 2016 w piłce ręcznej w hali 
Spodek w Katowicach. Do realizacji kolejnej zaproszono doświadczonych w branży 
ochrony i organizacji imprez masowych respondentów, będących również 
zaangażowanych w realizację projektu EURO 2016 w piłce ręcznej: 

 Krzysztof Szumowski Menager obiektu w Katowicach, koordynator operacji 
na PGE Stadionie Narodowym, wielokrotnie zarządzał służbami 
porządkowymi i informacyjnymi. 

 Janusz Pniak Menger ds. bezpieczeństwa w Katowicach z ramienia 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Pan Janusz ochroną oraz 
zabezpieczaniem imprez masowych zajmuje się od 2007r. W tym czasie 
brał udział w zabezpieczaniu: 

 ok. 10 imprez artystyczno-rozrywkowych (od 4000 do 10.000 widzów)  
w tym AIR Show w Radomiu jako kierownik ds. bezpieczeństwa, 

 wszystkie imprezy sportowe oraz artystyczno-rozrywkowe na PGE 
Stadionie Narodowym w Warszawie (ok. 40.000 do 62.000 widzów) między 
innymi mecz piłki siatkowej, regaty oraz koncerty: Madonny, Depeche 
Mode, Orange Warsaw Festiwal itp., jako dowódca odcinka płyty boiska,  

 kilkanaście meczy piłki nożnej (w tym o podwyższonym ryzyku), hokeja, 
koszykówki (od 3.000 do 15.000 kibiców) GKS Tychy i Termalika Brukbet, 
jako kierownik ds. bezpieczeństwa i dowódca służb porządkowych, 

 Paweł Szejka kierownika ds. bezpieczeństwa w miastach Katowice oraz 
Wrocław podczas Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Pan Paweł 
zabezpieczaniem imprez masowych zajmuje się od 2004 roku, natomiast, 
jako kierownik ds. bezpieczeństwa od 2011 r. Pracuje w firmie 
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specjalizującej się w ochronie imprez masowych gdzie pełni funkcje 
kierownika ds. bezpieczeństwa w imprezach od 1000 do 50 000 
uczestników, jako sztandarowy realizowany cyklicznie projekt uważa: 
Verwe Street Reacing oraz na strefie kibica w Warszawie podczas Euro 
2012 gdzie frekwencja wyniosła 100 000 osób. 

W powyższym temacie wypowiedzieli się również za pośrednictwem ankiety 
pracownicy służb porządkowych i informacyjnych, którzy również brali udział  
w tytułowym przedsięwzięciu. 
 

Istota i definicja bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo z łacińskiego sine acura (securitas) tłumaczy się, jako stan 

niepokoju, zmartwienia, bez troski czy zmian. Słownikowe definicje przedstawiają 
bezpieczeństwo, jako stan niezagrożenia, pewności czy spokoju1. 

Bezpieczeństwo określić można na wiele mniej lub bardziej skomplikowanych 
sposobów, najprostsze z nich można wyrazić przy użyciu dwóch słów „brak 
zagrożeń”2. W. Fahler uważa, że bezpieczeństwo to określony stan struktur 
społecznych, politycznych i ekonomicznych społeczeństwa i takie ich 
kształtowanie, aby zapewniały poczucie pewności oraz stwarzały odpowiednie 
warunki do ich realizacji3. Podążając myślą Fahlera warto jego rozważania  
o bezpieczeństwie uzupełnić o bardzo szczegółowe spojrzenie S. Pikulnkiego. 
Gdzie w swojej interpretacji szczegółowo przedstawia stan, gdzie zwraca uwagę 
na przestrzeganie porządku konstytucyjnego państwa, ochrony życia i zdrowia 
oraz mienia ludzi, ochrona urzędów państwowych i przedstawicielstw obcych 
państw4. Można by przytaczać różniących się od siebie drobiazgami definicji,  
a każda z nich będzie prawidłowa tylko bardziej specjalistyczna. Podstawą ich 
wszystkich jest zapewnienie pożądanego bezpieczeństwa w zależności od miejsca 
oraz sytuacji. 

 
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych 
Odnosząc się do najprostszej definicji bezpieczeństwa polegającej na 

wykluczeniu powstania zagrożeń „bezpieczeństwo to brak zagrożeń”. Organizując 
imprezę masową należy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby uniknąć 
możliwość powstania jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Działania takie są 
podejmowane na długo przed rozpoczęciem imprezy masowej polegają na 
odpowiednim wyborze miejsca, w którym się odbędzie, zorganizowaniu 
odpowiednich sił i środków, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo w trakcie. 
W celu sprawnego działania wytycza się kręgi odpowiedzialności oraz 
ograniczonego dostępu. Nad całą operacją czuwa grupa ludzi, która wspomaga 
działania decyzyjne kierownika ds. bezpieczeństwa działającego z ramienia 
organizatora. 

                                                           
1Por. Webster’s Third New International Dictionary, Könemann 1993, s. 2053–2054 
2R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy 
Międzynarodowe” 1989, nr 10, s. 49 
3W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa państwa [w]: Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie 
integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski red., Toruń 2002, s. 72. 
4S. Pikulski, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1996,  
s. 26. 
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Jak wcześniej już zaznaczono w przedsięwzięciu mającym na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej czuwa wiele powołanych 
służb. Zgodnie z nałożonym na organizatora obowiązkiem ustawowym. 

 
Bezpieczeństwo pracowników służb informacyjnych i porządkowych 
Pracownicy służb porządkowych i informacyjnych wykonując obowiązki 

związane ze swoimi powierzonymi zadaniami znajdują się jak żołnierz na pierwszej 
linii. Często nieprzewidywalne zachowania osób przybywających na dane 
wydarzenie jest realnym zagrożeniem. Przykładowo pracownicy wykonujący 
zadania na bramach wejściowych na teren imprezy masowej mają do czynienia  
z różnym elementem zagrożenia. Można nawet pozwolić sobie na określenie, że 
powinni mieć „oczy dookoła głowy”. Nadchodzący tłum, nierzadko pod wpływem 
różnych środków odurzających, to jedno z potencjalnych zagrożeń. Można by 
wymieniać wiele takich przykładów, jedno jest pewne, że zdecydowana większość 
z nich będzie dotyczyła zagrożeń związanych z frustrowanym, rozgoryczonym 
widzem z naprawdę różnych powodów. Poczynając od jego nastroju, a kończąc na 
tym, jaki jest wynik czy nawet kolejka do punktu gastronomicznego. 

Mając na względzie stworzenia pracy w poczuciu względnego 
bezpieczeństwa planuje się umieszczenie pracowników w sposób mogący im go 
zapewnić. W miejscach newralgicznych zwiększa się ilość pracowników. Utrzymuje 
się z nimi stałą łączność radiową, wykorzystuje się system telewizji przemysłowej 
znajdującej się na obiekcie. W przypadkach gdzie działania są prowadzone na 
styku dwóch stref odpowiedzialności organizator – miasto, realizuje się 
współdziałanie z służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo 
publiczne np. Strażą Miejską czy Policją. 

Wszyscy pracownicy służb porządkowych i informacyjnych są odpowiednio 
umundurowani, oznakowani, posiadają identyfikator ze zdjęciem i danymi, 
zgodnymi z obligującą do tego ustawą o ochronie imprez masowych.  

 
Bezpieczeństwo zawodników 
Jednym z zadań spoczywających na służbach porządkowych i informacyjnych 

jest zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom biorącym udział w wydarzeniu. Do 
osiągnięcia pożądanego efektu organizuje się strefy ograniczonego dostępu. Na 
wejściach do takich stref znajdują się pracownicy firmy ochroniarskiej wynajętej 
przez organizatora i weryfikują zgodnie z ustalonymi zasadami podstawę do 
wejścia w wyznaczony rejon. Kolejną z metod stosowanych jest ustawianie 
wygrodzenia, które ograniczają dostęp do stref ograniczonego dostępu. 
Najprostszą, choć najmniej efektywną metodą jest umieszczenie informacji 
„ZAKAZ PRZEJŚCIA”, „WEJŚCIE SŁUŻBOWE”, „BRAK PRZEJŚCIA”. 

 
Bezpieczeństwo uczestników (widzów) 
Bezpieczeństwo uczestników to kolejne z zadań wynikające z ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych, które spoczywa na organizatorze danej 
imprezy. W tym celu organizator ustala zasady obowiązujące podczas imprezy 
masowej, które umieszczone są w regulaminie imprezy. Każdy z uczestników 
zakupując bilet wstępu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego 
przestrzegania. Treść tego regulaminu umieszczona jest na rewersie biletu, stronie 
internetowej, banerach przy wejściach na teren imprezy oraz w postaci informacji 



307 

 

przekazywanych przez służby informacyjne i porządkowe. To pierwsza  
z możliwości, która zapewnić ma bezpieczeństwo, jednak jak się okazuje mała jest 
liczba osób, które się zapoznają z ww. regulaminem, a jak już to robią to  
w momencie, gdy chcą dociekać roszczeń. Dlatego pracownicy służb 
porządkowych i informacyjnych będący zatrudnieni podczas danej imprezy  
z zachowaniem wysokiej kultury dokładają wszelkich starań zgodnych z prawem  
i leżących w ich kompetencjach, aby zniwelować szereg nieporozumień 
wynikających przeważnie z winy osób ubiegających się do wejścia na teren 
imprezy. Zjawisko to dotyczy przeważnie przedmiotów niedozwolonych, które 
osoby usiłują wnieść. W związku z tym organizuje się depozyty.  

Następnym z realizowanych kroków jest przeprowadzenie przez 
wyspecjalizowaną firmę sprawdzenia pirotechnicznego, które odbywa się  
w niewielkim czasie przed otwarciem imprezy masowej. Po zakończeniu  
i pozytywnej opinii służby porządkowe i informacyjne przeprowadzają pobieżną 
kontrolę mającą na celu ograniczenie do minimum możliwość wniesienia na teren 
imprezy przedmiotów zagrażających bezpiecznemu przeprowadzeniu jej. 

Przez cały czas trwania imprezy masowej służby nie próżnują, stoją  
w gotowości do podejmowania działań mających zachować bezpieczeństwo  
i porządek. Służą informacją o poszukiwanych miejscach wszystkim uczestnikom. 
Udzielają wskazówek o czasie zakończenia wskazują wyjścia i przejścia 
ułatwiające poruszanie się po obiekcie. W końcu jedno z ważniejszych, lecz rzadko 
docenianych zadań i oby niewykorzystywane, a mianowicie utrzymują gotowość do 
udrożnienia i ewakuowania wszystkich w bezpieczny sposób z terenu w momencie 
powstania zagrożenia. 

Nie można też zapomnieć o odpowiednim zorganizowaniu rozmieszczenia 
widzów w sektorach, stosując sektory buforowe, tym samym izolując od siebie 
zagorzałych kibiców rywalizujących ze sobą drużyn. Błąd taki popełniono w 1998r. 
podczas turnieju w „Spodku”. Brak kontroli nad sprzedawanymi biletami na turniej, 
spowodował usadowienie w sektorach sąsiednich kibiców drużyn: Ruchu Chorzów, 
Górnika Zabrze, GKS-u Katowice, ŁKS-u, Wisły i Odry. Rozjuszony tłum żądny 
swojej dominacji już był bombą, która nie potrzebowała zapalnika. Dzisiaj wiemy, 
że zakończyło się to awanturą, zagrażając innym uczestnikom turnieju oraz 
dewastacją obiektu. Dzięki daleko wyciągniętym wnioskom z tego zdarzenia 
można im zapobiegać zapewniając większy poziom bezpieczeństwa. 

 
Działania wpływające na bezpieczeństwo 
Wpływać na bezpieczeństwo można na wielu płaszczyznach i podczas 

organizacji imprez masowych tak też się dzieje. Ustawodawca jasno określa 
definicje jak należy rozumieć wpływanie na bezpieczeństwo podczas imprez 
masowych wyrażając, jako ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą 
masową5. Ważne jest, aby prowadzone działania związane z bezpieczeństwem nie 
utrudniały swobodnych, spontanicznych zachowań, reakcji uczestników (widzów). 

                                                           
5Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504),  
s. 5/47. 
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W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu, toku imprezy masowej 
organizator stosuje się do wymogów z zakresu6: 

 zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, 

 ochrony porządku publicznego, 

 zabezpieczenia pod względem medycznym,  

 zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych 
wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

W tym artykule skupiono się tylko na dwóch pierwszych ww. aspektach, w tym 
celu organizator: 

 wynajmuje firmę ochroniarską specjalizującą się w takich operacjach, 

 podczas imprez sportowych gdzie dochodzi do rywalizacji poza aspektem 
sportowym prowadzona jest ograniczona i selektywna sprzedaż biletów, 

 wprowadza się strefy ograniczonego dostępu, 

 tworzone są sektory buforowe, 

 nieustannie monitoruje się zachowania widzów w trakcie trwania zawodów, 

 prowadzi się kontrolę osób wchodzących na teren imprezy masowej, 

 przeprowadza się sprawdzenie pirotechniczne. 
 
Istota zarządzania, dowodzenia służbami informacyjnymi, porządkowymi 

w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas imprez masowych 
Prowadzenie przygotowań oraz działań, które zapewniają bezpieczeństwo 

wszystkim osobom związanym z imprezą masową, jest bardzo rozległym 
przedsięwzięciem polegającym na kilku etapach. Pierwszy z nich rozpoczyna się 
na długo przed realizacją wydarzenia. Stanowi on działania związane  
z rozpoznaniem obiektu tzw. wizją lokalną, zgromadzeniem odpowiednich sił  
i środków, ustaleniem newralgicznych punktów, stworzeniem planu działania, 
wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników, którzy będą brali kluczowy udział  
w utrzymaniu pożądanego stanu bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej. 
Kolejnym z etapów jest dokonanie przydziałów pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych w odpowiednich ilościach do poszczególnych odcinków, 
elementów. Przeprowadzenie krótkiego, ogólnego i treściwego wprowadzenia dla 
wszystkich pracowników. Trzecim z etapów, który czasem występuje polega na 
niwelowaniu sytuacji kryzysowych. Jednym z najważniejszych elementów jest 
współpraca wszystkich służb. W tym celu często tworzy się stanowisko 
dowodzenia, gdzie znajdują się przedstawiciele: organizatora, służby medycznej, 
jednostki straży pożarnej, firmy ochroniarskiej, policji. Posiadają oni łączność ze 
swoimi podwładnymi jak i z kierownikiem ds. bezpieczeństwa. W czasie powstania 
jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń pełnią funkcje sztabu, który uzyskując 
informacje z różnych źródeł, wraz z kierownikiem ds. bezpieczeństwa podejmują 
działania mające na celu zapobieganie i niwelowanie zagrożeń. Każdy z tych 
etapów jest ważny, pierwsze dwa należałoby przypisać typowemu zarządzaniu, 
natomiast trzeci przybiera formę dowodzenia.  
 
  

                                                           
6Tamże, s. 6/47. 
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Istota i definicja zarządzania 
Zarządzanie można rozpatrywać w różnych płaszczyznach. Jednym z nich 

jest ujęcie klasyczne, które przedstawia proces decyzyjny opierający się głównie 
na fundamentach posiadanych zasobów lub zasobów udostępnionych ze strony 
właściciela. Pojęcie zarządzania można rozumieć, jako sprawowanie władzy przez 
przełożonego nad podwładnymi w celu osiągnięcia pożądanego efektu. Natomiast 
w ujęciu teoretycznym jak twierdzi Witold Kieżun, zarządzanie należy rozpatrywać, 
jako powstałą różnicę między informacją podaną na wejściu, a otrzymaną po jej 
transformacji na wyjściu zgodną z celem, który zakładano osiągnąć7. 

Idea zarządzania powstała już w drugiej połowie XIX wieku, której 
prekursorem jest Frederick Winslow Taylor. Dzięki wprowadzonemu przez niego 
usystematyzowaniu pracy oraz płacy progresywnej zaczęto interesować się 
organizacją i zarządzaniem. Tuż obok F.W. Taylora w karty historii wpisuje się 
Henri Fayol, francuski inżynier urodzony w Stambule. Fayol zalicza się do 
praktyków, który korzystając ze swoich doświadczeń, jako dyrektor kierując 
upadającym przedsiębiorstwem po kilku latach doprowadza je do czołówki 
europejskich zakładów. Nabyte przez niego doświadczenie pozwala mu na 
wzbogacenie dziedziny zarządzania. Wdrożenie funkcji zarządzania w wąskim  
i szerokim znaczeniu. Proponowane funkcje jak twierdzi mają głównie 
zastosowanie w przedsiębiorstwach, ale można je dostosować również do innych 
dziedzin jak i administracja. H. Fayol ustala sześć funkcji: funkcja techniczna, 
funkcja handlowa, funkcja finansowa, funkcja ubezpieczeniowa, funkcja 
rachunkowa i funkcja administracyjna. Ostatnią z funkcji charakteryzuje, jako 
planowania, organizowania, rozkazywania, koordynacji oraz kontroli. Traktuje 
planowanie, jako badanie możliwych w przyszłości zdarzeń oraz opracowanie dla 
nich odpowiednich programów działania. Organizowanie podzielił na aspekt 
materialny (organizacja zakładu pracy, narzędzi, maszyn) oraz społeczny 
(organizacja pracy ludzi). Rozkazywanie oznacza, jako spowodowanie, że personel 
będzie funkcjonował w zamierzony sposób. Koordynacja to łączenie wszystkich 
czynników przedsiębiorstwa, jednoczenie i harmonizowanie ich wysiłków dla 
osiągnięcia zamierzonych celów. Wreszcie kontrolowanie to sprawdzanie 
zgodności działania organizacji z przepisami prawa oraz wydanymi rozkazami8. 
Upływa 100 lat, a proces zarządzania jak uważają: Robbis, De Cennzo czy Griffin, 
bez względu na rodzaj organizacji oraz jej cele, można scharakteryzować 
wyróżniając cztery podstawowe czynności, jakimi są: planowanie, organizowanie, 
przewodzenie, kontrolowanie9. 
 
  

                                                           
7W. Kieżun, (1998) Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa, s. 47-48. 
8H. Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1947, s. 37. 
9S.P. Robbins, D.A. De Cenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2002, s. 32; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 36. 
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Istota i definicja dowodzenia 
Podstawowym zadaniem służb odpowiadających za bezpieczeństwo podczas 

imprez masowych jest zapobieganie, niedopuszczenie oraz niwelowanie 
powstałych zagrożeń dla bezpieczeństwa czy porządku. W firmach zajmujących 
się tego rodzaju ochroną w takim samym stopniu jak w wojsku, policji czy straży 
pożarnej dowodzenie jest uzależnione od pozycji dowódcy w danym 
społeczeństwie. Tak jak w zarządzaniu również w dowodzeniu odpowiedzialny za 
realizację zadań musi posiadać zdolności do kontrolowania, narzucania swojej woli 
by osiągnąć pożądany cel. Ważne jest, aby dowódca, jako przełożony posiadł 
autorytet u swoich podwładnych. Staje się wtedy przywódcą, a podwładni wykonują 
powierzone zadania z szacunku, bez przymusu dla wspólnej idei.  
W najprostszy sposób dowodzenie można przyrównać do swoistego ojcostwa. Jak 
ojciec powinien stosować odpowiednio nagradzanie i karanie, tym samym 
utrzymując dyscyplinę. Oprócz prowadzenia działań związanych ściśle  
z wykonywaniem swoich zadań musi również starać się rozwiązywać problemy 
indywidualne podwładnych oraz całej grupy. Zachowanie jego ma utrzymać grupę 
w szachu zapewniając tym samym utrzymanie porządku i sprawiedliwemu 
rozstrzyganiu konfliktów.  

Dowodzenie ma swój początek już w czasach prehistorycznych, różni się 
jednak interpretacja w stosunku do dnia dzisiejszego. Oparta ówcześnie tylko na 
doprowadzeniu wojsk podległych przez dowódcę w miejsce ześrodkowania przed 
walką, jednak kierowanie walką nie było już zawarte w tym terminie. Dowodzący 
podczas walki nie miał możliwości komunikowania się z podległymi mu 
jednostkami. Obecnie dowodzenie zawiera w sobie kompleks procesów i zbiór 
założonych działań, podejmowanych przez dowództwa w oparciu o kompetencje 
formalne dowódcy - kierownika10 

W literaturze dowodzenie określa się również, jako sterownie. Symbolizuje to 
(…) oddziaływanie jednego systemu na drugi (sterującego na sterowany), 
zmierzające do uzyskania określonego zdarzenia(...)11. Sterowanie ma na celu 
wykorzystanie odpowiednich mechanizmów regulując zależność różnych procesów 
w zarządzaniu organizacją. Zapewniając działanie i utrzymanie wytyczonego kursu 
w często zmieniających się warunkach otoczenia. Prowadzący zmienia dzięki temu 
jeden stan w drugi wyróżniony i pożądany stan. Prowadząc odpowiednie działania 
osiąga założony cel. Natomiast celem dowodzenia jest dominacja nad 
przeciwnikiem, narzucanie mu woli – pobicia go12. W związku z obrazem 
militarnym proces ten wpasowany jest głównie w organizacje wojskowe. Nieco 
odmiennym pryzmacie zauważa się te same funkcje w innych formacjach 
mundurowych: policji, straży pożarnej, służbach ratowniczych, a nawet specjalnie 
umundurowanych formacjach ochrony (S.U.F.O.). Działając podczas 
występowania zagrożenia dla zdrowia, życia ich zachowanie musi się opierać na 
dyscyplinie oraz bezwzględnym posłuszeństwie organizatorowi tych działań. 

                                                           
10Por. J. Kręcikij, Miejsce dowodzenia w teorii zarządzania, [w:] J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy 
dowodzenia, AON, Warszawa 2007, s. 14. 
11T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978,  
s. 231 
12J. Kozioł, Decyzje w dowodzeniu, Warszawa 1998, s. 11. 



311 

 

Dowodzenie występuje tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością 
polegającą na bezpośrednim przygotowaniu zespołów do walki13. 

Dowodzenie zaliczyć należy do specyficznej formy zarządzania, polega na 
właściwym kierowaniu podległymi siłami (zasobami). Posiada wspólne cechy, ale  
i wiele odróżniających cech związanych z kierowaniem podwładnych czy działań. 
Różnice znaleźć można pod względem przedmiotu, celów oraz środków, jak  
i przebiegu działań14. Szczególnie zaakcentować należy wyróżnienie podstawowej 
różniącej cechy, którą jest istnienie przeciwnika. Wymusza to odpowiedni sposób 
organizowania wyposażenia. Dowodząc nie można zapomnieć by uwzględnić jego 
posunięcia, przewidywać je i z góry przeciwdziałać 15. 

Najbardziej wyróżniającą cechą dowodzenia jest rozkaz. Właśnie dzięki 
rozkazom inaczej określanym, jako polecenia o najwyższym stopniu kategorii  
i zobowiązania, realizuje się zadania w warunkach dyscypliny zobowiązującej do 
najwyższego podporządkowania. 

Na płaszczyźnie firmy ochroniarskiej dowodzenie, jako forma kierowania, ma 
zastosowanie przede wszystkim w momencie występowania zagrożeń w wypadku 
wspólnych działań z innymi służbami. 

Dowodzenie służbami porządkowymi i informacyjnymi można bardzo 
przybliżyć do działań policji, które wynikają z ich procedur czy przepisów. Polegają 
na celowym działaniu kierownika ds. bezpieczeństwa przyjmującego rolę dowódcy. 
Realizuje on czynności w ramach działań zgodnych z ustawą o ochronie imprez 
masowych, zapewnia wysoką zdolność posiadanych sił i środków do osiągnięcia 
pożądanego celu tych działań. Charakteryzuje się również sprawnym 
jednoosobowym podejmowaniem decyzji. 
 

Zadania i cele osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą kierować się dobrem 

własnym, podwładnych oraz uczestników wydarzenia. Wszelkie podejmowane 
działania należy prowadzić zgodnie z prawem, tworzyć przyjazną atmosferę, 
swoim zachowaniem wprowadzać zachowania godne do naśladowania,  
a praworządność i uczciwość stawiać na piedestale. 
 

Pracownicy służby informacyjnej i porządkowej 
Służby informacyjne stanowią do 80% pracowników firmy ochroniarskiej 

działającej w celu utrzymania bezpieczeństwa. Za wyjątkiem imprez 
podwyższonego ryzyka. Informują uczestników o zasadach przyjętych  
i rozwiązaniach organizacyjnych w imieniu organizatora podczas imprez 
masowych: kulturalnych, koncertów, pikników, sportowych. Podstawą do 
wykonywania pracy, jako służba informacyjna jest uczestnictwo w szkoleniu, 
prowadzonym przez wykwalifikowane zakłady doskonalenia takich służb, 
zakończonego egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia. Pracownik taki nie może 
pozostawać w konflikcie z prawem. Spełniając te warunki może się starać  

                                                           
13J. Białas, Kierowanie siłami Policji w sytuacjach szczególnych, Słupsk 1996, s. 11. 
14J. Struniewski, Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń 
publicznych, WSPol, Szczytno 2014, s. 110. 
15A. Aponowicz, Dowodzenie, Warszawa 1961, s. 4. 
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o przyjęcie do pracy w profesjonalnych licencjonowanych firmach ochroniarskich 
świadczących usługę ochrony imprez masowych. 

Służby informacyjne realizują zobowiązania wynikające z Ustawy o ochronie 
imprez masowych16: 

 informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa 
określonych przez organizatora lub służby ratownicze, 

 informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, 
gastronomicznych i sanitarnych, 

 nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących  
w imprezie masowej, 

 niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc 
nieprzeznaczonych dla publiczności,  

 niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania 
niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie  
o nich służb porządkowych, 

 obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia  
i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób,  

 pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu)  
i regulaminu imprezy masowej, 

 reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie 
masowej. 

Służby porządkowe zgodnie z ustawą stanowią, co najmniej 20% 
pracowników firmy ochroniarskiej w trakcie imprezy masowej i w jej miejscu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Osoby, które wykonują pracę służb 
porządkowych zobligowani są przez ustawodawcę do ukończenia kursu 
pracownika ochrony fizycznej, kursu pracownika służb porządkowych. Dodatkowo 
jeszcze muszą posiadać ważne badania psychologiczne, dopuszczające do 
wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Działają 
również w imieniu organizatora.  

Prowadzone przez nie czynności są odzwierciedleniem obowiązków 
wynikających z ustawy17: 

 odmówić wstępu na imprezę masową:  

 osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie,  

 zakazujące wstępu na imprezę masową,  

 zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego 
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia 
wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,  

 osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,  

 osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy, 

 osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 
ust. 1 pkt 1–3,  

                                                           
16Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie …dz. cyt., s. 22/47. 
17Tamże, s. 21/47. 
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 osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków,  

 osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 
środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2,  

 osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,  

 odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu 
lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie 
masowej,  

 usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie  
z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej, 

 usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c. 

Ustawa dokładnie określa zadania, do których zostały powołane służby 
informacyjne oraz porządkowe. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy 
masowej. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa 
uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich  
o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych18. 

Dopełniając opisu służb informacyjnych i porządkowych należałoby jeszcze 
nakreślić posiadane przez nie uprawnienia. Określone przez ustawodawcę 
szczegółowo i dokładnie w następujących punktach19: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania 
ich do opuszczenia imprezy masowej,  

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

 przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, 
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8  
ust. 2,  

 wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 
masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania 
tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

 ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 
dopuszczających się czynów zabronionych. 

Służby porządkowe w czasie realizacji swoich zadań zgodnie z ustawą  
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej mogą w określonych tam 
przypadkach20: 

 wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym 
przez uprawnionego poleceniem,  

                                                           
18Tamże, s. 19/47. 
19Tamże, s. 20/47. 
20Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, (Dz. U. 2013 poz. 
628 tom), s. 5. 
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 odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub 
wolność uprawnionego lub innej osoby. 

Mają prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego 
wyszczególnionych w katalogu środków przymusu tej samej ustawy. W postaci siły 
fizycznej stosując techniki: obrony, transportowych. Mają również prawo do użycia: 
kajdanek zakładanych na ręce z przodu, a także ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających. Jeżeli pracodawca wyposaża w te środki. 
 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa 
Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która 

ukończyła szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23, 
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka została dodatkowo 
wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa  
w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia21.Osoba ta 
zarządza, dowodzi pracownikami służb informacyjnych, porządkowych, jest 
reprezentantem licencjonowanej firmy ochroniarskiej realizującej zadania w imieniu 
organizatora, przez którego została wynajęta. Na jego barkach spoczywa 
zorganizowane rozmieszczenia podległych mu służb, ustalenie z organizatorem 
procedur awaryjnych, kryzysowych. Zapoznanie wszystkich dowódców/ 
kierowników odcinków z obowiązującymi regułami, przeprowadzenie krótkiego 
treściwego szkolenia (briefingu), ciągły kontakt z innymi służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo: Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą 
Pożarną, Państwowym Ratownictwem Medycznym.  

Podczas przeprowadzanego odprawy kierownik ds. bezpieczeństwa ma za 
zadanie przedstawić wszystkim pracownikom służb informacyjnych, porządkowych 
informacje mające wpływ na porządek i bezpieczeństwo imprezy masowej. Dlatego 
ten element jest jednym z kulminacyjnych, wpływających na płynność w kolejnych 
działaniach. Informuję on o szeregu zależnych, zaczynając od opisu obiektu,  
w którym się odbywa wydarzenie, następnie lokalizacjach specjalistycznych służb: 
policji, straży pożarnej oraz medyków. Zapoznaję ich również z wzorem blankietów 
uprawniających do wejścia na teren oraz ich strefami dostępu. Szczególnie zwraca 
uwagę na strefy ograniczonego dostępu dla widzów, mediów. Przypomina  
o zachowaniu w przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji uczestników z obiektu, 
omawia komunikaty informujące o możliwości powstania takiej potrzeby. 
 

Hala „Spodek” w Katowicach 
Hala widowiskowo-sportowa przypominająca z zewnątrz latający spodek  

i takie samo określenie piastuje w swojej nazwie. do dnia dzisiejszego fascynuje 
swoim odważnym wyglądem i konstrukcją. 
  

                                                           
21Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie …dz. cyt., s. 20/47. 
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Rysunek 1. Hala „SPODEK” w Katowicach 

 
Źródło: Arkadiusz Bieras. 

 
Historia hali „Spodek” 
Budowę hali rozpoczęto w 1964 roku i trwała 7 lat. Równolegle z jej budową 

prowadzono budowę ronda mieszczącego się w sąsiedztwie. Oficjalna informacja 
dotycząca budowy hali brzmiała „to jest magazyn materiałowy budowanego ronda”, 
można przyjąć, że była budowana w tajemnicy. 

Budowę jednak nie utrzymano długo w tajemnicy, do momentu, gdy zaczęto 
się obawiać, że konstrukcja zaprojektowana przez architektów Macieja Gintowta  
i Macieja Krasińskiego, może mieć wady i po zdjęciu podpór obróci się  
w gruzowisko. W celu zapobieżenia katastrofy gdzie mogłyby ucierpieć widzowie, 
postanowiono przeprowadzić próbę. Kiedy konstrukcja była gotowa, na miejscach 
przeznaczonych dla widzów zasiadło ponad 4000 żołnierzy, którzy na sygnał 
równocześnie poskakiwali, tupali. Równocześnie przeprowadzono odczyty, które 
wykazały, że wibracje mieszczą się w normach. Z powodzeniem zakończono 
budowę. 

Hala do dnia dzisiejszego została kilkakrotnie zmodernizowana. Podczas 
modernizacji wymieniono wentylacje na klimatyzację, całkowity system grzewczy, 
okna oraz okładziny, które imitują rybią łuskę, w pierwotnym wykonaniu były 
cementowo-azbestowe w tej chwili są aluminiowe. Obiekt jest zintegrowany  
z lodowiskiem, salą gimnastyczną i hotelem, a w ostatnim czasie dobudowano 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe MCK.  

Spodek znajduje się w centrum Katowic, położony pomiędzy trzema ulicami: 

 Alejami Korfantego, 

 Ulicy Olimpijskiej, 

 Alejami Roździeńskiego. 
Świetność hali rozpoczyna się w 1972 roku, mają tu miejsce dwa duże 

wydarzenia. W pierwszym bierze udział przypadkowych 10000 widzów, którzy 
przybyli na spotkanie z Fidelem Castro, kolejne to wystawa samochodów w trakcie, 
której zaprezentowano fiata 126p i w ciągu siedmiodniowej wystawy „malucha” 
zobaczyć mogło 250 tysięcy osób. W kolejnym roku w hali zamontowano na 
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ówczesne czasy największy ekran gdzie przeprowadzono projekcje „W pustyni  
i w puszczy”. Dzięki temu 104 tysiące widzów mogło go obejrzeć. Lata mijały, 
odbywały się koncerty, sympozja, turnieje sportowe. Do ważniejszych zaliczyć 
należy: “Sting, Jean Michel Jarre, Chris Rea, Cliff Richard, Joe Cocker, Tina 
Turner, Brian Adams, Elton John, Vanessa Mae, Deep Purple, Metallica, The Cure, 
Genesis, Robert Plant i Jimmy Page, Black Sabbath, Saxon, Mike Oldfield, The 
Kelly Family, Rammstein, Iron Maiden, Robbie Wiliams, Depeche Mode, Korn, 
Slipknot. Od 34 lat na scenie Spodka gości Festiwal Rawa Blues, 29 lat temu 
odbyła się tu pierwsza edycja kultowego festiwalu Metalmania, a od 15 lat Mayday 
- festiwal muzyki techno oraz Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce w 1975 
roku, Finał Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn w 2001 i 2007 roku, Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn z 2014 roku, czy odbywający się cyklicznie od 
2012 roku Intel Extreme Masters”22. 

 
Charakterystyka hali „Spodek” 
Hala „Spodek” może pomieścić 11 tysięcy uczestników, aby znaleźć się  

w środku muszą oni wejść bramami wejściowymi, które są umiejscowione w dolnej 
części i do dyspozycji są cztery bramy o numeracji 2, 3, 4 i 5. Następnie, gdy 
znajdziemy się w środku na tym poziomie znajdziemy szatnie. W celu udania się 
na trybuny należy przejść na poziom wyższy zwany „antresolą”, która roztacza się 
wokół prawie całego obiektu wewnątrz i na zewnątrz. Na tym poziomie znajdziemy 
8 wyjść ewakuacyjnych numerowanych kolejno rozpoczynając od 0, do 7. Aby 
obejść hale wewnątrz dookoła należy wejść schodami z antresoli przy wyjściach 
ewakuacyjnych 0 i 7 do części zwanej „bingo”. Najczęściej miejsce to nie jest 
dostępna dla widzów, umiejscowione są tam kąciki prasowe, strefy VIP lub inne 
zaplecze produkcyjne. Z tego poziomu wydostać się można na zewnątrz czterema 
drzwiami ewakuacyjnymi oraz do wewnątrz hali tj. na trybuny również przez cztery 
wejścia. Wracając do antresoli, tj. miejsca, w którym publiczność może znaleźć 
między innymi: kioski z pamiątkami, kioski z produktami gastronomicznymi, toalety 
oraz co najważniejsze wejścia na sektory. 

Sektory w hali zostały podzielone na trzy poziomy, w celu ułatwienia ich 
rozróżnienia każdy z poziomów jest oznaczony kolorem, krzesełka posiadają kolor 
stosowny do koloru poziomu. Poziom znajdujący się na płycie obiektu oznaczono 
kolorem zielonym. Dostanie się w to miejsce jest możliwe na trzy sposoby: 

 wchodząc z antresoli wewnętrznej przez wejście 22 znajdziemy pierwsze 
zejście na sektor zielony, dodatkowo kierując się w prawo są cztery 
zejścia, a w lewo kolejne dwa 

 wchodząc z antresoli wewnętrznej przez wejście 6 znajdziemy 
bezpośrednie zejście na sektor zielony, dodatkowo kierując się w lewo są 
cztery kolejne 

 wchodząc z antresoli wewnętrznej przez wejście 5 znajdziemy 
bezpośrednie zejście na sektor zielony, dodatkowo kierując się w lewo są 
dwa kolejne. 

Publiczność posiadająca bilety na sektory czerwone znajdujące się 
bezpośrednio nad sektorami zielonymi wchodzi tymi samymi wejściami, co 

                                                           
22http://slask.onet.pl/osiem-rzeczy-ktorych-nie-wiedzieliscie-o-spodku-w-katowicach/vneg29 (pobrano 
24.03.2017) 
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widzowie udający się na sektory zielone. Poza tym mogą jeszcze skorzystać  
z innej drogi, udając się na wyższy poziom tj. niebieski gdzie później dzięki 
dwunastu ciągom komunikacyjnym zejdą na znajdujące się poniżej sektory 
czerwone. Poziom ten zapewnia również miejsca w dwóch sektorach lóż 
honorowych, znajdują się one po przeciwnych stronach hali. 

Ostatnie, niebieskie sektory znajdują się u szczytu obiektu nad sektorami 
czerwonymi. Można się tam dostać pokonując dużą ilość schodów. Prowadzą tam 
z antresoli wewnętrznej 22 klatki schodowe. Po pokonaniu schodów publiczność 
znajdzie się na otoku wewnątrz hali powyżej sektorów czerwonych, ale jeszcze 
poniżej sektorów niebieskich i aby dostać się do nich należy wejść jeszcze po 
kolejnych schodach. 

W celu ułatwienia komunikacji ustalono dwie osie przecinające się w środku 
prostopadle do siebie: oś „A” i oś „B”. Pierwsza z nich przebiega równolegle do 
krótszych krawędzi płyty obiektu i można określić, że przecina loże honorowe. 
Natomiast druga prostopadła do osi „A” znajduje się równolegle do dłuższych 
krawędzi sali i wirtualnie łączy wejścia 22 z wejściami 5 i 6. 

Ostatnie, niebieskie sektory znajdują się u szczytu obiektu nad sektorami 
czerwonymi. Można się tam dostać pokonując dużą ilość schodów. Prowadzą tam 
z antresoli wewnętrznej 22 klatki schodowe. Po pokonaniu schodów publiczność 
znajdzie się na otoku wewnątrz hali powyżej sektorów czerwonych, ale jeszcze 
poniżej sektorów niebieskich i aby dostać się do nich należy wejść jeszcze po 
kolejnych schodach. 

 
Rysunek 2. Hala „SPODEK” w Katowicach widownia. 

 
Źródło: http://www.m-volley.pl/artykul/zobacz/przewodnik-po-miastach-ms-

%E2%80%93-katowice-4848 (pobrano 24.03.2017). 
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Ostatnie, niebieskie sektory znajdują się u szczytu obiektu nad sektorami 

czerwonymi. Można się tam dostać pokonując dużą ilość schodów. Prowadzą tam 
z antresoli wewnętrznej 22 klatki schodowe. Po pokonaniu schodów publiczność 
znajdzie się na otoku wewnątrz hali powyżej sektorów czerwonych, ale jeszcze 
poniżej sektorów niebieskich i aby dostać się do nich należy wejść jeszcze po 
kolejnych schodach. 

W celu ułatwienia komunikacji ustalono dwie osie przecinające się w środku 
prostopadle do siebie: oś „A” i oś „B”. Pierwsza z nich przebiega równolegle do 
krótszych krawędzi płyty obiektu i można określić, że przecina loże honorowe. 
Natomiast druga prostopadła do osi „A” znajduje się równolegle do dłuższych 
krawędzi sali i wirtualnie łączy wejścia 22 z wejściami 5 i 6. 

Na poziomie płyty obiektu na osi „A” znajduje się tunel, którym dostać się 
można na zaplecze produkcyjne, tj. znajdują się tam biura organizatora, szatnie 
zawodnicze, zaplecze sędziowskie, strefa kontroli antydopingowej, wyjście na 
parking techniczny i hotel. Z tunelu tego prowadzą korytarze na lodowisko oraz 
sale gimnastyczną, obiekty te są integralną częścią „SPODKA”. Z tunelu 
znajdującego się na osi „A” można się również dostać przy pomocy czterech 
korytarzy na antresolę wewnętrzną opisywaną przy opisie drogi publiczności. 
 

Przebieg Euro 2016 w hali „Spodek” 
Harmonogram imprezy jest ustalany przed rozpoczęciem sprzedaży biletów. 

Zgodnie z założeniami w Katowickim „SPODKU” rozgrywki odbywały się w dniach 
15, 17 i 19 stycznia 2016 roku w każdym z tych dni odbywały się dwa mecze. 
Widzowie mogli zakupić bilety na pierwszy mecz dnia, drugi mecz dnia, na oba 
mecze dnia oraz na wszystkie mecze. Mając na względzie poprawność weryfikacji 
uczestników, każdego dnia po pierwszym meczu wszyscy widzowie byli 
zobowiązani do opuszczenia hali, a po sprawdzeniu obiektu wejście ponownie. 
Natomiast podczas trwania danej sesji (meczu) posiadacz biletu nie może opuścić 
hali i powrócić w trakcie jego trwania, jednak powrócić będzie mógł dopiero na 
kolejną sesje (mecz) zgodnie z regulaminem imprezy. 

W pierwsze dwa dni otwarcie bram dla publiczności nastąpiło zgodnie  
z planem o godzinie 14:30. Mecze rozpoczęły się o godzinie 16:00, co oznacza, że 
widzowie, którzy mieli zamiar od samego początku oglądać wzmagania 
zawodników mieli zaledwie półtora godziny na wejście oraz znalezienie swojego 
miejsca. Drugi mecz w danym dniu rozpoczynał się o 18:15, a średni czas trwania 
jednego meczu wynosi około jednej godziny, następnie zgodnie z przyjętą zasadą 
opuszczanie hali przez widzów trwa około trzydzieści minut, co oznacz, że na 
napełnianie hali na drugi mecz w danym dniu zostało około czterdziestu pięciu 
minut. Ilość widzów przychodzących na mecze popołudniowe jest większa. Dzień 
trzeci różni się od pozostałych godzinami, otwarcie hali dla publiczności 16:45, 
rozpoczęcie pierwszego meczu 18:15, rozpoczęcie drugiego meczu 20:30. 

Każdego dnia organizator przewidział udostępnienie hali dla 8500 widzów.  
W celu sprawnego wpuszczenia widzów do wnętrza hali udostępniono widzom 
cztery bramy wejściowe, dwie z nich wyposażono w sześć tuneli wejściowych, zaś 
kolejne dwie w cztery tunele. Każdy z tuneli ma przepustowość około 500 osób na 
godzinę, jak ludzie przechodzą nie zatrzymując się. 

Frekwencja na meczach Europen Handball Federation Euro 2016 w Spodku: 



319 

 

Tabela 1. Frekwencja widzów w hali „Spodek” 

DATA GODZINA MECZ LICZBA WIDZÓW 

15.01.2016 16:00 Chorwacja – Białoruś 5000 

15.01.2016 18:15 Islandia – Norwegia 6200 

17.01.2016 16:00 Białoruś – Islandia 6200 

17.01.2016 18:15 Norwegia – Chorwacja 8400 

19.01.2016 18:15 Białoruś – Norwegia 6800 

19.01.2016 20:30 Chorwacja – Islandia 7000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://sportowefakty.wp.pl/-
pilka-reczna/573814/pilka-reczna-zawladnela-katowickim-spodkiem-swietna-atmo-
sfera-na-trybunach (pobrano 24.03.2017). 
 

Zmiany w regulacji prawnej (ustawie) 
Prowadząc obserwacje, a zarazem posiadając wiedze w tematyce regulacji 

prawnych dotyczących imprez masowych zauważyłem, że organizator stara się ze 
względu na posiadany budżet minimalizować koszty. Jednym z kosztów są 
pracownicy, którzy biorą udział w zabezpieczeniu tj. pracownicy służby 
porządkowej i informacyjnej. Jak wcześniej już zaznaczyłem ustawodawca określa 
minimalną ilość tych pracowników w stosunku do zaplanowanej ilości uczestników, 
widzów w rozgraniczeniu na imprezy i imprezy o podwyższonym ryzyku. 
Organizator stosując się do wzoru stara się uzyskać z firmą, którą wynajął do 
zadań związanych z zabezpieczeniem, jak najniższy koszt. Często jednak ilość 
pracowników jest większa niż minimalna, co jest zasługą osób planujących 
zabezpieczenie. Przedstawiają oni w kosztorysach dla organizatora sporo 
argumentów, które umożliwiają zwiększenie liczby pracowników. Analizując 
charakterystykę obiektu przykładowo hali „SPODEK” przy założeniu organizowania 
imprezy masowej dla 8500 uczestników, widzów. Ustawowo minimalna ilość 
pracowników służb porządkowych i informacyjnych biorących udział  
w zabezpieczeniu powinna wynosić 92 osoby. Natomiast, aby zapewnić 
szczelność obiektu musimy wykorzystać 37 osób. W przedstawionej liczbie nie 
wliczono osób, które należy jeszcze przeznaczyć do pracy na wejściach, bramach 
przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa. Na czterech wejściach znajduje się 
w sumie 20 tuneli wejściowych, a każdy z nich podczas wpuszczania widzów jest 
obsługiwany przez dwóch pracowników kontrolujących. Do zapewnienia płynności 
wchodzenia widzów angażuje się jednego pracownika na dwa tunele znajdujące 
się obok siebie. W sumie w te działania 50 pracowników. W ten sposób 
wykorzystano już 87 pracowników, a należy jeszcze zabezpieczyć płytę boiska, 
sektory, strefę ograniczonego dostępu. W przypadku Euro 2016 w piłce ręcznej 
zarządzający, dowodzący pracownikami służby porządkowej i informacyjnej był  
w komfortowej sytuacji, ponieważ dysponował większą niż minimalna, a była to 
ilość 125 pracowników. 

Prowadząc wywiad z poszczególnymi respondentami pytałem czy ich 
zdaniem należałoby wprowadzić jakieś zmiany w regulacji ustawowej dotyczącej 
minimalnej ilości pracowników służb informacyjnych i porządkowych  
w zabezpieczaniu imprez masowych w obiektach zamkniętych.  

Panowie odpowiadając na to pytanie wszyscy jednoznacznie uważają, że 
podczas ustalania ilości pracowników czuwających nad bezpieczeństwem  
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w trakcie imprez masowych organizator często stara się dopasować ilość 
pracowników służb informacyjnych i porządkowych do budżetu, który posiada na 
ten cel. W jednej z uzyskanych odpowiedzi usłyszałem, że podczas ustalania ilości 
pracowników najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Natomiast kolejny  
z wypowiadających się zauważył, że wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych 
zminimalizowałyby trudności z zarządzaniem posiadającymi środkami dla 
zabezpieczenia imprezy masowej. Kolejny zwrócił szczególną uwagę na trudność 
sprecyzowania jednolitego schematu ustalającego ilość wymaganych pracowników 
do zabezpieczenia obiektów zamkniętych. 

Następnie poprosiłem ich, aby przedstawili mi swoje pomysły dotyczące 
zmian w ustawie, które mogą pozytywnie wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa 
w trakcie imprez masowych w obiektach zamkniętych.  

Pierwszy z wypowiadających się proponuje, aby ustawa obligowała do 
zrobienia klasyfikacji wszystkich obiektów zamkniętych przewidzianych do 
organizacji imprez masowych, zauważa jednak, że będzie to bardzo trudne lub 
nawet nie do wykonania. W związku z takim uregulowaniem prawnym powstaje 
pytanie, kto i w jaki sposób miałby przeprowadzać taką klasyfikację? Kolejny  
z odpowiadających proponuje wprowadzenie zapisu, który łatwo można 
zastosować i weryfikować. Zgodnie z pomysłem liczba pracowników służb 
informacyjnych i porządkowych uwzględnionych dla wejść, wyjść oraz przejść, 
które są wykorzystywane podczas imprezy masowej, co jest zapisane w planie 
zabezpieczenia, nie jest wliczana do minimalnej ilości dotychczasowych norm 
ustawowych. Przedstawia przykład: obiekt, w którym ma się odbyć impreza 
masowa posiada w sumie 15 wejść i wyjść. W planie zabezpieczenia założono 
strefę ograniczonej dostępności, do której prowadzi 6 przejść. Natomiast impreza 
ta jest organizowana na 5 tysięcy osób i zgodnie z obowiązującą ustawą do 
zapewnienia bezpieczeństwa należy zapewnić obsługę przez 66 osób służb 
informacyjnej i porządkowej. Stosując zaproponowaną zmianę należałoby wziąć 
pod uwagę jeszcze wymienioną wcześniej ilość wejść, wyjść oraz przejść, co dało 
nam liczbę 21 pracowników i dopiero do tej liczby dodać dotychczasową minimalną 
66 osób. W takim przypadku minimalną ilością pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych wyniesie 87 osób. 

Ostatni z respondentów uważa, że ilość wejść, wyjść oraz przejść nie może 
pochłaniać więcej niż 25% wszystkich pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych. Przytacza również przykład, w którym organizator zaplanował 
imprezę dla 2 tysięcy uczestników w obiekcie gdzie jest 10 wejść i wyjść oraz 
przewidziano strefę ograniczonego dostępu, do której prowadzi 5 przejść. Stosując 
się do obecnej ustawy wystarczającą liczbą pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych będzie 26 osób. Przeliczając stosując propozycję respondenta 
ilość pracowników nie może być mniejsza niż czterokrotność wejść, wyjść oraz 
przejść, co daje liczbę 60-ciu pracowników służb informacyjnych i porządkowych. 

Ankietowani odpowiadając na pierwsze z pytań dotyczące ilości pracowników 
służb informacyjnych oraz porządkowych i ich wpływu na bezpieczeństwo w czasie 
imprezy masowej przedstawiono na rysunku 3. 
  



321 

 

Rysunek 3. Wpływ ilości pracowników służb informacyjnych i porządkowych 
na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wyniki, które zostały uzyskane i przedstawione na wykresie można uznać, 

jako jednolity głos. Ponieważ bez względu na podział ankietowanych, którzy brali 
udział w ankiecie, uważają oni w 85%, że ilość pracowników jest ważna  
w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Ważnym sygnałem jest 
też fakt, że ani jedna osoba nie wypowiedziała się przeciwnie, co jest 
wzmocnieniem dla uzyskanych wypowiedzi. 

Kolejne z pytań ankiety miało na celu przedstawienie zdania ankietowanych 
osób, co do uzależnienia potrzebnych pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych w stosunku do ilości wejść, wyjść oraz przejść, a wyniki 
przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Uzależnienie ilości pracowników służb informacyjnych  
i porządkowych w zależności od ilości wejść, wyjść oraz przejść. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W tym przypadku ankietowani również w przeważającej większości uważają, 

że ilość pracowników służb informacyjnych i porządkowych powinna być 
uzależniona od ilości wejść, wyjść i przejść. Na podstawie wyników uzyskanych  
w badaniach zauważam, że osoby, które wypowiadają się przeciwnie do 
większości ankietowanych, albo krótko pracują albo pełnią funkcje w gronie 
pracowników służb informacyjnych. Dlatego uważam, że ich zdanie jest 
marginalne. 

Następnie ankietowani, którzy w poprzednim pytaniu wypowiedzieli się na tak, 
zostali poproszeni o podanie propozycji, jakie można by było zastosować  
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Niestety większość z osób 
ankietowanych wstrzymało się od wypowiedzi w tej kwestii. Siedemnaście osób 
zaproponowało żeby personel, który pracuje przy wejściach, wyjściach oraz 
przejściach nie były wliczane do minimalnej sumy pracowników biorących udział  
w zabezpieczeniu imprezy masowej. Dwie osoby uznały, że po zabezpieczeniu 
wszystkich wejść, wyjść i przejść do działań ochronnych nie powinno zostać mniej 
niż 70% wszystkich pracowników biorących udział w zabezpieczeniu imprezy. 
Natomiast cztery osoby zaproponowały aby wejścia i wyjścia do obiektu należałoby 
do zadań ochrony obiektowej, a zabezpieczenie przejść w gestii pracowników 
służb informacyjnych i porządkowych. Ponieważ ilość przejść jest stosunkowo 
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mała i nie wpłynie ujemnie na podział pracowników przy dotychczasowym 
przeliczniku minimalnej liczby pracowników.  

Zadając kolejne pytanie ankietowanym uzyskano odpowiedź dotyczącą 
wpływu ilości pracowników na proces zarządzania dowodzenia przez kierownika 
ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, co przedstawia rysunek 5. 

 
Rysunek 5. Wpływ ilości pracowników służb informacyjnych i porządkowych 

na proces zarządzania, dowodzenia przez kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Ankietowani, pracownicy podlegli kierownikowi ds. bezpieczeństwa imprezy 

masowej jednogłośnie uznają, że ilość pracowników wpływa na proces 
zarządzania, dowodzenia. Można wnioskować, że odczuwają to podczas 
wykonywania swoich zadań w czasie pracy. 

Podsumowując wszystkie wyniki z przeprowadzonych badań dotyczących 
regulacji prawnych ustalających minimalną ilość pracowników służb informacyjnych 
i porządkowych, należy zauważyć, że pomysłów jest kilka. Najczęściej 
powtarzającą się kwestią jest wykluczenie z totalu minimalnej ilości pracowników 
służb informacyjnych i porządkowych tych, którzy zapewniają szczelność obiektu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić, że zdecydowana większość uważa, że takie 
zmiany powinny nastąpić. Należałoby jednak przeprowadzić szerszy zakres badań 
celem wybrania najlepszego rozwiązania. W moich mikro badaniach znalazł się 
sygnał i zarys kierunku, w którym należałoby podążać szukając rozwiązania. 
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Zmiany w zarządzaniu i dowodzeniu dotyczące relokacji pracowników 

służb porządkowych i informacyjnych 
Podczas prowadzonej obserwacji w trakcie Euro 2016 w piłce ręcznej  

w Katowicach na hali „SPODEK”, która trwała przez trzy dni zawodów, szczególną 
uwagę zwróciłem na relokację pracowników służb porządkowych i informacyjnych. 
Przed otwarciem obiektu dla publiczności około 80% pracowników pracowało na 
bramach wejściowych przy niskiej temperaturze. Praca ich polegała w pierwszym 
etapie na zabezpieczeniu wszystkich wejść, aby osoby nie mogły wejść do obiektu 
bez uprawnień. Kolejny z etapów rozpoczynał się w momencie otwarcia obiektu dla 
publiczności, wtedy skupiali się na weryfikacji posiadanych przez napływających 
widzów biletów oraz przeglądaniu bagaży i odzieży wierzchniej wchodzących ludzi 
w celu udaremnienia wniesienia do obiektu przedmiotów niebezpiecznych  
i niedozwolonych. Zwracano również uwagę na stan odurzenia alkoholem osób 
zamierzających wejść do hali. W momencie otwarcia na zewnątrz czekało już około 
800 widzów zmarzniętych i chcących szybko znaleźć się w środku. Przez cały czas 
od momentu otwarcia wejść do rozpoczęcia pierwszego meczu dnia sukcesywnie 
napływali następni widzowie zwiększając intensywność na 10, 15 minut przed 
rozpoczęciem. Po kilku minutach od rozpoczęcie meczu zaczęła się relokacja 
pracowników zmniejszając obsadę na wejściach i kierując ich w miejsca gdzie 
należało wzmocnić lub uzupełnić brak pracownika. Zauważyłem, że pracownik, 
który przez około 3 godziny pracował na dworze grubo ubrany szybko udaje się do 
szatni przebiera się w odpowiedni strój do miejsca gdzie jest delegowany, 
przeważnie biała koszula z krótkim rękawem, w drodze z szatni do nowego miejsca 
otrzymuje instruktaż, co i gdzie będzie robił. Po doprowadzeniu przez Supervisora - 
SV (kierownika odcinka) staje w danym miejscu i nie bardzo wie, po co on tam jest. 
Najpierw rozgląda się, co jest ciekawego w tym miejscu, później zaczyna 
odpoczywać po pracy, którą wykonał wcześniej. Po jakimś czasie pojawia się SV 
ponownie instruuje pracownika. Teraz dopiero zauważyć można, że ta osoba wie, 
po co tam jest i co ma robić. Niestety do końca pierwszego meczu dnia pozostało 
już tylko kilka minut. Po upłynięciu tego czasu i zakończeniu celebracji 
osiągniętego sukcesu przez zawodników i kibiców, pracownicy służb 
porządkowych i informacyjnych proszą wszystkich widzów o opuszczenie hali, aby 
przeprowadzić ponowne otwarcie na kolejny mecz. Co za tym idzie pracownicy 
ponownie pędem ubierają się w grube ubrania i udają się do tych samych 
czynności, które wykonywali przed pierwszym meczem. Część kibiców się 
powtarza, ale część kibiców napływa nowych, kumulacja jest tuż przed 
rozpoczęciem drugiego meczu dnia. Jak wcześniej po zapełnieniu obiektu przez 
widzów około 75% rozpoczynają się relokacje pracowników. Tym razem idą osoby, 
które dotychczas cały czas stały przy wejściach i sytuacja wygląda dokładnie tak 
samo jak w czasie pierwszej relokacji. Kończą się wzmagania kolejnych dwóch 
drużyn pracownicy zapraszają wszystkich widzów do opuszczenia obiektu celem 
zamknięcia go. Obserwacje prowadzono przez trzy dni zawodów. Ogólnie każdego 
z tych dni schemat się powtarzał i tylko ta część pracowników, którzy pracowali 
dwa lub trzy dni byli bardziej zorientowana w swojej pracy. 

Sposób wykonywania pracy, zaangażowania przez poszczególnych 
pracowników nie jest tematem rozważań, więc pominę tą kwestię. Relokacja jest 
elementem, który można przyrównać do zmian w pozycji podczas prowadzenia 
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działań, a zmiany mogą być wymuszone przez nagły zwrot sytuacji. Jednak w tym 
przypadku z góry wiadomo, że zadysponowana ilość sił jest zbyt mała by od 
początku do końca każdej z osób przydzielić daną funkcję. Jest również 
zrozumiałe, że w niektórych miejscach pracuje się przez określony czas, a później 
nic się tam nie dzieję. Zwalnianie pracowników na niepłatną przerwę przykładowo 
trzech godzin, a później znowu rozprowadzanie, mogłoby przynieść jeszcze gorszy 
skutek. W miejscach gdzie popełnienie błędu nie będzie miało wpływu na 
bezpieczeństwo można, a nawet należy relokować pracowników np. obsługa 
widowni. Niestety nie można doprowadzić do sytuacji, gdy przykładowo SV płyty 
czeka na pracowników, którzy będą relokowani z bram wejściowych, a tu już trwa 
rywalizacja zespołów gdzie później się okazuje, że pracownik, który znalazł się  
w newralgicznym miejscu nie bardzo wie, kto i kiedy może tam przechodzić i cóż 
się mu dziwić przecież przed chwilą robił całkowicie coś innego w innym miejscu.  

Relokacja jak i inne działania w różnych dziedzinach ma też plusy i minusy. 
Zauważone podczas obserwacji prze ze mnie plusy to: 

 stwarzanie przewagi liczebnej w miejscach newralgicznych tylko na 
określony czas, 

 ciągłe zatrudnienie dla pracowników, dłuższy czas pracy, 

 optymalne wykorzystanie zasobów. 
Natomiast jak wyżej zaznaczyłem są też minusy: 

 krótki czas instruktażu, 

 dezorientacja u pracowników, 

 długi czas adaptacji pracownika w nowym miejscu. 
Relokując pracowników trzeba robić to rozsądnie, ale nie przeprowadzanie 

czynności relokujących pracowników, gdy dysponuje się wystarczającą ilością 
pracowników stwarza się czas na odpoczynek i podmianę dla nich, co sprawia, że 
ci sami pracownicy stają się bardziej efektywni. 

Szersze spojrzenie na relokację pracowników uzyskałem podczas 
przeprowadzanych wywiadów z respondentami, którzy zostali już przedstawieni we 
wstępie tej pracy. Każdemu z nich zadawałem te same pytania w celu uzyskania 
różnych spojrzeń na ten sam temat. 

Na wstępie zostali poproszeni o przedstawienie swojego zdania, co do 
relokacji pracowników służb porządkowych i informacyjnych. Zdania 
odpowiadających osób nie wiele różnią się od siebie. Wszyscy jednogłośnie 
uważają, że relokacja jest niezbędnym narzędziem, które ma na celu płynne 
wzmacnianie poszczególnych odcinków w trakcie imprez masowych. Argumentacja 
jednak już się zaczyna troszkę różnić, jeden uważa, że jest to związane  
z przewidzianym budżetem podczas realizacji ochronnych. Kolejny zwraca uwagę 
na niewystarczającą ilość posiadanych sił i środków, co wymusza na 
zarządzającym potrzeby relokacji. Następny uznaje relokacje, jako metodę przy 
pomocy, której równomiernie wykorzystuje się posiadane zasoby w miejscach,  
w których jest taka potrzeba. 

Kolejne z zadanych pytań zmusza wypowiadających się w temacie do 
zabrania stanowiska poprzez ocenę pracy relokowanych pracowników i czy ten 
pracownik jest wydajnym, efektywnym. Respondenci uważają, że nie powinna się 
pojawić taka sytuacja, w której pracownicy mogliby być nie skuteczni. Nie 
wykluczają jednak, że może się tak zdarzać. Zauważają, że wszystko jest zależne 
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od przeprowadzonego szkolenia pracowników. Za ten element jest odpowiedzialny 
SV, do którego został przydzielony poszczególny pracownik. Jeden z udzielających 
odpowiedzi zauważył również, że przeważnie jest tak mało czasu na 
przeprowadzenie instruktażu przy relokacji, że zdarza się, iż wielu  
z pracowników nie pracuje efektywnie. 

Następnie zapytałem o wady relokacji i ku mojemu zaskoczeniu respondenci 
zaczęli wymieniać: 

 zmęczenie pracowników, którzy zostali relokowani, 

 pracownicy są przekonani ż wykonali już swoją pracę, 

 słaba motywacja relokowanych pracowników, 

 źle wykonana relokacja, 

 krótki czas na przeprowadzenie relokacji. 
Jeden z wypowiadających zwrócił uwagę, że niektóre z wymienionych wad 

można niwelować informując pracowników już przed rozpoczęciem pracy  
o przewidzianych relokacjach. Zorganizować dłuższą przerw dla pracowników 
relokowanych i w jej trakcie udzielać im instruktażu oraz dążyć do stałości 
relokowanych kadr przy realizacji cyklicznych zadań. 

Podsumowując uzyskane odpowiedzi na zadane pytania dotyczące relokacji 
stwierdzam, że według respondentów jest ona metodą pożądaną w zarządzaniu, 
dowodzeniu służbami porządkowymi i informacyjnymi. W czasie imprez masowych 
relokacje są niezbędne, mimo iż często posiadają negatywny wpływ na 
wykonywaną pracę przez pracowników. 

Ankietowani pracownicy służb porządkowych i informacyjnych pracujących 
podczas Euro 2016 w piłce ręcznej w hali „SPODEK” w poszczególnych pytaniach 
dotyczących danej kwestii wyrażają swoje zdanie, które zostaną przedstawione za 
pomocą wykresów.  
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Rysunek 6. Wpływ relokacji pracowników służb porządkowych  
i informacyjnych na bezpieczeństwo podczas imprez masowych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Pierwsza z opinii dotyczy wpływu relokacji pracowników służb porządkowych  

i informacyjnych na bezpieczeństwo podczas imprez masowych. 
Stanowisko ankietowanych w kwestii, którą obrazuje rysunek 6. 
Łatwo i bez większych wątpliwości przedstawia zdecydowaną jednogłośność 

wszystkich, którzy wzięli udział w ankiecie. Stoją na stanowisku, że relokacja ma 
ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas imprez masowych. Zaledwie mniej niż 
10% osób uważa inaczej tym samym jest to sygnał dla zarządzającego, 
dowodzącego, że nie wszyscy pracownicy posiadają jednakowe priorytety w czasie 
pracy. 

Starając się ustalić, jaki wpływ ma wielokrotna zmiana miejsca pracy,  
w krótkim czasie na prawidłowe wykonywanie zadań w danym miejscu 
realizowanych zadań, wyniki przedstawiono na rysunek 7. 
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Rysunek 7. Wpływ kilkakrotnie przeprowadzanej relokacji pracowników służb 
informacyjnych i porządkowych na prawidłowość wykonywania przez nich zadań 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Uzyskane wyniki w ankiecie są bardzo ważnym głosem, ponieważ można 

uznać je, jako samoocenę, gdyż raczej wszyscy ankietowani podczas swojej 
kariery w branży doświadczyli relokację. Oceniając swoją pracę uznali, że relokacja 
zdecydowanie nie sprzyja poprawności wykonywania przez nich powierzonych im 
zadań. Przeciwne zdanie mają tylko cztery osoby i jak wynika z danych są to osoby 
doświadczone, ponieważ wykonują tą prace co najmniej pięciu lat. 

Analizując uzyskane wyniki badań dotyczących relokacji należy podzielić je na 
dwie części. Po pierwsze relokacja zdaniem ekspertów jest nieodzownym 
elementem zarządzania, dowodzenia posiadanymi siłami podczas organizacji 
zabezpieczenia imprez masowych. Po drugie jak zauważyli wszyscy uczestnicy 
badania często wprowadza elementy, które mogą stworzyć zagrożenie. Pierwszy 
aspekt zostanie pominięty, gdyż wynika on również z teorii zarządzania  
i dowodzenia powierzonymi środkami. Natomiast drugi zauważony element ma 
wpływ na bezpieczeństwo. W większości przypadków impreza masowa trwa na 
tyle krótko, że prowadzenie relokacji nie pozwala na dokładne i profesjonalne 
przygotowanie pracowników do wykonywania nowych zadań. Natomiast  
w przypadkach, gdy powtórzy się ją kilkakrotnie to można mieć pewność, że osoba 
ta ma już totalny mętlik, co nie z jej winy zaniża jej efektywność. Sumując relokacja 
jest ważnym elementem i potrzebnym jednak przy jej przeprowadzaniu należy brać 
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pod uwagę wiele aspektów począwszy od posiadanych zasobów ludzkich, 
ważności miejsc, w które mamy zamiar relokować pracowników, czasu 
potrzebnego do przemieszczenia ich z jednego miejsce w drugie i w końcu należy 
się zastanowić czy nie lepszym wyjściem będzie po prostu dać zatrudnienie 
dodatkowym 10 osobom bez wprowadzania pracownikom zamętu w głowach. 

 
Podsumowanie 
Bezpieczeństwo, zarządzanie oraz dowodzenie w organizowaniu imprez 

sportowych, masowych są elementami od siebie współzależnymi. Niestosownym 
byłoby prowadzenie rozważań nie łącząc ich razem. W trakcie prowadzonych 
badań podjęto próbę potwierdzenia lub zaprzeczenia postawionych na wstępie 
hipotez. Stały się one punktem wyjścia w przeprowadzanych badaniach na 
określonej grupie osób. W skład tej grupy wchodzą pracownicy biorący udział  
w zabezpieczaniu imprez masowych oraz byli obecni podczas realizacji turnieju 
Euro 2016 w piłce ręcznej w hali „Spodek” w Katowicach. Jak wykazały wyniki 
badań obie z postawionych hipotez znajdują potwierdzenie. W związku z tym 
głównie proponuję wprowadzenie zmian w uregulowaniach ustawowych. Ponieważ 
nie zawsze można polegać na zdroworozsądkowym podejściu organizatora, gdy 
on balansuje pomiędzy aspektami: bezpieczeństwo, ekonomia itd. Zaznaczyć 
jednak trzeba że pomysłów jest kilka natomiast, aby ocenić i wybrać złoty środek 
należałoby przeprowadzić badania na szerszą skalę. 

 
Streszczenie 
Problematyka poruszana w artykule dotyczy bezpieczeństwa, zarządzania, 

dowodzenia oraz organizowania imprez masowych. Dociekając problemu 
postawiono dwie hipotezy: pierwsza dotyczy zmian ustawowych, a druga relokacji 
pracowników służb porządkowych, informacyjnych. W treści artykułu przytoczono 
istotę oraz definicje bezpieczeństwa, zarządzania i dowodzenia. Następnie 
przedstawiono zakres zadań, cele i obowiązki nałożone na osoby będące 
odpowiedzialne za poszczególne elementy wpływające na bezpieczeństwo 
podczas odbywania się imprez masowych. W szczególności opisano: pracowników 
służb informacyjnych i porządkowych oraz kierownika ds. zabezpieczenia. W kolej 
części artykułu czytelnik zapoznaje się z obiektem, w którym odbyła się tytułowa 
impreza masowa oraz jej przebieg. W ostatniej części zamieszczono wyniki 
przeprowadzonych badań oraz ich analizę. Przedstawiono również kilka propozycji 
zmian. Zaznaczono również, że przed wyborem i podjęciem decyzji  
o wprowadzeniu zaproponowanych zmian należy przeprowadzić badania na 
szerszą skalę. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie, dowodzenie, impreza 
masowa, służba informacyjna, służba porządkowa, hala „Spodek” 
 

Summary 
The issues discussed in the article are related to security, management, 

command and organization of mass events. There are two hypotheses for the 
problem: first about statutory changes and the second about relocation of 
stewards, security staff. The content of the article contains the essence and 
definitions of security, management and command. Then shows the range of tasks, 
goals and responsibilities imposed on persons who are responsible for the 



330 

 

individual elements that affect safety of mass events. In particular, it describes: 
steward, security staff and the head of security. Then the reader acquaints himself 
with the object of the title event and its course. The last part contains the results of 
research and their analysis. A few changes are presented. It was also indicated 
that larger-scale research should be carried out before choosing and deciding to 
introduce the proposed changes.  

Key words:security, management, command, mass event, steward, security 
staff, hall "Spodek" 
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Andrzej WARTECKI 
Józef W. JERMACZ 

 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WSPARCIA LOGISTYCZNEGO DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE STANÓW KRYZYSOWYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY SUCHY 
LAS 

 
 

Wstęp 
Jednym z najważniejszych zadań, jakie nakłada Ustawa z dnia 22 sierpnia 

2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) na samorządy 
administracji terenowej w kwestiach związanych z zarządzaniem kryzysowym, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności oraz ich mienia w sytuacjach 
zagrożenia. Aby sprostać tym wyzwaniom, powołano organa i instytucje wraz  
z siłami i środkami niezbędnymi do ratowania życia, zdrowia i mienia obywateli – 
przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych. 

Niniejsza publikacja w sposób wielowątkowy podchodzi do problematyki 
logistycznych uwarunkowań zarządzania kryzysowego w gminie. Z punktu 
widzenia rozwiązań systemowych bardzo ważne wydaje się ujęcie tej problematyki 
w formie teoretyczno-praktycznych rozwiązań występujących na poziomie: 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Umożliwia to określenie wad i zalet istniejących rozwiązań, co pozwala na 
sprecyzowanie kierunków działań o charakterze usprawniającym funkcjonowanie 
w/w Zespołu oraz optymalizację systemu, ujęcie procesowe oraz integracyjne  
w układzie pionowym (powiat, województwo, rozwiązania krajowe) oraz poziomym 
(gminy sąsiednie). Publikacja w swojej zasadniczej części skupia się na 
przedstawieniu funkcjonowania podmiotów wykonawczych w zakresie zaistnienia 
sytuacji kryzysowych w tym przypadku na terenie Gminy Suchy Las.  

Punktem wyjścia dla naszych rozważań o problematyce wybranych zagadnień 
działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Sytuacją Kryzysową (ZZSK)  
w zakresie logistycznych działań na przykładzie Gminy w Suchym Lesie, jest 
zdefiniowanie istoty systemu logistycznego, roli oraz zadań logistyki sytuacji 
kryzysowych.  

W opinii B. Paca logistyka w sytuacjach kryzysowych w swojej istocie różni się 
od logistyki cywilnej oraz logistyki wojskowej, zarówno w zakresie potencjalnych 
odbiorców/klientów (grupy docelowej) usług logistycznych, założonych wymagań 
obsługi grupy docelowej, jak i celów, jakie się zamierza osiągnąć, oraz kryteriów 
optymalizacji. 

Prowadzenie operacji w sytuacji kryzysowej polega na synergii, koordynacji  
i synchronizacji działań organów administracji publicznej, jednostek formacji 
ratowniczych oraz kontrahentów zewnętrznych wspierających w mniejszym lub 
większym stopniu siły ratownicze w zależności od stopnia natężenia operacji oraz 
występujących zagrożeń. Zakres prowadzonych działań zależy od rodzaju sytuacji 
kryzysowej. Podstawowe parametry prowadzonych operacji/działań to ustalona 
misja operacji, obszar terenu oraz wielkość populacji objęta daną operacją, 
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potencjalny czas jej trwania oraz zaangażowane siły ratownicze. Powyższe 
parametry determinują rodzaj i wielkość zasobów1. 

 
Hipoteza robocza: 
„Skuteczność podejmowanych przez gminę działań w obszarze zarządzania 

kryzysowego jest warunkowana wykorzystaniem rozwiązań z zakresu logistyki  
w ujęciu systemowym, co oznacza opracowanie oraz wdrożenie modelu takiego 
systemu, w którym uwzględnione zostanie podejście procesowe oraz 
algorytmiczne”. 

 
Cel przedsięwzięcia naukowego 
Synchronizacja oraz koordynacja działań w zakresie zarządzania 

kryzysowego wymaga wykorzystania dostępnych metod oraz narzędzi  
o charakterze interdyscyplinarnym w tym z obszaru logistyki, dzięki którym będzie 
możliwe podniesienie walorów sprawnościowych działań, wpływających na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchy Las. 

 
Materiał i metoda badawcza 
Zastosujemy porównawczą prospektywną analizę funkcjonalną działań 

logistycznych w zakresie zarządzania kryzysowego na podstawie materiałów 
opracowanych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 
Istota sytuacji kryzysowej 
Kryzys jak podaje słownik języka polskiego, to sytuacja niekorzystna dla 

kogoś lub czegoś. Natomiast sytuacja kryzysowa, to gwałtowna i niekorzystna 
zmiana. Słowo „kryzys” wywodzi się z języka greckiego krino, co w wolnym 
tłumaczeniu oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której 
konieczne jest działanie pod wpływem czasu. 

Z kolei „kryzys” w języku angielskim przedstawia takie parametry jak: 
– urazowość, 
– subiektywną konsekwencję urazu w postaci negatywnych przeżyć, urazu, 

stresu, bólu i załamania, 
– przezywanie trudnego do samodzielnego pokonania emocjonalnego 

zdarzenia, które wywołuje utratę równowagi życiowej i stan załamania oraz uczucia 
traumy2. 

W świetle przytoczonych parametrów charakteryzujących kryzys  
w przytoczonym ujęciu można stwierdzić, że jest to bardzo trudny okres w życiu 
każdego człowieka będącego w sytuacji kryzysowej i wywołuje w jego życiu utratę 
równowagi życiowej, chaos oraz stan załamania. 

Dla podkreślenia społecznego charakteru kryzysu można przytoczyć inną 
definicję występującą w literaturze przedmiotowej. W takim ujęciu przez sytuację 
kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wpływającą 

                                                           
1B. Pac, Istota zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych i stanach 
nadzwyczajnych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 383/2005, s.136. 
2Por. Pietras., Pałka E., ”Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego -Wybrane problemy”, WSZB Bydgoska Szkoła Wyższa, s.43. 
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znacznie na ograniczenie w działaniu właściwych organów administracji publicznej 
ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. 

W opinii E. Nowaka, który stwierdza, że: ”To sytuacja będąca następstwem 
zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa państwa jednak w takim stopniu, że użyte 
środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie 
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa 
w art.228 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej”3. 

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej charakteryzuje się: 
– ograniczonym czasem na działania (szczególnie jako reakcja na sytuację 

kryzysową; 
– niepewnością decyzji – trudno prognozować skutki działań; 
– działaniem w stanie zagrożenia; 
–  brakiem lub nadmiarem sprzecznych informacji (tzw. chaos informacyjny); 
– skróconym procesem decyzyjnym4. 
 

Teoretyczne oraz praktyczne aspekty logistyki w sytuacjach 
kryzysowych 

1. Logistyka oznacza planowanie, realizację i kontrolę przemieszczania  
i rozmieszczania ludzi lub dóbr oraz działań wspierających, związanych z tym 
przemieszczaniem i rozmieszczaniem, w systemie stworzonym dla osiągnięcia 
określonych celów.5 

2. Nowoczesna logistyka jest postrzegana i opisywana jako: 
- zasada, koncepcja myślenia i działania (kryterium zarządzania), 
- zintegrowany system i proces podejmowania decyzji związany  

z zarządzaniem fizycznym, obiegiem towarów i informacji, 
- skoordynowana, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa, 
- zespół zintegrowanych instrumentów, metod zarządzania i działania, 
- koncepcja kreowania i dostarczania nowych wartości i użyteczności 

rynkowych dla klientów w procesie dostaw towarów, 
- działalność zorientowana na racjonalne wykorzystanie i kreowanie 

potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności, 
- koncepcja stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa (marketingu), 
- koncepcja i funkcja organizacji (reorganizacji) przedsiębiorstwa6. 

3. Procesy logistyczne to procesy przepływu dóbr, polegające na fizycznym 
przemieszczeniu i magazynowaniu surowców, materiałów i produktów oraz na 
przepływie związanej z tym przemieszczaniem informacji przez kolejne fazy 
różnego typu procesów gospodarczych, tak zorganizowanych, aby realizacja tych 
procesów była sprawna i ekonomicznie uzasadniona7.  

Podstawową funkcją procesów logistycznych jest przestrzenna – czasowa 
zmiana cech towarów. Funkcje te są spełnione przez: 

                                                           
3Por. Nowak E., Zarządzanie logistyką, AON 2009, s.100-113. 
4Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działanie odpowiedzialnych organów  
i podmiotów, AON, s.5 
5Zarządzanie gospodarką magazynową, Praca zbiorowa pod redakcją A., Korzeniowskiego, PWE, 
Warszawa 1997, s. 206. 
6P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 1996, s. 20. 
7St. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 31. 
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- procesy transportu, przeładunku i magazynowania (procesy głównie  
w przepływie towarów), 

- procesy pakowania i znakowania (procesy pomocnicze w przepływie 
towarów)8. 

4. Na zarządzanie logistyczne składa się formułowanie strategii, planowanie, 
sterowanie i kontrola (odbywających się w sposób efektywny i minimalizujący 
globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców i materiałów, 
zapasów, produkcji w toku. Wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od 
punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się 
do potrzeb klienta i ich zaspokojenie9. 

5. System logistyczny to celowo zorganizowany - w obrębie danego układu 
gospodarczego - przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających im 
informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw (m.in. 
poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, kontroling, 
elektroniczną wymianę danych oraz kompleksowy rachunek ekonomiczny)10. 

System to: „uporządkowany wewnętrznie układ elementów mający określoną 
strukturę (całość), zespół zasad organizacyjnych, norm i reguł obowiązujących  
w danej dziedzinie (np. s. finansowy, s. wychowania); w metodologii: zespół 
sposobów działania (metoda)”11. Jeszcze w innym znaczeniu – „systemem nazywa 
się wyodrębnioną część rzeczywistości nas otaczającej, posiadającą wewnętrzną 
strukturę, a więc składającą się z uporządkowanych według określonych reguł 
ustalających ich wzajemne relacje”12. System jest zbiorem części współzależnych 
ze względu na określony cel, gdzie strukturą systemu nazywa się ogół powiązań 
nieprzypadkowych wiążących części w całość13. 

Celem systemu jest, więc z reguły dążenie do osiągnięcia jednego z celów 
obiektu, który jest w danym przypadku określony bardziej precyzyjnie14. Zatem 
celem systemu może być osiągnięcie: 

- „pewnego stanu lub ciągu stanów, przy czym dotyczy to albo stanu 
systemu, albo stanu jego otoczenia lub stosunku między stanem otoczenia,  
a stanem systemu, 

- określonej struktury systemu, 
- określonego zachowania systemu”15. 
Według kryterium złożoności systemu można wyodrębnić trzy klasy: 
- system prosty składający się z niewielkiej liczby elementów powiązanych  
- system złożony, który odznacza się rozbudowaną strukturą o licznych  

i różnorodnych powiązaniach, lecz który daje się opisać, 
- system szczególnie złożony, który jest tak skomplikowany, że nie da się go 

opisać w dokładny sposób. 

                                                           
8H. CH. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 7. 
9St. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań 2001, s.38 
10St. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu, teoria i praktyka logistyki, AE, Poznań 1995, s. 31. 
11Encyklopedia Popularna, PWN, Warszawa 1995, s.829. 
12W. Gasperski, Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych, Warszawa 1972, oraz W. Kieżun, 
Elementy organizacji i zarządzania, s. 12. 
13Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Drukarnia ANTYKWA, Kraków – 
Kluczbork 2001, s.89. 
14J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976. 
15St. Abt, Zarys logistyki z ćwiczeniami, AE, Poznań 1993, s.25. 
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Ze względu na sposób funkcjonowania systemu można wyróżnić: 
- systemy deterministyczne, 
- systemy probabilistyczne. 

W systemie deterministycznym poszczególne elementy oddziałują na siebie  
w sposób, który można przewidzieć. 

Natomiast w systemie probabilistycznym nie można przewidzieć, w jaki 
sposób oddziałują na siebie poszczególne elementy. Probabilistyczny charakter 
systemu jest funkcją jego złożoności. Owa złożoność stanowić warunek 
ograniczający wyczerpujące opisanie badanego systemu.  

Odtwarzanie systemów probabilistycznych szczególnie złożonych możliwe 
będzie na podstawie opisu, obserwacji oraz charakterystyki wejść i wyjść. 

Ujęcie systemowe organizacji Centrum Kryzysowego Gminy Suchy Las oraz 

sytuacji kryzysowych przedstawia Rycina 1.
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Rycina 1. Struktura organizacyjna oraz sytuacji kryzysowych Gminy Suchy 
Las (ujęcie systemowe). 

Gminne Centrum

Informatyczne

Zespół Lekarzy

Rodzinnych

Zakład

Komunikacji

Publicznej

Zakład Gospodarki

Komunalnej

Ośrodek Pomocy

Społecznej

Policja w Suchym

Lesie

OSP Gminy Suchy

Las

Sołtys wsi

Chludowo

Przewodniczący

Osiedla Biedrusko

Gminne Centrum Zarządzania

Kryzysowego

Sołtys wsi

Gołęczowo

Przewodniczący

Osiedla Grzybowe

Sołtys wsi

Zielątkowo

Sołtys wsi

Złotkowo

Przewodniczący

Osiedla Suchy Las

Sołtys

wsi Złotniki Wieś

Przewodniczący

Osiedla Złotniki

Osiedle

Sołtys wsi Jelonek

Przewodniczący

Osiedla Suchy Las

Wschód

Straż Gminna

Lekarz weterynarii

Nadleśnictwo

Łopuchówko

Wydziały Urzędu

Gminy Suchy Las

Epidemia

Epifitoza

Zakłócenia w

dostawie paliw

płynnych

Zakłócenia w

dostawie energii

elektrycznej

Skażenie

chemiczne

Mrozy, intensywne

opady śniegu

Pożar

Osuwisko

Katastrofa

budowlana

Sytuacje kryzysowe

Susza, upały

Skażenie

radiacyjne

Protesty społeczne

Terroryzm

Zagrożenia

cyberprzestrzeni

Zakłocenia w

systemie IT

Huragany silne

wiatry

Zakłócenia w

dostawach gazu

Epizootia

Powódź

 
Źródło: Opracowanie własne 

Przyjmując, że każdy z „n” elementów przyjmuje tylko dwa stany: 0 i 1. Liczba 
możliwych stanów systemu wyniesie: 

N = 2n 

Interpretację graficzną możliwych stanów systemu, składającego się z np. do 
16 elementów przedstawia wykres 1. 

 
Wykres 1. Możliwe ilości stanów systemu w zależności od liczby elementów. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Biorąc pod uwagę istotę wykresu 1 oraz system który przedstawia ryc. 1 
można dostrzec następujące rozwiązania: 

1. W odniesieniu do systemu Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy 
Suchy Las (22 elementy) na podstawie w/w wzoru można wyliczyć, że osiągnie on 
4 194 304 stany. 

2. W odniesieniu do systemu potencjalnych sytuacji kryzysowych (19 
elementy) na podstawie w/w wzoru można wyliczyć, że osiągnie on 524 288 stany. 

3. System składający się z 41 elementów (ryc. 1) będzie mógł osiągnąć 
2,19902E+12 stany. Można przyjąć, ze system składający się z tylu elementów jest 
system szczególnie złożonym. 

Ponieważ sytuacje kryzysowe wykazane na ryc. 1 mogą się powtarzać lub 
występować łącznie, ich potencjalną wielkość można wyznaczyć za pomocą 
wzoru: 

SK = ∑ P, E, Sch, En, Pp, G, Mr, W/h, Pż Ep, Ef, Kb, O, Su, Sr, Ps, T, Zc, ZIT 
gdzie:  

- (P) powódź, 
- (E) epidemia, 
- (Sch) skażenie chemiczne, 
- (En) zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, 
- (Pp) zakłócenia w dostawach paliw płynnych, 
- (G) zakłócenia w dostawach gazu, 
- (Mr.) silne mrozy, intensywne opady śniegu, 
- (W/h silny wiatr/ huragany), 
- (Pż) pożar, 
- (Ep) epizootia, 
- (Ef) epifitoza, 
- (Kb) katastrofa budowlana, 
- (O) osuwisko, 
- (Su) susza, upały  
- (Sr) skażenie radiacyjne, 
- (Ps) protesty społeczne, 
- (T) zdarzenie o charakterze terrorystycznym, 
- (Zc) zagrożenia cyberprzestrzeni, 
- (ZIT) zakłócenia w systemie IT. 
Przykładowo powtarzalna w ciągu roku susza, upały, może się łączyć  

z pożarami, silnymi wiatrami/ huraganami, zakłóceniami w dostawach prądu, gazu, 
paliwa, itd., jak również liczba sytuacji kryzysowych może być mniejsza lub 
większa, incydentalna, łączna, itp.  

Liczbę kombinacji bez powtórzeń w zbiorze sytuacji kryzysowych przyjmując, 
że zaistnieją np. 3 stany ze zbioru 19 stanów kryzysowych, można wyliczyć za 
pomocą wzoru (kombinacje bez powtórzeń): 

 
Przykład: 
k = 3 
n = 19 
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C3
19 = 19!/3!(19 - 3)! = 969 

Liczba kombinacji wynosi 969 przy liczebności zbioru n = 19 oraz k = 3.  
Z kolei w przypadku zaangażowania 4 elementów systemu zarządzania 

kryzysowego spośród 22 elementów (ryc. 1) liczba kombinacji wyniesie 7315.  
Z kolei jeżeli uwzględni się oba podsystemy i ich liczbę kombinacji tj.: 

- sytuacji kryzysowych, liczba kombinacji: 968, 
- system zarządzania kryzysowego, liczba kombinacji: 7315, 

Wówczas suma kombinacji wyniesie 8 283.  
Wynik ten ilustruje również, że w przypadku występowania powtórzeń sytuacji 

kryzysowych bądź wielokrotnego zaangażowania elementów systemu zarządzania 
kryzysowego, suma kombinacji będzie jeszcze większa, co w rzeczywistości 
oznacza szczególną złożoność systemu oraz działań. 

Złożoność analizowanego systemu wyrażona ilością jego stanów oraz 
wielości kombinacji będzie miała wpływ na podobną złożoność systemu 
logistycznego działań oraz sytuacji kryzysowych (Rycina 2).  
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Rycina 2. System logistyczny działań oraz sytuacji kryzysowych Gminy Suchy 
Las 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Procesowo-zadaniowe zastosowania systemu logistycznego przedstawia 

Rycina 3. 

Rycina 3. Procesowo-zadaniowe zastosowanie systemu logistycznego 

GCZK:

Jednostki,

Instytucje

Procesy

logistyczne

Sytuacje

kryzysowe

System

logistyczny

Zarządzanie

logistyczne

Zadanie bliższe

Zadanie następne

Dalszy kierunek działania
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Rozwinięcie problemowe układu procesowo-zadaniowego systemu logisty-
cznego w odniesieniu do sytuacji kryzysowych przedstawia Tabela 1. 

 
Tabela 1. Układ procesowo – zadaniowy systemu logistycznego sytuacji 

kryzysowych 

Lp. Kierunki działań Procesy, zadania w sferze logistyki 

1. Zadania bliższe w fazie 
przygotowania 

- opracowanie strategii i zarządzania logistyką  
w sytuacji kryzysowej na podstawie siatki 
zagrożeń, 
- opracowanie planu użycia sił i środków 
uwzględniając prognozowaną sytuację 
kryzysową, 
-określić wskaźniki prognozowanej sytuacji 
kryzysowej i przygotować skoordynowany plan 
główny i awaryjny oraz decyzję, 
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- określić możliwe źródła zaopatrzenia  
i konieczny potencjał usługowy w oparciu  
o bilans dostępnych zasobów zasileniowych 
(własne i wsparcie), 
- optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw 
w oparciu o rachunek ekonomiczny w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i wodę, ochronę 
zdrowia, transportu oraz komunikacji, 
- sprawdzenie i modyfikacja funkcjonowania 
opracowanego systemu logistycznego  
w procesie realizowanych szkoleń i ćwiczeń  
w ramach zintegrowanego systemu zarządzania 
sytuacją kryzysową, 
- sprawdzenie stanu gotowości potencjału 
zasileniowego na wypadek zagrożenia sytuacją 
kryzysową, 
- doskonalenie współdziałania zaangażowanych 
podmiotów w procesie zarzadzania sytuacją 
kryzysową na poziomie gminy i powiatowego 
centrum, 
- optymalizacja instrumentów i metod 
zarządzania i funkcjonowania logistyki  
w różnych zagrożeniach sytuacją kryzysową. 

2. Zadanie następne  
w fazie reagowania 

- zdefiniowanie realnego celu działania  
i podejmowanie decyzji zmierzających do 
optymalizacji kryteriów celu w kontekście 
racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich  
i rzeczowych do zminimalizowania 
potencjalnych strat, 
- zrealizować plan podstawowy lub awaryjny, 
- bieżące analizowanie i monitorowanie oraz 
minimalizowanie zagrożeń wynikających  
z zaistniałej sytuacji kryzysowej, 
- efektywne zarządzanie obiegiem informacji 
między dostawcami a odbiorcami i przesyłanie 
komunikatów związanych z przebiegiem sytuacji 
kryzysowej do podmiotów, społeczeństwa 
lokalnego i mediów, 
- organizacja bezpośredniej pomocy 
psychologicznej i medycznej osobom 
poszkodowanym,  
- systematyczna ewakuacja ludności ze stref 
zagrożeń do tymczasowych miejsc ich 
zakwaterowania, 
- organizacja i świadczenie usług gospodarczo-
bytowych oraz specjalistycznych, 
- organizacja opieki i pomocy weterynaryjnej dla 
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zwierząt, 
- organizacja zaopatrzenia ludności w artykuły 
pierwszej potrzeby, 
- minimalizowanie szkód i strat oraz stref 
rozprzestrzeniania się zagrożeń powodowanych 
sytuacją kryzysową 

3. Dalszy kierunek 
działania w fazie 
odbudowy 

- szacowanie szkód i strat powstałych w strefach 
materialnych oraz niematerialnych zdarzeń, 
- organizacja pomocy indywidualnej i zbiorowej 
dla ludności, 
- odbudowa stanu infrastruktury krytycznej, 
- bieżące zaopatrzenie ludności w artykuły 
pierwszej potrzeby: w żywność, wodę, ochronę 
zdrowia, transport i komunikację, 
 - udzielenie pomocy w zakresie zaopatrzenia  
w niezbędne materiały do naprawienie 
powstałych strat i szkód osobom 
poszkodowanym, 
- szacowanie realnego wsparcia i przywrócenie 
stanu pozostałej infrastruktury do stanu przed 
wystąpieniem sytuacji kryzysowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 2. Model reagowania w sytuacjach kryzysowych w perspektywie 
logistycznej 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Prezentowane założenia modelowe (wykres 2) winny zawierać się w siatce 

bezpieczeństwa – fazach reagowania, jako warunek skuteczności funkcjonowania 
systemu logistycznego działań kryzysowych. Wybrane elementy w/w siatki 
przedstawia tabela 3. 

 
Tabela 3. Wybrane elementy siatki bezpieczeństwa - faza reagowania. 

Nr Sytuacje kryzysowe Wójt 
Referat 
Bezpieczeństwa  
UG 

Komisariat 
Policji w 
Suchym 
Lesie 

OSP 
Gminy 
Suchy 
Las  

Ośrodek 
Zdrowia  

1 Powódź K WS WS W   

Powódź

Epidemia

Skażenie chemiczne

Zakłócenia w
dostawach energii

elektrycznej

Zakłócenia w
dostawach paliw

płynnych

Zakłócenia w
dostawach gazu

Silne mrozy,
intensywne opady

śniegu

Silny wiatr/ huragany

Pożar

Epizootia

Epifitoza

Katastrofa budowlana

Osuwisko

Susza, upały

Skażenie radiacyjne

Protesty społeczne

Zdarzenie o
charakterze

terrorystycznym

Zagrożenia
cyberprzestrzeni,

Zakłócenia w systemie
IT

Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji

Podmiot

koordynujący

Podmiot wiodący

Podmiot wspierający
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2 Epidemia K WS WS WS W 

3 Skażenie chemiczne K WS WS W WS 

4 Zakłócenia w dostawach 
energii elektrycznej 

WS WS WS WS   

Objaśnienia: 
K- podmiot koordynujący. 
W- podmiot wiodący. 
WS- podmiot wspierający/wspomagający. 

Źródło: Dokumentacja GCZK – Suchy Las. 
 

Z powiązania założeń modelowych (wykres 2) z siatką bezpieczeństwa – 
fazami reagowania opracowanego przez GCZK, wynikają (między nimi) z jednej 
strony współzależności oraz z drugiej strony wielopoziomowe powiązania  
z logistyką ale w ujęciu systemowym. 
 

Zakończenie 
Logistyka jest nieodzownym elementem wszystkich czynności wykonywanych 

przez poszczególne podmioty biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, w celu 
reagowania na dane zagrożenie. Działania logistyczne w zarządzaniu kryzysowym 
są realizowane na każdym szczeblu administracji samorządowej i rządowej,  
a zatem gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Obejmują one trzy główne 
przedsię-wzięcia: ratownictwo, zaopatrzenie oraz procesy informacyjne. 
Zasadniczym celem działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest 
zapewnienie ludności poszkodowanej niezbędnych warunków przetrwania, 
poprzez właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces zaopatrzeniowy, 
ewakuacji, sprawny system łączności i ostrzegania. Ponadto drugi aspekt logistyki 
w zarządzaniu kryzysowym dotyczy zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
służb i podmiotów uczestniczących w sytuacji zagrożenia. 

Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań przyjęliśmy 
hipotezę główną, że „Skuteczność podejmowanych przez gminę działań  
w obszarze zarządzania kryzysowego jest warunkowana wykorzystaniem 
rozwiązań z zakresu logistyki w ujęciu systemowym, co oznacza opracowanie oraz 
wdrożenie modelu takiego systemu, w którym uwzględnione zostanie podejście 
procesowe oraz algorytmiczne”. 

Celem przedsięwzięcia naukowego była synchronizacja oraz koordynacja 
działań w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem dostępnych metod 
oraz narzędzi o charakterze interdyscyplinarnym w tym z obszaru logistyki, dzięki 
którym jest możliwe podniesienie walorów sprawnościowych działań, wpływających 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchy Las. 

Sytuacje kryzysowe są nieuniknione, co oznacza, że prędzej czy później 
każdy z nas może się w takiej sytuacji znaleźć. Brak stosownej wiedzy  
i doświadczenia skutkuje tym, że zatraca się naturalne dążenie do unikania 
sytuacji trudnych, w przypadku zagrożenia traci rozsądek i możliwości 
racjonalnego zachowania w konkretnej sytuacji. Dlatego też tak istotne jest 
edukowanie dzieci, młodzieży, pracowników oraz społeczeństwa lokalnego, jak 
gmin, ,powiatów i województw. Wiedza na temat sytuacji kryzysowych, zasad 
bezpiecznego zachowania, procedur postępowania na przykład zachowania  
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w sytuacji ewakuacji (zorganizowane przemieszczenie ludności), wiedza 
psychologiczna jest niezbędna. Im bogatszą wiedzą dysponuje człowiek,  
o czekających go ewentualnych zdarzeniach, tym w jego świadomości i wyobraźni 
mniej „przypadkowości”, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia lęku, tym 
większe prawdopodobieństwo wystąpienia racjonalnego sterowania jego 
zachowaniami.  

Na podstawie literatury i udostępnionych materiałów przez Szefa Gminnego 
Zespołu Zarzadzania Sytuacją Kryzysowa w Suchym Lesie i przeprowadzonych 
analiz można zaproponować następujące wnioski: 

1. Zasadniczym celem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ludności, a co się z tym wiąże stworzenie warunków 
wszelkim podmiotom na określonym obszarze do rozwoju, uzyskanie „przewagi” 
nad zagrożeniami. Jest jednym z najważniejszych zadań, jakie nakłada Ustawa  
z dnia 22 sierpnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) na 
samorządy administracji terenowej 

2. Istotą zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych jest formułowanie 
realnego celu działania a następnie podejmowanie decyzji zmierzających do 
optymalizacji kryterium celu (racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich 
i rzeczowych do zminimalizowania potencjalnych strat). 

3. Na podstawie dotychczasowych, naszych rozważań można zatem przyjąć, 
że konieczność zbudowania modelu systemowego podejścia do zarządzania 
logistyką w sytuacji kryzysowej, który będzie celowo zorganizowany pod kątem 
określonego zagrożenia z uwzględnieniem układu powiązań organizacyjnych 
występujących na poziomie gminnym, co umożliwi służbom logistycznym na 
efektywne zarządzanie i wykonanie zadań w zakresie: 

 - przepływu materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, 
umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw, 

- doskonalenia instrumentów i metod zarządzania i funkcjonowania logistyki  
w różnych zagrożeniach sytuacją kryzysową, 

- określenia wskaźników prognozowanej sytuacji kryzysowej i przygotowanie 
skoordynowanego plan głównego i awaryjnego oraz decyzję, 

- określenie możliwego źródła zaopatrzenia i koniecznego potencjału 
usługowego w oparciu o bilans dostępnych zasobów zasileniowych (własne  
i wsparcie), 

- sprawdzenie i modyfikacja funkcjonowania opracowanego systemu 
logistycznego w procesie realizowanych szkoleń i ćwiczeń w ramach 
zintegrowanego systemu zarządzania sytuacją kryzysową, 

- sprawdzenie stanu gotowości potencjału zasileniowego na wypadek 
zagrożenia sytuacją kryzysową. 

4. Nadać większą rangę edukacji dzieci, młodzieży, pracowników oraz 
społeczeństwa lokalnego, jakim jest gmina. Wiedza na temat zagrożeń sytuacją 
kryzysową i określony poziom świadomości tych zagrożeń wśród ludności 
zamieszkałej na całym obszarze Gminy Suchy Las, naszym zdaniem może 
pozytywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego wspólnoty  
i powodować poczucie współodpowiedzialności w tym zakresie 

5. Istotne naszym zdaniem jest również prowadzenie ćwiczeń i treningów  
w tym zakresie, celem formowania czynności nawykowych (stereotypów działań 
praktycznym aspektom zapobiegania sytuacjom kryzysowym na terenie gminy. 
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Streszczenie 
Logistyka jest nieodzownym elementem wszystkich czynności wykonywanych 

przez poszczególne podmioty biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, w celu 
reagowania na dane zagrożenie. Działania logistyczne w zarządzaniu kryzysowym 
są realizowane na każdym szczeblu administracji samorządowej i rządowej,  
a zatem gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Obejmują one trzy główne 
przedsięwzięcia: ratownictwo, zaopatrzenie oraz procesy informacyjne. 
Zasadniczym celem działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest 
zapewnienie ludności poszkodowanej niezbędnych warunków przetrwania, 
poprzez właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces zaopatrzeniowy, 
ewakuacji, sprawny system łączności i ostrzegania.  

Ponadto drugi aspekt logistyki w zarządzaniu kryzysowym dotyczy 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb i podmiotów uczestniczących  
w sytuacji zagrożenia. 

Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań przyjęliśmy 
hipotezę główną, że „Skuteczność podejmowanych przez gminę działań  
w obszarze zarządzania kryzysowego jest warunkowana wykorzystaniem 
rozwiązań z zakresu logistyki w ujęciu systemowym, co oznacza opracowanie oraz 
wdrożenie modelu takiego systemu, w którym uwzględnione zostanie podejście 
procesowe oraz algorytmiczne”. 

Celem przedsięwzięcia naukowego była synchronizacja oraz koordynacja 
działań w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem dostępnych metod 
oraz narzędzi o charakterze interdyscyplinarnym w tym z obszaru logistyki, dzięki 
którym jest możliwe podniesienie walorów sprawnościowych działań, wpływających 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchy Las. Zastosowaliśmy 
porównawczą prospektywną analizę funkcjonalną działań logistycznych w zakresie 
zarządzania kryzysowego na podstawie udostępnionych w tym celu materiałów 
opracowanych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Suchym Lesie. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, logistyka, system, model 
 

Summary: 
Logistics is an integral part of all activities performed by the individual entities 

participating in crisis management, in order to respond to the given threat. Logistics 
activities in crisis management are implemented at every level of local government 
administration and the Government, and therefore the municipality, County, State 
and country. These include three major projects: emergency services, supplies and 
information processes. The principal purpose of logistics operations in crisis 
situations is to ensure the injured population necessary conditions of survival, by 
owner. the proper planned and carried out the process of supply, evacuation, an 
efficient communication system and alert.  

In addition, the second aspect of logistics in crisis management applies to 
ensure the proper functioning of the services and the entities involved in an 
emergency situation. 

Having regard to the above assumption, the purpose of the study, we have 
adopted the hypothesis, that "the effectiveness of the measures taken by the 
municipality of activities in the area of crisis management is conditioned using 
logistics solutions in terms of the system, which means the development and 
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implementation of the model of such a system, in which included will be process 
approach and algorithmic ". 

The aim of the project scientific synchronization and coordination in crisis 
management with the use of available methods and tools of an interdisciplinary 
study in the area of logistics, which make possible raising the values of fitness 
activities, to improve the security of residents of the municipality of Suchy Las. 

We used a comparative prospective analysis functional logistics operations in 
crisis management on the basis of shared for this purpose, the materials 
developed by the Communal Crisis management team in a dry forest. 

Key words: management, logistics, system, model 
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PROFILAKTYKA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

Wstęp  
Bezpieczeństwo od zawsze było istotnym elementem indywidualnych potrzeb 

każdego człowieka, relacji między państwami oraz stosunków międzynarodowych. 
Jedną z najbardziej rozwiniętych form rozwoju społeczeństwa jest państwo, dla 
którego pojęcie bezpieczeństwa jest integralną częścią podstawowych funkcji1. 
Bezpieczeństwo rozumieniu potocznym definiowane jest jako stan, w którym nie 
występuje zagrożenie. Bezpieczeństwo można rozumieć, jako synonim braku 
zagrożeń, ochronę przed ich wystąpieniem bądź stanem pewności w wyniku, 
którego nie występuje żadne zagrożenie2. Zapewnienie bezpieczeństwa obejmuje 
szereg działań, mających na celu zapobieganie powstaniu zagrożeń bądź ich 
całkowitej eliminacji. Do tych przedsięwzięć zalicza się szeroko definiowaną 
profilaktykę bezpieczeństwa. Działania te, realizowane są poprzez wdrożenie 
licznych programów profilaktycznych, które w literaturze przedmiotu określane są 
również, jako programy prewencyjne3. Narzędzie profilaktyki wykorzystywane jest 
przez wszystkie instytucje systemu zarządzania kryzysowego w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności. Bezpieczeństwo wiąże się 
zawsze z kwestią komfortu życia wolnego od zagrożeń. Potrzeba bezpieczeństwa 
zalicza się do grupy potrzeb podstawowych, będącą jedną z najważniejszych dla 
jednostki, grupy czy też społeczeństwa. Jej zaspokojenie warunkuje sprawność 
indywidualną, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój państwa. 
Człowiek aktywnie funkcjonujący w społeczeństwie, chce i ma prawo czuć się 
bezpieczny. 
 

Czym jest profilaktyka? 
Jednym ze sposobów zapobiegania zagrożeniom, które są szkodliwe 

i niepożądane jest profilaktyka. Profilaktyka4 ma na celu zapobieganie 
niekorzystnym zjawiskom lub rozwojowi niepożądanych zjawisk, stanów  
i zachowań. Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, 
których prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości jest duże. Według autora 
profilaktyka to edukacja w zakresie bezpieczeństwa, realizowana na każdym 
poziomie szkolnictwa, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Działania 
profilaktyczne zapobiegają zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego i obejmują 

                                                           
1A. Misiuk, Instytucjonalny System Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 
2013, s. 22. 
2L. Korzeniowski, Menedżment – Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Eas, Kraków 2010, s. 55. 
3Serafin T., Powiatowe programy prewencyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017. 
4B. Gaś, Profilaktyka w szkole, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2006, s. 29. 
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problematykę dotyczącą sfery bezpieczeństwa społecznego, powszechnego  
i publicznego. W zależności od stopnia zagrożenia, działania profilaktyczne 
prowadzone są na trzech poziomach5: 

 Profilaktyka I stopnia - to zapobieganie, kierowane na całą społeczność; 

 Profilaktyka II stopnia - to zapobieganie, kierowane na zdiagnozowaną, 
zagrożoną społeczność dzieci i młodzieży; 

 Profilaktyka III stopnia - kierowana jest do grupy wysokiego ryzyka, na 
jednostki, które zostały już dotknięte zagrożeniem. 

Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom, 
występującym w społeczeństwie. Profilaktyka stanowi jedno z głównych,  
a zarazem najważniejszych zadań, dotyczących bezpieczeństwa w systemie 
zarządzania. Aktywnym udziałem państwa w zapobieganiu występujących 
zagrożeń jest funkcja prewencyjna, służąca zapewnieniu bezpieczeństwa  
w każdym jego obszarze. W ujęciu instytucjonalnym oraz kompetencyjnym system 
bezpieczeństwa narodowego posiada trzy sektory, działające na rzecz 
bezpieczeństwa, do których zaliczamy: 

• sektor publiczny, w którym uczestniczą instytucje rządowe oraz 
pozarządowe, niepubliczne organizacje społeczne, a także działa w nim prywatny 
sektor rynkowy; 

• sektor wspólnotowy, do którego zaliczamy wsparcie społeczne, wymianę 
świadczeń oraz świadczenie usług; 

• sektor społeczny, opierający się głównie na samopomocy, 
wykorzystujący inicjatywę społeczności lokalnych, wolontariat, organizacje 
pozarządowe, a także działanie prywatnego sektora rynkowego. Rząd Polski 
realizuje różne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę na 
bezpieczeństwa, należą do nich: „Sprawiedliwe i bezpieczne państwo”, 
„Bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny w państwie”, Stan i program 
strategiczny”, „Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa”, „Bezpieczna Polska”, 
„Program poprawy bezpieczeństwa obywateli”, a także „Krajowy program 
przeciwdziałania przestępczości”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne wakacje”  
i inne. Program poprawy bezpieczeństwa obywateli jest najbardziej 
rozbudowanym, ponieważ opierał się na prewencji generalnej oraz prewencji 
specjalnej. Prewencja zagrożeń ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów 
społecznych. Obecnie Polska łączy swoją politykę z polityką Unii Europejskiej, 
ujmującą działania w strategie, przez co liczba programów profilaktycznych ciągle 
wzrasta. Krajowe programy profilaktyczne możemy podzielić na6: 

• resortowe oraz międzyresortowe; 
• krótkoterminowe oraz długofalowe (ich ważność trwa od 4 do 12 lat); 
• wielokierunkowe oraz wieloczłonowe (zawierają różne cele strategiczne). 
Administracja rządowa w Polsce realizuje programy profilaktyczne takie jak: 

„Narodowy Program Zdrowia7”, „Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

                                                           
5J. Lisowka, B. Sury, Policyjne działania profilaktyczne na rzecz ochrony dzieci i młodzieży na terenie 
województwa podlaskiego, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (dostęp 
07.06.2018). 
6M. Jałtuszyk, Działania prewencyjne Policji na rzecz bezpieczeństwa narodowego, Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2018, s.11. 
7Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–
2020 (Dz. U. 2016 poz. 1492). 
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Problemów Alkoholowych8” oraz „Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii9”. 
Programy określają działania, mające na celu zmniejszenie ryzykownych 
zachowań. Stawiane im cele wynikają z ustaw i są poszerzone z programów 
występujących na wszystkich szczeblach. Administracja rządowa odpowiada za 
działania polityki, zapewniając za współdziałanie wszystkich jednostek 
organizacyjnych na obszarze województwa. Administracja samorządowa 
odpowiada za tworzenie rozwojowej strategii na obszarze, w którym uczestniczy. 
Województwo, tworząc swoje projekty uwzględnia działania mniejszych jednostek 
organizacyjnych, tworząc z nimi wspólny program. Długotrwałe programy, których 
okres realizacji wynosi od 10 do 12 lat przygotowują harmonogram szczegółowych 
zadań na 3-4 lata, zadanie te należy do administracji rządowej i samorządowej. 
Biorąc pod uwagę czas realizacji programów dzieli się je na 4 etapy10: 

 krótkoterminowe, których czas realizacji wynosi do kilku miesięcy; 

 średnioterminowe, których czas realizacji wynosi od kilku miesięcy do roku; 

 długoterminowe, których czas realizacji wynosi od 2 do 5 lat; 

 strategiczne, czas realizacji wynosi powyżej 5 lat. 
Działania prewencyjne obejmują rozległy zakres przedsięwzięć o charakterze 

zapobiegawczym i ostrzegawczym. Według autora podstawowym celem 
działalności prewencyjnej w zarządzaniu kryzysowym jest niedopuszczenie do 
rozwoju i rozprzestrzenianiu się sytuacji kryzysowej. Profilaktyka, to inicjowanie 
i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 
z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi11. 
Profilaktyka to planowe działanie, mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia 
zjawisk niekorzystnych.  

Działania profilaktyczne ze względu na ich etap i rodzaj obejmują12: 

 programy profilaktyczne, które określane są jako plany przedsięwzięć, 
czynności i metod działania ukierunkowanych na zabezpieczenie przed szkodą lub 
likwidację przyczyn powstania zagrożenia; 

 programy prewencyjne oparte na podstawach naukowych, 
doświadczeniach planu działań instytucji, organizacji społecznych, które mają na 
celu zmniejszenie ryzyka powstania zagrożenia; 

 programy resocjalizacyjne – wsparte naukowo działania ukierunkowane na 
zapobieżenie powrotu zagrożenia; 

Według autora problematyka programów prewencyjnych dotyczy: 

 ochrony osób i mienia; 

 bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 ochrony środowiska; 

 patologii (narkomanii, alkoholizm); 

                                                           
8Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 
9Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 ( Dz.U. 2011 nr 78 poz. 428). 
10Tamże. 
11Decyzja nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie Zespołu do 
opracowania „Koncepcji działań profilaktycznych Policji, Komenda Główna Policji w Warszawie, 
Warszawa 2014. 
12 M. Jałtuszyk, Działania prewencyjne Policji na rzecz bezpieczeństwa…, wyd. cyt., s.24. 
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 ofiar przestępstw (Niebieska Karta); 

 bezpieczeństwa ogólnego realizowanego przez poszczególne instytucje 
systemu zarządzania kryzysowego (Państwowa Straż Pożarna, Policja). 

Działania prewencyjne w zależności od zakresu i charakteru zagrożenia są 
uruchamiane całościowo lub wybiórczo. Zakres ich działań powinien wynikać 
z faktycznych potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa, która powstała podczas 
doboru zakresu działań prewencyjnych powinna dotyczyć w bezpośredni sposób 
potrzeb społeczeństwa. Działania prewencyjne dzielą się na cztery etapy, wśród 
których możemy wyróżnić13 : 

• Wczesną profilaktykę – która ma na celu kształtowanie i utrwalanie 
wzorców, polegających na bezpiecznym zachowaniu i stylu życia, jednocześnie 
zmniejszając ryzyko stania się ofiarą czy też wejścia w konflikt z prawem, np.: 
przestępstwo, wypadek drogowy, katastrofa, zapobieganie pożarom; 

• Prewencję pierwotną – są to działania pro aktywne, polegające na 
analizie i prognozowaniu zagrożeń, których celem jest identyfikacja czynników 
ryzyka w celu podjęcia działań, mających charakter kontrolny, jeszcze przed ich 
bezpośrednim wystąpieniem, np.: poziom przestępczości w państwie wzrasta wraz 
ze wzrostem skali narkomanii; 

• Prewencję wtórną – są to działania proaktywne skierowane bezpośrednio 
do osób, mogących wejść w konflikt z prawem lub tych, które znalazły się już 
w sytuacji zagrożenia. Tego typu działania prewencyjne są podejmowane 
w momencie, w którym istniej pewność wystąpienia zagrożenia na danym terenie, 
gdy jeszcze nie zatrzymano sprawców popełnionego przestępstwa. Ten rodzaj 
działań polega m.in. na zmianie dotychczas stosowanych środków i metod lub na 
zmianie dyslokacji patroli prewencyjnych; 

• Prewencję trzeciego stopnia – obejmuje czynności karno-prawne oraz 
takie, które kieruje się bezpośrednio do sprawców przestępstwa. Odnoszą się one 
do osób poszkodowanych, miejsc i sytuacji bezpośrednio po popełnieniu 
przestępstwa naruszającego porządek publiczny. Działania te mają typowo 
reaktywny charakter, których celem jest np.: zapobieganie powstania sytuacji, 
w której istnieje prawdopodobieństwo powrotu do przestępstwa, resocjalizacja czy 
też udzielenie pomocy osobie karanej bezpośrednio po odbyciu kary. 

Według autora, głównym celem wdrażania programów profilaktycznych jest: 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli; 

 podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa; 

 podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych; 

 aktywna forma działalności administracji rządowej i samorządowej; 

 redukcja możliwości powstania zagrożenia; 

 współpraca instytucji systemu zarządzania kryzysowego;  

 aktywizacja społeczeństwa lokalnego. 
 
Miejsce profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym 
Nadrzędnym celem systemu bezpieczeństwa jest zapewnienie, jak najbardziej 

korzystnych i sprzyjających warunków realizacji interesów narodowych poprzez 
eliminację wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń, redukcję ryzyka, odpowiednie 

                                                           
13Ibidem. 
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podejmowanie wyzwań oraz umiejętne wykorzystywanie pojawiających się 
szans14. Jednym z najbardziej istotnych podsystemów funkcjonującym w systemie 
bezpieczeństwa narodowego, zapewniającym skuteczną ochronę ludności 
i bezpieczeństwo jest system zarządzania kryzysowego, który odgrywa zasadniczą 
rolę w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wiążących się bezpośrednio  
z ryzykiem. 

System zarządzania kryzysowego, to system ochrony państwa i ludności. 
Całość działań skierowanych na ochronę przed zagrożeniami, związany jest  
z cyklem zarządzania kryzysowego, który obejmuje cztery następujące po sobie 
fazy zarządzania15: 

 Zapobieganie – podstawowym celem tej fazy jest niedopuszczenie do 
powstania zagrożenia lub ograniczenia jego skutków. W tej fazie ma miejsce 
Prewencja pierwotna, która polega na analizie i prognozowaniu zagrożeń, których 
celem jest identyfikacja czynników ryzyka w celu podjęcia działań, mających 
charakter kontrolny, jeszcze przed ich bezpośrednim wystąpieniem zagrożenia lub 
sytuacji kryzysowej; 

 Przygotowanie – to etap potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić. 
Faza obejmuje analizę oraz możliwość prawdopodobieństwa wystąpienia danego 
zagrożenia. Na tym etapie prowadzone są działania planistyczne, tworzone 
procedury działania oraz wdrożenie własnych narzędzi, niezbędnych do 
zapobiegania wystąpienia zagrożeniom; 

 Reagowanie – to wszelkie działania ratownicze, mające na celu eliminację 
zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym; 

 Odbudowa – ma na celu przywrócenie w możliwie krótkim czasie 
minimum warunków funkcjonowania ludności i infrastruktury krytycznej na danym 
obszarze. 

Zarządzanie kryzysowe16 odnosi się do zagrożeń, które ze względu na swoją 
specyfikę mogą doprowadzić do ograniczenia możliwości przeciwdziałania im, ze 
względu na niewystarczającą ilość środków, pozwalających zapobiec dalszemu 
rozwojowi niekorzystnej sytuacji. Do narzędzi, za pomocą których realizowane są 
zadania w zakresie zapobiegania wystąpienia zagrożeniom i sytuacji kryzysowych 
należy profilaktyka. Zgodnie z ustawą17 zarządzanie kryzysowe to działalność 
organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury 
lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Już w definicji ustawowej zawarta jest 
profilaktyka zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego. Według autora 
profilaktyka w zarządzaniu kryzysowym polega na podejmowaniu przedsięwzięć 
zapobiegawczych, wyprzedzających możliwość powstania zagrożenia, które może 
być źródłem kryzysu. Profilaktyka18 w zarządzaniu kryzysowym obejmuje 

                                                           
14B. Stefaniuk, Udział elementów krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego w zarzadzaniu 
kryzysowym na przykładzie powiatu bialskiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 72. 
15J. Giereszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydawnictwo Difin, Warszawa2013, s.44. 
16Ibidem. 
17Art. 2. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 r. Nr 89, poz. 590). 
18Definicja autora. 
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zapobieganie wystąpienia różnorodnych zagrożeń poprzez eliminację czynników 
ryzyka. Profilaktyka w systemie zarządzania kryzysowego zajmuje kluczowe 
miejsce, bowiem jest skorelowana z fazą zapobiegania i przygotowania. Fazy te 
w systemie są fazami teoretycznymi, w których miejsce ma między innymi 
planowanie i analiza zagrożeń bezpieczeństwa, jak również opracowanie 
programów profilaktycznych. W opinii autora profilaktyka w systemie zarządzania 
kryzysowego obejmuje obszary m.in.: bezpieczeństwa powszechnego, publi-
cznego, bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego, wodnego, ekonomicznego, 
społecznego, socjalnego, personalnego, cybernetycznego, gospodarczego  
i pożarowego. 
 

Charakterystyka wybranych programów prewencyjnych na rzecz 
bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego 

Programy prewencyjne mają charakter dokumentów kierunkowych.  
W programie określony jest tytuł programu, obszar lub teren działania, podmioty 
realizujące program, podmioty współpracujące, charakterystyka zagrożenia i grupa 
odbiorców19. Przykładowym programem, profilaktycznym jest program „Razem 
bezpieczniej”. To pierwszy ogólnokrajowy  

„Razem Bezpieczniej” to program ogólnokrajowy im. Władysława Stasiaka, 
którego edycja została zrealizowana w latach 2016-2017. Celem programu jest 
wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 
Program realizowany jest przez cztery cele szczegółowe: 

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, 

• bezpieczne przejścia dla pieszych, 
• przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, 
• edukacja dla bezpieczeństwa. 
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, to kampania społeczna organizowana pod 

patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji 
jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane bezpieczeństwem. 
Funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w ramach swoich zadań, spotykają się 
z młodzieżą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas 
m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. 
Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, 
młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 
bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i zasad 
udzielania pierwszej pomocy. 

„Strażak w przedszkolu”- program ma na celu zapoznanie dzieci  
z zawodem strażaków i miejscem ich pracy. W ramach realizacji programu 
poruszane są kwestie dotyczące działań prewencyjnych (niebezpieczeństwo 
pożaru, gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa, drogi pożarowe) oraz 
działania, które należy podjąć w razie zagrożenia (ewakuacja, numery alarmowe). 
Realizacja proponowanego materiału pozwala na przekazanie dzieciom nowej 
wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń  
i ukształtowanie w nich pożądanych postaw, a przy okazji na usystematyzowanie 

                                                           
19T. Serafin, Powiatowe programy prewencyjne. Pomiar skuteczności i efektywności, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2017, s. 91. 
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wiedzy dotyczącej bezpiecznego użytkowania pomieszczeń i przedmiotów, którą 
nauczyciele przekazują przedszkolakom podczas wspólnej zabawy. Promocja 
wiedzy i bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom, zagrażającym 
bezpieczeństwu to zadanie usankcjonowane w rozporządzeniu ministra edukacji 
narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 
z 2009, nr 4, poz. 17). 

„Bezpieczne wakacje”, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażacy 
prowadzą pod koniec każdego roku szkolnego pogadanki w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie spotkań z dziećmi 
i młodzieżą udzielają praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy 
i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy w mieście. Informują o potencjalnych 
zagrożeniach pożarowych spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą 
oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci i młodzież wypoczywająca 
w miesiącach letnich ma możliwość zwiedzenia lokalnej jednostki straży pożarnej, 
gdzie jest zapoznawana z obowiązującymi zasadami. Organizatorzy obozów czy 
kolonii często zgłaszają się do lokalnej straży pożarnej o zorganizowanie spotkania 
z dziećmi na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i właściwego zachowania na 
danym terenie oraz jak postąpić w wypadku powstania zagrożenia. Akcje 
„Bezpieczne wakacje” i jej pochodne są ważnym elementem w działalności 
profilaktycznej strażaków ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Program zapobiegania i walki z pożarami – obejmujący edukację  
i profilaktykę pożarową. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych  
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń pożarowych zakłada, że systemowa realizacja akcji edukacyjnych 
adresowanych do młodzieży i wybranych grup zawodowych spowoduje 
zmniejszenie liczby pożarów będących wynikiem nieostrożności, w których giną 
ludzie20. Edukacja i Profilaktyka Pożarowa jest wyjątkową inicjatywą edukacyjną  
i prewencyjną, opracowaną przez zespół specjalistów z Państwowej Straży 
Pożarnej. W ramach „ochrony ludności” istotne znaczenie ma edukacja. Należy 
kierować ją zarówno do dorosłych, jak i do dzieci oraz młodzieży na kolejnych 
poziomach edukacyjnych, poprzez zastosowanie różnorodnych form, np. 
programów „Razem bezpieczniej” oraz „Bezpieczne życie”. Program stanowi 
usystematyzowanie rozproszonych do tej pory działań edukacyjnych  
w społeczności prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. 

Program Edukacja i Profilaktyka Pożarowa - zakłada skuteczne 
przeciwdziałanie niepokojącej liczbie pożarów, zwłaszcza tych z udziałem ofiar 
śmiertelnych, zapobieganie podpaleniom i antyspołecznym zachowaniom, które 
mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń. Program Zapobiegania i Walki 
z Pożarami – Edukacja i Profilaktyka Pożarowa jest ważnym elementem 
składowym i skutecznym narzędziem propagowania zasad bezpiecznego 
postępowania, co w efekcie wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ochronę 
ludności. 

                                                           
20www.edukacja.psp.wlkp.pl (pobrano 02.08.2018 r.). 
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„Odklaskuj świeć przykładem”- kampania adresowana jest szczególnie do 
zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego w okresie jesienno – zimowym - 
pieszych. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają 
widoczność. To problem zwłaszcza w terenie niezabudowanym, nieoświetlonym, 
gdzie piesi poruszają się skrajem pasa ruchu. Warto podkreślić, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem  
z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Ta dodatkowa 
odległość pozwala kierowcy na bezpieczne ominięcie pieszego lub wyhamowanie 
pojazdu. Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę 
pieszego na uniknięcie potrącenia. Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski 
powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł 
samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu 
kierunków. 

„Dopalacze kradną życie” - akcja profilaktyczna, łącząca wszystkie osoby, 
którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. Celem kampanii jest 
uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem 
dopalaczy. Akcja kierowana jest do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które 
mają kontakt z młodzieżą. Program koordynuje działania i inicjatywy 
antydopalaczowe. W ramach programu współpracują ze sobą instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe, media, środowiska naukowe oraz młodzież, aby 
monitorować wszystkie działania, definiować nowe problemy i szukać innych 
rozwiązań w walce z dopalaczami.  

"Bezpieczny przedszkolak" - program adresowany jest do dzieci 
uczęszczających do przedszkola oraz do ich rodziców. 

Program ma na celu aktywizację nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz 
bezpieczeństwa przedszkolaków. dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania 
postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Stanowi 
element edukacji wczesnoszkolnej. 

„Bezpieczna szkoła” - działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów”. został przygotowany dla dyrektorów szkół/ 
placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy i zbiór 
rekomendacji dotyczących, działań profilaktycznych związanych z ryzykiem 
wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem 
obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Program został utworzony w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły. Program opisuje działania 
profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego 
wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Zawiera zbiór 
dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów 
szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych. 

„Bezpieczne życie” - program, którego głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu, 
wobec różnorodnych zagrożeń. Program obejmuje również odpowiednie 
przygotowanie nauczycieli do realizacji treści w nim zawartych21. 
 

                                                           
21www.kgpsp.gov.pl (8.08.2018r.). 
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Programy profilaktyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa na przykładzie 
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

Państwowa Straż Pożarna22 to zawodowa, umundurowana i wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz wszelkich informacji, 
zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. Zadania te realizuje się 
poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów, 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony 
ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego („Bezpieczna+”, 
„Bezpieczne życie”) oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promo-
cyjnej. Celem programu jest zwiększenie otwartości szkoły na współpracę  
z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy 
oraz projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak 
komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami23. W ramach 
działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej, komórką organizacyjną 
odpowiedzialną za realizację ewidencji wdrożonych działań edukacyjnych  
w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa jest sekcja kontrolno- rozpoznawcza. 

Sekcja kontrolno - rozpoznawcza zajmuje się analizowaniem zagrożeń 
pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, które polega na rozpoznawaniu 
i ewidencjonowaniu zagrożeń technicznych, chemiczno-ekologicznych, na 
wstępnym ustalaniu przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się 
pożaru. 

Do zadań sekcji należy również inicjowanie wszelkich działań, zmierzających 
do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz działań zmierzających  
w kierunku eliminowania lub ograniczenia przyczyn powstania i rozprzestrzeniania 
się pożarów lub innych miejscowych zagrożeń24 (…) organizowanie i prowadzenie 
działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych. Działalność profilaktyczna w Państwowej Straży Pożarnej 
prowadzona jest przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnią 
poszczególne funkcje tj., dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, dowódca 
zmiany, ratownik. 

Ponadto, ogromną rolę w edukacji społeczeństwa odgrywa Ochotnicza Straż 
Pożarna. Organizacja ta, posiada największy potencjał i odgrywa bardzo ważną 
rolę w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym w kreowaniu bezpieczeństwa 
lokalnego25. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno 
– oświatowej. Do głównych celów Ochotniczych Straży Pożarnych należą m.in.26: 

                                                           
22Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 120, 
1321, 1567, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730). 
23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. 
poz. 1698). 
24B. Stefaniuk, Organizacja Państwowej Straży Pożarnej w powiecie, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2009, s. 52. 
25P. Wywiał, Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa2016, s. 68. 
26Ibidem. 
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działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami 
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi (…) informowanie o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach 
zapobiegania im, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci 
i młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa 
państwa. Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania w zakresie prewencji 
zagrożeń. Poniższy wykres przedstawia ilość pogadanek przeprowadzonych 
w latach 2012-2017 przeprowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. 

 
Wykres 1. Ilość pogadanek w latach 2012-2017 przeprowadzonych przez 

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sekcji kontrolno - 

rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej 
Podlaskiej. 
 

Najwięcej pogadanek w zakresie profilaktyki zagrożeń przeprowadzono 
w roku 2017. Głównym celem działań profilaktycznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy, jest zwiększenie świadomości społecznej związanej 
z zagrożeniami występującymi w środowisku. Programy profilaktyczne mają 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych 
z uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Edukacja dla 
bezpieczeństwa realizowana w formie pogadanek ma na celu upowszechnienie 
wiedzy w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania. Realizacja 
programu ma zwiększyć wiedze i świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, 
a także umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia. 
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Wykres 2. Ilość uczestników pogadanek w latach 2012-2017 
przeprowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej 
Podlaskiej 

 
Źródło: Dane z sekcji kontrolno- rozpoznawczej Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2018. 
 

Na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska w roku 2012 
przeprowadzono 32 pogadanki, w pogadankach wzięło udział 1680 uczestników 
i 173 opiekunów. W 2013 roku przeprowadzono 31 pogadanek, w których udział 
wzięło 1256 uczestników i 159 opiekunów. W 2014 przeprowadzono 14 
pogadanek, w których udział wzięło 797 uczestników i 138 opiekunów. W roku 
2015 przeprowadzono 39 pogadanek, w których udział wzięło 2619 uczestników  
i 298 opiekunów. W 2016 roku przeprowadzono 57 pogadanek, w których udział 
wzięło 3014 uczestników i 301 opiekunów. W 2017 roku przeprowadzono 68 
pogadanek, w których udział wzięło 4521 uczestników i 517 opiekunów. Łączna 
liczba uczestników w programach prewencyjnych wyniosła 13887 uczestników 
oraz 1586 opiekunów27. Wzrost ewaluacji programów profilaktycznych wynika 
z harmonogramu realizacji zadań Rządowego wspomagania w latach 2015-2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 

Działania profilaktyczne w zakresie prewencji zagrożeń w formie pogadanek 
realizowane były przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białej 
Podlaskiej, Małaszewiczach i Międzyrzecu Podlaskim. Pogadanki miały charakter 
wczesnej profilaktyki, której celem było kształtowanie i utrwalanie wzorców, 

                                                           
27Materiały niepublikowane z sekcji kontrolno - rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2018. 
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polegających na bezpiecznym zachowaniu i stylu życia, jednocześnie zmniejszając 
ryzyko stania się ofiarą czy też wejścia w konflikt z prawem, np.: przestępstwo, 
wypadek drogowy, katastrofa, zapobieganie pożarom. Uczestnikami wszystkich, 
przeprowadzonych pogadanek byli dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież 
szkolna, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Miejscem przeprowadzonych 
pogadanek były: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne na 
terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Pogadanki realizowane były 
w trakcie całego roku szkolnego i kalendarzowego. Wczesna edukacja dzieci  
i młodzieży na temat zagrożeń i ich negatywnych skutków jest istotna z wielu 
powodów, dlatego, że służy wyrabianiu u nich pozytywnych nawyków i zachowań 
oraz nauce szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażającym życiu i zdrowiu. 
Dziecko zostaje wyposażone w wiedzę i „narzędzia”, dzięki którym będzie w stanie 
szybko zareagować w razie zagrożenia zdrowia i życia. Zagadnienia z obszaru 
bezpieczeństwa były dopasowane do wieku uczniów, a zajęcia prowadzone 
systematycznie, cyklicznie co pozwalało na utrwalenie przekazywanych zasad. 

Obszar tematyczny pogadanek w zakresie prewencji zagrożeń dotyczył: 

 Wskazówek dla dzieci o zagrożeniach podczas wycieczek, wakacji 
i zimowisk; 

 Jak zachować się w razie pożaru; 

 Zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym; 

 Zasad bezpieczeństwa pożarowego w lasach; 

 Zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach; 

 Zasad bezpieczeństwa na lodzie; 

 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; 

 Zasad bezpiecznego zachowania się w czasie burzy; 

 Zasad postepowania w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi 
zwierzętami; 

 Zasad postepowania w przypadku znalezienia materiałów 
niebezpiecznych; 

 Zagrożeń wynikających z obsunięć ziemi, piachu, wykopów; 

 Zagrożeń sanitarno- epidemiologicznych; 

 Bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach; 

 Kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”; 

 Programu ograniczania liczby ofiar pożarów „Zgaś ryzyko” 2015-2024; 

 Kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

 Kampanii „Bezpieczne ferie”. 
Celem działalności profilaktycznej było rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zapobieganie innym 
groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia, życia ludzkiego i środowiska 
naturalnego. Profilaktyka jest narzędziem, które może zapobiec, niepokojącej 
liczbie, wypadków i pożarów, zwłaszcza z udziałem ofiar śmiertelnych. 
 

Zakończenie 
Zarządzanie kryzysowe składa się z czterech powiązanych ze sobą 

wzajemnie części, są to: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. 
Istotnym elementem składowym całego zarządzania kryzysowego jest edukacja 
ludności, indywidualna i grupowa, zwłaszcza społeczności lokalnych. Edukacja 
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społeczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego powinna stanowić formę 
długofalowej, permanentnie prowadzonej działalności, której efektem powinna być 
redukcja ryzyka i ograniczenie skutków niekorzystnych zdarzeń. Do tych narzędzi 
zalicza się profilaktykę, a więc wszelkie działania, mające na celu niedopuszczenie 
do powstania zagrożenia. 

Profilaktyka jest integralną częścią zarządzania kryzysowego. To edukacja 
ludności, zarówno indywidualna, jak i prowadzona przez wyspecjalizowane 
instytucje systemu z udziałem społeczności lokalnych. Edukacja społeczeństwa to 
jedna z najlepszych, form długofalowej redukcji zagrożeń i ograniczania skutków 
niekorzystnych zdarzeń. Jedną z wiodących instytucji systemu, która realizuje 
zadania w zakresie profilaktyki zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego jest 
Państwowa Straż Pożarna. 

Celem działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest 
przybliżenie uczestnikom istotnych zagadnień, dotyczących profilaktyki pożarowej  
i zapobiegania innym zagrożeniom oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  
w domu i w szkole. Organizowane cyklicznie spotkania edukacyjno-profilaktyczne 
są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie 
bezpiecznych zachowań. Edukacja społeczności lokalnych w zakresie działalności 
profilaktycznej na wypadek wystąpienia zagrożeń jest nieodłącznym elementem 
systemu zarzadzania kryzysowego, jako jednego z elementów budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, co równie może być wykorzystywane przez służby 
mundurowe do budowania więzi społecznych, a przy tym jest jednocześnie 
narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa. Profilaktyka zajmuje istotne miejsce  
w zapewnieniu bezpieczeństwa ponieważ stanowi zespół działań wyprzedzających 
powstanie zagrożenia. 
 

Streszczenie 
Celem artykułu pt. „Profilaktyka jako narzędzie zarządzania kryzysowego 

w zapewnieniu bezpieczeństwa”, jest przedstawienie roli prewencji zagrożeń 
instytucji systemu zarządzania kryzysowego na przykładzie Państwowej Straży 
Pożarnej w powiecie bialskim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Profi-
laktyka bezpieczeństwa, to wszelkie działania, mające na celu uświadomienie 
społeczeństwa na zagrożenia, występujące w środowisku oraz sposobów zapo-
biegania im. 

Słowa klucze: profilaktyka, bezpieczeństwo, zarzadzanie kryzysowe 
 

Summary 
The goal of the article titled "Prevention as a tool for crisis management in 

ensuring security", is presenting the role of prevention of threats to the institutions 
of the crisis management system on the example of the State Fire Service in the 
Bialski poviat in the area of ensuring security. Security prevention is all activities 
aimed at making people aware of the dangers that occur in the environment and 
how to prevent them. 

Key words: prevention, security, crisis management 
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ZACHOWANIA ALTRUISTYCZNE W MEDYCYNIE NA PRZYKŁADZIE 
MOTYWACJI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 

 
 

Wstęp 
Mimo ogromnego postępu współczesnej medycyny oraz coraz bardziej 

udoskonalonych procesów technologicznych nadal nie wynaleziono sztucznego 
odpowiednika krwi. Dlatego też, jedynym źródłem niejednokrotnie ratującym życie 
jest drugi człowiek. To ludzki altruizm powoduje, że w sytuacji, w której krew jest 
potrzebna, dawcy krwi potrafią się zmobilizować, poświęcić swój czas i przyjść 
oddać krew, która uratuje zdrowie, a nawet życie wielu ludzi. 

W Polsce rocznie wykonuje się ponad milion donacji krwi i jej składników. 
Jesteśmy krajem samowystarczalnym w krew pod tym względem, co oznacza,  
że zapotrzebowanie szpitali na ten produkt jest pokrywane w 100%. Krew, 
składniki krwi i produkty krwiopochodne należą wciąż do najczęściej stosowanych 
środków leczniczych, co wyjaśnia istotne znaczenie służby krwi w ramach systemu 
opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i na świecie. 1 
Podstawą zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa krwi w skali globalnej jest 
dobrowolne i honorowe krwiodawstwo, co znalazło odzwierciedlenie m.in.  
w raportach światowej Organizacji Zdrowia WHO i World Health Organization.2,3 

Ilu potencjalnych krwiodawców tyle postaw zarówno moralnych jak  
i społecznych. Jedni oczekują gratyfikacji, a inni dzielą się swoją krwią z czystych 
pobudek altruistycznych, ale wszyscy chętni są dawcami krwi. Kim są? Co nimi 
kieruje? Czego oczekują w zamian? Co ich motywuje? To zagadnienia 
analizowane w tym artykule.  
 

Krwiodawstwo współcześnie 
Na przestrzeni minionych lat krwiodawstwo i krwiolecznictwo w Polsce nabrało 

nowego znaczenia.  
Zagwarantowanie dostawy krwi i jej składników w ilości wystarczającej  

do zapewnienia aktualnych potrzeb w zasadniczej mierze zależy od dobrej woli 
honorowych dawców krwi. Niestety obserwuje się nie tylko w Polsce, ale także  
w wielu innych krajach narastający problem malejącej liczby honorowych 

                                                           
1Rosiak A. i wsp.: Journal of Transfusion Medicine, 2015, tom 6, nr 4, 127. 
2WHO Expert Group. Expert Consensus Statement on achieving self-sufficiency in safe blood and blood 
products, based on voluntary non – remunerated blood donation (VNRBD) vox song. 2012, 103, 337-
342. 
3World Health Organization Towards Self-Scofficiencyin in Safe Blood and Blood Products based on 
voluntary Non – Remunerated Donation. Global Status 2013. 
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krwiodawców, przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństw, a wzrastającym  
w szybkim tempie zapotrzebowaniu na krew i jej składniki.4,5,6 Przyczyną 
obserwowanej niekorzystnej tendencji mogą być zmiany demograficzne, jak 
również brak chęci lub brak okazji do oddania krwi. Przyczyną mogą być również 
względy natury ekonomicznej takie jak obawa przed utratą części zarobku  
z powodu nieobecności w pracy krwiodawców aktywnych zawodowo. Aby temu 
zapobiegać nie tylko w Rzeczypospolitej, ale również w innych krajach stosuje się 
działania, mające na celu ułatwienie i usprawnienie oddawania krwi w celu 
zwiększenia liczby donacji. Do takich działań zalicza się organizowanie 
wyjazdowych ekip poboru krwi oraz zautomatyzowanie pobierania składników 
krwi.7,8 W Polsce wzrasta liczba organizowanych przez RCKiK ekip wyjazdowych. 
W celu zwiększenia liczby ekip dokonano m.in. z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia 
zakupu mobilnych ambulansów do poboru krwi w ramach programu zdrowotnego 
,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej 
składników i produktów krwiopochodnych” (czas realizacji w latach 2009-2015).9,10 
 

Honorowy dawca krwi 
Honorowym dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-60 lat, 

dawcą można być do 65 roku życia, o masie ciała przynajmniej 50 kg, która włada 
językiem polskim w mowie i piśmie o stopniu umożliwiającym samodzielne 
zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z badaniem 
lekarskim. 

Honorowy krwiodawca to jednocześnie osoba cechująca się altruistycznym 
działaniem na rzecz innego człowieka, najczęściej anonimowego chorego czy 
ofiarę zdarzenia, która wymaga pomocy. Honorowy dawca krwi to istny 
dobroczyńca, który podejmuje decyzję o podzieleniu się bezinteresownie cząstka 
siebie z innymi ludźmi.11  

Kim w takim razie jest honorowy dawca krwi? Odpowiedz brzmi - to osoba, 
która chociaż raz oddała honorowo krew i/lub jej składniki. To osoba, która dzieli 
się dobrem często z anonimowymi potrzebującymi. 

Honorowy dawca krwi zasługuje na uznanie i szacunek społeczeństwa.  
W ramach tej pięknej i szlachetnej akcji obchodzone są zawsze w listopadzie dni 
honorowego krwiodawstwa, a sami dawcy krwi mają także swoje święto, które 
każdego roku przypada na dzień 14 czerwca-obchodzony jest wówczas Światowy 
Dzień Honorowego Dawcy Krwi. 

 
  

                                                           
4Rosiek A. i wsp.: Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi. Journal of Transfusion Medicine 
2014, t. 7, 4, 112-123. 
5The United States Departmend of Health and Human Services. The 2011 National Blood Collection 
and Utilization Survey Report. 
6Borkent-Raven B.: Demographic changes and predicting blood supply and demand in the Netherlande, 
Transfusion 2010, 21-29. 
7Tomaszewska A. i wsp. Journal of Transfusion Medicine 2013, Via Medica, t 6, nr 41, 129. 
8Tamże, s.112-123 
9Tamże, s.129 
10Program zdrowotny ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi i jej 
składników i produktów krwiopochodnych” http.://www.mz.gov.pl//. 
11Halperin D., Newman B.: The effect of short term, temporary deferrance on future-blood donation. 
Transfusion 2010, 38, 181-183. 
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Cel pracy  
Celem tej pracy było poznanie i przybliżenie sylwetki honorowego dawcy krwi, 

ich opinii na temat krwiodawstwa oraz doświadczeń. Podjęto próbę poznania 
motywacji do realizacji idei honorowego dawstwa krwi. W tym celu sformułowano 
następujące problemy badawcze: 

1. Jakie czynniki mają wpływ na chęć zostania honorowym dawcą krwi? 
2. Z jakich źródeł ludzie czerpią wiedzę na temat honorowego dawstwa krwi? 
 
Metoda i dobór próby 
W celu przeprowadzenia badania zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano kwestionariusz ankiety, 
własnego autorstwa. Ankieta zawierała 26 pytań oraz metryczkę z 5 pytaniami. 
Wszystkie pytania były z możliwością jednokrotnego wyboru. 

Odpowiedzi respondentów opracowano za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
programu komputerowego Microsoft Excel. 

W badaniu brało udział 150 dawców krwi. 
Badanie przeprowadzono w terminie od stycznia 2017 roku do kwietnia 2017 

roku w Gdańskim RCKiK-u. Badanie główne zostało poprzedzone pilotażem 
weryfikującym poprawność narzędzia badawczego. 
 

Charakterystyka grupy badanej 
W badaniu ankietowym wzięło udział 150 honorowych dawców krwi. Wśród 

respondentów znajdowało się 53 kobiety oraz 97 mężczyzn. Przedział wiekowy  
w badanej grupie przedstawiał się następująco: 21-30 lat 66 osób, 31-40 lat 46 
dawców, 41-50 lat 19 krwiodawców, najmłodszą grupę 18-20 latków stanowiło 13 
badanych, a najmniej respondentów było w przedziale wiekowym 51-60 lat tylko 6 
osób. Spośród ankietowanych ilość oddanej przez nich krwi przedstawiała się tak: 
450 ml krwi oddało 19 osób, do 6 litrów najwięcej, bo 63 wskazań, powyżej 6 litrów 
37 osób, 12-18 litrów zdeklarowało 16 badanych, a powyżej 18 litrów oddało krwi 
15 osób. Najwięcej dawców, bo 86 mieszkało w mieście, a na wsi 64 osób. Poziom 
wykształcenia jest czynnikiem sprzyjającym mobilizacji do oddawania krwi ,gdyż  
z wykształceniem średnim było 44% badanych, z wyższym 36%, z zawodowym 
17%, a z podstawowym tylko 3% ankietowanych. Również aktywność zawodowa 
sprzyja krwiodawstwu, ponieważ ponad połowa badanych 67% to osoby czynne 
zawodowo, 25% to uczniowie. Osoby bezrobotne stanowiły trzecią grupę pod 
względem liczebności 7%, a osoby w wieku emerytalnym lub na rencie tylko 1% 
badanych. Krwiodawców wielokrotnie oddających krew było 128, a osób 
pierwszorazowych 22 osoby. Udział w badaniu był dobrowolny, respondentów 
zapoznano z jego celem oraz zapewniono o anonimowości. 
 

Omówienie wyników 
Podstawowym pytaniem postawionym w przeprowadzonym badaniu było 

pytanie o motywację do oddania krwi. Wg opinii badanych ponad połowa (60%) 
oddaje krew bezinteresownie pomagając innym ludziom, 18% realizując się przez 
pomaganie, 13% niosąc pomoc bliskiej osobie, zaś 7%, aby uzyskać przywileje 
przysługujące krwiodawcom, a 2% z innych pobudek (Rycina 1).  
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Rycina 1. Odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyny oddawania krwi 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Informacje o krwiodawstwie najczęściej ankietowani pozyskiwali ze strony 

internetowej RCKiK (46%),następnie od rodziny (21%), z tablic informacyjnych  
i akcji medialnych (po 15%). Z innych źródeł korzystało (3%) badanych. Wyniki 
przedstawia rycina 2. 
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Rycina 2. Odpowiedź na pytanie dotyczące pozyskiwania informacji  
o krwiodawstwie 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Za najbardziej atrakcyjny przywilej dla dawców krwi ankietowani wskazali 

regularną kontrolę swego stanu zdrowia (32%), następnie wolny dzień  
z pracy/szkoły (27%), darmowe przejazdy po uzyskaniu odznaki „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi I stopnia” (17%), darmowe badania (16%) i posiłek 
regeneracyjny/ czekolada (8%), co przedstawia rycina 3.  
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Rycina 3. Odpowiedź na pytanie dotyczące najbardziej atrakcyjnych 
przywilejów dla dawców krwi 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Biorąc pod uwagę ilość oddanej krwi najwięcej ankietowanych (42%) oddało 

450 ml-6 litrów, następnie 6-12 litrów (25%), 0-450 ml (12%), 12-18 litrów (11%)  
i powyżej 18 litrów (10%). Wyniki przedstawia rycina 4. 
 

Rycina 4. Odpowiedź na pytanie dotyczące ilości oddanej krwi 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Respondenci biorący udział w badaniu ankietowym deklarowali wysoki poziom 
częstotliwości oddawania krwi, gdyż najczęściej badani oddają regularnie (77%), 
następnie raz w roku (18%) i raz na kilka lat (5%). Wyniki przedstawia rycina 5. 
 

Rycina 5. Odpowiedź na pytanie dotyczące częstotliwości oddawania krwi 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na podstawie deklaracji osób biorących udział w badaniu określamy, że 

legitymacje „Honorowego Dawcy Krwi” posiada 82% ankietowanych, zaś 18% 
respondentów odpowiedziało, że nie posiada takiej legitymacji. Wyniki przedstawia 
rycina 6. 
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Rycina 6. Odpowiedź na pytanie dotyczące posiadania legitymacji 
„Honorowego Dawcy krwi”. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dyskusja 
Zadaniem współcześnie działającej służby krwi jest zapewnienie 

dostosowanego do aktualnych potrzeb zaopatrzenia pacjentów w bezpieczne 
składniki krwi do transfuzji, jak i dostarczenie materiału wyjściowego do 
wytwarzania produktów krwiopochodnych. Zagwarantowanie dostawy krwi i jej 
składników w ilości wystarczającej do zapewnienia aktualnych potrzeb w głównej 
mierze zależy od dobrej woli honorowych dawców krwi, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w międzynarodowych opracowaniach w tym także w raportach 
Światowej Organizacji Zdrowia.12 

Analizując zebrane źródła i literaturę jak podaje Petelski już od starożytności 
ludzkość interesowała się krwią i jej wykorzystaniem. Krew od zawsze wzbudzała 
ciekawość, była w kręgach zainteresowania alchemików, szamanów, kapłanów, 
astrologów, znachorów, a także i uczonych. To grecki lekarz, poeta i filozof 
Empedokles z Akragas (około 490-430 r. p.n.e.) pisał, że miejscem myśli jest 
pulsująca koło serca krew i to także jemu przypisuje się znane słowa, że krew jest 
darem życia. Zaś Hipokrates z Kos (460-370 r. p.n.e.) zwany ojcem medycyny 
twierdził między innymi, że w myśl zła, krew musi być zastąpiona dobrem przez jej 
upust.13 W minionych wiekach również polscy lekarze pomimo niesprzyjających 
nauce warunków, wojen, klęsk, represji politycznych przyczynili się do rozwoju 
światowej i polskiej transfuzjologii. Lata powojenne w Polsce początkowo były 
okresem, w którym odbudowywano krwiodawstwo i krwiolecznictwo pod egidą PCK 
na podstawie przedwojennych doświadczeń. Polityczne uwarunkowania tego 

                                                           
12WHO Expert Group. Consensus Statement on achieving self-sufficiency in safe blood and blood 
products, based on voluntary non - remunerated blood donation. Vox. sang. 2012, 337-434. 
13Stankiewicz L.: Ilustrowany Słownik Mitologii Greckiej i Rzymskiej. Ossolineum, 2008, 291-305.  
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okresu wymusiły jednak inną drogę jak to opisuje prof. Rudowski, a także 
Niechwiadowicz-Czapka, bowiem majątek należący do PCK został przekazany pod 
nadzór państwa funkcjonujący z większymi lub mniejszymi zmianami do czasów 
współczesnych. Obecnie Polska jak i światowa służba krwi codziennie mierzy się  
z problemem stałego zapewnienia zaopatrzenia w krew i jej składniki. Oddawanie 
krwi jest zjawiskiem masowym w sytuacjach klęsk żywiołowych czy konfliktów 
zbrojnych przynoszących wiele ofiar. Prostym wówczas odruchem jest chęć 
niesienia pomocy w jak najszerszym jej zakresie, w tym także przez oddanie krwi. 
Jednakże w bardzo wielu krajach narastającym problemem jest malejąca liczba 
krwiodawców, przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństw, a wzrastającemu 
zapotrzebowaniu na krew, czyli ten życiodajny lek.14 

Przykładowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 2008 krew oddawało 
5,4% populacji w wieku od 16 do 64 lat, natomiast w roku 2012 wskaźnik ten 
zmalał, do 4,5% chociaż wg przeprowadzonych badań około 60% pełnoletnich 
mieszkańców tego kraju nie posiada medycznych przeciwwskazań do oddawania 
krwi,15 w Anglii aktywni dawcy krwi stanowią 6% ogółu społeczeństwa 
uprawnionych do dawstwa krwi. Według opracowanych danych w Polsce w 2008 
roku liczba krwiodawców wynosiła 583 908, co stanowi tylko 2,25% ludności  
w wieku 18-65 lat.16 Przy czym w roku 2010 liczba krwiodawców wynosiła 608 066, 
w 2011 - 608 590, a rok 2012 przyniósł 608 820 krwiodawców. Kolejne lata 
pokazują niewielką tendencję zwyżkową, co potwierdza również Niechwiadowicz-
Czapka i tak w roku 2013 było dawców 618 820, rok 2014 niestety cechuje ubytek 
- 615607, natomiast pełny rok 2015 podsumowano liczbą wzrostową, bowiem to 
liczba 630 385 stanowiła ilość odnotowanych honorowych dawców krwi.17  
Z przedstawionych wyżej danych wynika, że od roku 2010 liczba dawców w Polsce 
utrzymuje się na względnie stałym poziomie przy jednoczesnym wzroście 
zapotrzebowania na krew i jej składniki. W najbliższych latach istnieje, więc ryzyko 
niezabezpieczenia wystarczającej ilości krwi dla potrzeb leczenia pacjenta, jeżeli 
nie zostaną podjęte skuteczne działania na rzecz utrzymania dotychczasowych 
oraz pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi. Konieczne staje się 
wówczas aktywne poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania krwi i w tym celu 
zarówno w Polsce, jak i innych krajach stosuje się dodatkowe działania, których 
priorytetowym celem jest ułatwienie i usprawnienie oddawania krwi w celu 
zwiększenia liczby donacji. Do działań takich zalicza się organizowanie ekip 
wyjazdowych, pobieranie składników krwi metodami zautomatyzowanymi oraz 
wprowadzenie w niektórych sytuacjach donacji płatnych.18 Instytut Hematologii  
i Transfuzjologii w Warszawie podaje, że liczba organizowanych przez polskie 
centra krwi ekip wyjazdowych wykazuje systematyczny wzrost, bowiem w roku 
2005 było ich 6 669, a w roku 2015 już 13 694. Propagowanie idei honorowego 
dawstwa krwi poprzez zorganizowanie ekip wyjazdowych docierających do 
krwiodawców ma tendencję zwyżkową, co zaowocowało spektakularnym wzrostem 

                                                           
14Trzpiot G., Szołtysek J., Ojrzyńska A.: Analiza porównawcza działalności systemu krwiodawstwa 
państw Unii Europejskiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2014, 128. 
15World Health Organization Towards Self-Scofficiencyin in Safe Blood and Blood Products based on 
voluntary Non – Remunerated Donation. Global Status 2013. 
16Tamże. 
17Tamże 112-123. 
18Tamże, s. 1695-1705. 
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dawców i pobrań, bowiem w roku 2011 stanowiło odsetek 24,6%, a w roku 2013 
już 26,20% [36].19 Powyższe tezy zdają się potwierdzać uzyskane dane, bowiem  
w przeprowadzonym badaniu zauważono pozytywny stosunek ankietowanych do 
akcji wyjazdowych, na 150 osób zbadanych aż 68 wskazało ekipę wyjazdową, jako 
najczęstsze miejsce oddawania krwi, przy czym 56 osób zdeklarowało, że oddaje 
krew w RCKiK Gdańsk, a 26 dawców, że w oddziale terenowym. Zatem wydaje 
się, że akcje wyjazdowe są wartościową formą pozyskiwania honorowych dawców 
krwi, zwłaszcza w stosunku do osób dysponujących ograniczonym czasem, które 
prawdopodobnie nigdy same nie zgłosiłyby się do centrum krwiodawstwa. Jak 
wynika z obserwacji ekipy wyjazdowe stanowią dobry sposób promocji 
honorowego krwiodawstwa i mogą być zachętą do dalszego regularnego 
oddawania krwi i jej składników. Wśród przyczyn decydujących o honorowym 
oddawaniu krwi zdecydowaną przewagę miały motywy altruistyczne wskazań 89 
wśród ankietowanych. Jak na całym świecie także i w Polsce altruizm jest 
podstawową i najbardziej powszechną determinantą honorowego dawstwa krwi, 
bowiem 60 % ankietowanych, jako przyczynę wskazuje właśnie bezinteresowną 
pomoc innym ludziom, bliskiej chorej osobie 13%, o samorealizacji poprzez 
pomaganie mówi aż 18%, a co ciekawe jedynie 7 % badanych skłoniło do dawstwa 
chęć uzyskania przywilejów z tego tytułu, chociaż sporo osób, bo aż 121 na 150 
badanych posiada wiedzę na temat tych przywilejów. Jedynie 29 osób nie posiada 
żadnych informacji na ten temat. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że 
najbardziej atrakcyjnym przywilejem dla dawców krwi jest regularna kontrola swego 
stanu zdrowia 48 wskazań. Na drugim miejscu jest wolny dzień z pracy lub od 
nauki 40 zaznaczeń, na trzecim miejscu ankietowani wskazali darmowe przejazdy 
komunikacją miejską po uzyskaniu odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi-I 
stopnia” 26 osób. Na kolejnych miejscach uplasowano darmowe badania 24 
wskazania i posiłek regeneracyjny 12 osób. Natomiast nikt z ankietowanych nie 
wskazał zwrotu kosztów przejazdu do placówki krwiodawstwa po oddaniu krwi, co 
prawdopodobnie jest podkreśleniem bezinteresowności ofiarowanego daru krwi. 
Jeśli zaś chodzi o metody propagowania w Polsce idei honorowego dawstwa krwi 
80% badanych uważa, że jest ono właściwie i skutecznie popularyzowane, 7% 
twierdzi, że nie, a 13% nie ma zdania na ten temat, choć jednocześnie aż 94 % 
respondentów zachęca innych ludzi do oddawania krwi, jedynie 6% tego nie robi 
sobie tylko znanych powodów.  

W latach 2010-2014 zwiększała się liczba pacjentów leczonych krwią oraz 
przeprowadzonych transfuzji, a tym samym wzrastało zapotrzebowanie na ten lek. 
Dlatego tak istotne jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa  
i premiowanie postaw altruistycznych wśród obywateli oraz edukacja młodego 
pokolenia w tym zakresie. 
 

Podsumowanie 
Reasumując statystyczny honorowy dawca krwi to mężczyzna w przedziale 

wieku 21-40 lat mieszkający w mieście, posiadający wykształcenie średnie  
i aktywny zawodowo, oddający krew metodą konwencjonalną i będący dawcą 
wielokrotnie czynnym, oddającym krew bądź jej składniki. To także osoba 
posiadająca wiedzę na temat przysługujących przywilejów z tytułu bycia dawcą, ale 

                                                           
19Tamże, s.112-123. 
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niekoniecznie z nich korzystająca. To także postać charakteryzująca się szeroko 
pojętym altruizmem. 

Istotnym elementem działań mających na celu pozyskiwanie dawców 
systematycznie oddających krew powinna być edukacja z zakresu krwiodawstwa, 
obalająca wiele mitów i stereotypów ciągle funkcjonujących w społeczeństwie. 
Szczególnie ważna wydaje się być edukacja w szkołach średnich i wyższych, 
bowiem to uczniowie mogą rozpocząć oddawanie krwi i kontynuować ją  
w późniejszym okresie. 

Należy pamiętać, że funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w krew i jej 
składniki nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, chęć niesienia 
pomocy innym oraz poświęcenie około 600 tysięcy ludzi rocznie w Polsce, 
honorowych dawców krwi wielokrotnych, jak i pierwszorazowych. Krwiodawstwo 
ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera 
się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi, bowiem w kraju 
takim, jakim jest Polska konieczne jest dokonanie w ciągu roku około miliona 
transfuzji. Krew jest potrzebna codziennie w dużych ilościach, ponieważ jest 
bezcennym lekiem, którego wciąż bez powodzenia nie udało się syntetycznie 
wytworzyć. Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym 
na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana  
w postaci przetworzonych preparatów pozwala ratować życie i zdrowie ludzkie. 

 
Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonego badania można wysunąć następujące 

wnioski: 
1. Altruizm to najczęstszy powód oddawania krwi wśród badanych osób. 

Bezinteresowna chęć niesienia pomocy to w grupie badanych 
respondentów najważniejszy postulat skłaniający do kontynuowania 
oddawania krwi. 

2. Badani znają przywileje dla honorowych dawców krwi, a za najbardziej 
atrakcyjny wskazali regularną kontrolę swego stanu zdrowia, choć 
stosunkowo rzadko z tego przywileju korzystają. 

3. Informacje o krwiodawstwie najczęściej ankietowani pozyskiwali ze strony 
internetowej RCKiK oraz z ogłoszeń na tablicy w siedzibie krwiodawstwa. 

 
Streszczenie 
Krwiodawstwo zwykle definiowane jest jako akcja społeczna mająca na celu 

pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz ludzi wymagających transfuzji krwi 
lub do produkcji preparatów krwiopochodnych. 

Celem tej pracy było poznanie i przybliżenie sylwetki honorowego dawcy krwi, 
ich opinii na temat dawstwa krwi i doświadczeń z tym procesem związanych. Kim 
oni są, co ich motywuje, czego oczekują? Te zagadnienia przedstawiono na 
podstawie terenowego badania ankietowego, którym objęto 150 osób w tym 97 to 
mężczyźni i 65 kobiet oddających honorowo krew w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, co pozwoliło na dokonanie 
wiarygodnej analizy postaci honorowego dawcy krwi.  

W empirycznej części pracy posłużono się metodą badawczą sondażu 
diagnostycznego na podstawie badań własnych, którego narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety. 
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Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że honorowy dawca 
krwi to osoba reprezentująca pewną postawę życiową, wynikającą z dużego 
zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez 
podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. To altruista, stawiający sobie za cel 
pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom, przyjaciołom,  
a czasem jak wykazują dość liczne przypadki także sobie samemu. 

1. Altruizm to najczęstszy powód oddawania krwi wśród badanych osób.  
2. Badani znają przywileje dla honorowych dawców krwi, a za najbardziej 

atrakcyjny wskazali regularną kontrolę swego stanu zdrowia, choć stosunkowo 
rzadko z tego przywileju korzystają. 

3. Informacje o krwiodawstwie najczęściej ankietowani pozyskiwali ze strony 
internetowej RCKiK oraz z ogłoszeń na tablicy w siedzibie krwiodawstwa. 

Słowa kluczowe: honorowy dawca krwi, RCKiK, altruizm, krwiodawstwo 
 
Summary 
Blood donation is usually defined as a social action aimed at obtaining blood 

from healthy people for people who require blood transfusions or for the production 
of blood products. 
Honorary blood donation is also an expression of voluntary help expressed in 
particular as an act of social solidarity that is, not only declarative, but confirmed by 
a very concrete action. 

The aim of this work was to get to know and characterise a typical honorary 
blood donor, their opinions on blood donation and experience related to this 
process. Who are they, what motivates them, what are their expectations? These 
issues were presented on the basis of a field survey, which included 150 people, 
including 97 men and 65 women honorary blood donors in the Regional Blood 
Donation and Blood Treatment Center in Gdańsk, allowing for a reliable analysis of 
the form of an honorary blood donor. 

In the empirical part of the work a diagnostic survey research method based 
on independent research was used, the research tool of which was  
a questionnaire. 

On the basis of the obtained results, it can be stated that an honorary blood 
donor is a person who has a particular attitude to life, resulting in a great 
understanding of the need for blood treatment or saving human life by giving an 
irreplaceable medicine, which is blood. It is an altruist, aiming to help others, 
perhaps also their own loved ones, and sometimes as as is shown in numerous 
cases also for themselves. The decision to become a blood donor is the beginning 
of a path to gain immense satisfaction flowing from the news that perhaps 
voluntarily and selflessly donated blood will save the health and life of another 
human being. 

Key words: honorary blood donor, RCKiK, altruism, blood donation 
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OD PRZYMUSU LECZENIA ODWYKOWEGO DO MOTYWOWANIA DO ZMIANY 

DESTRUKCYJNEGO ZACHOWANIA 
 
 

Wstęp 
Od ponad 30 lat istnieje możliwość skierowania osoby uzależnionej od 

alkoholu do placówki lecznictwa odwykowego bez jej zgody. Obowiązujące 
przepisy odnoszą się wyłącznie do uzależnionych od alkoholu i nie uwzględniają 
innych uzależnień. Dotyczą sytuacji, w której sąd rodzinny może orzec wobec 
osoby uzależnionej, która swoim piciem narusza ład i porządek społeczny, 
obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w placówce wskazanej przez sąd. 
Postępowanie w tej sprawie wszczynają Gminne Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (dalej: GKRPA) działające przy urzędach gmin, do 
których rodziny, sąsiedzi, pracodawcy, różne instytucje (policja, pomoc społeczna) 
mogą zgłosić osobę pijącą destrukcyjnie alkohol. Zadaniem GKRPA jest wezwanie 
tej osoby i zmotywowanie jej do dobrowolnego pójścia do specjalisty w placówce 
leczenia uzależnień. W przypadku niepowodzenia osoba pijąca jest poddana 
badaniu biegłych w przedmiocie uzależnienia i w razie potwierdzenia diagnozy jest 
kierowana do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny, orzekając zobowiązanie do leczenia, 
wyznacza również rodzaj placówki, do której jest kierowana osoba uzależniona1. 
Zobowiązanie może się wydawać dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy 
w żaden sposób nie udaje się skłonić osoby uzależnionej do przyjęcia pomocy.  
W toku rozważań nad powyższymi zagadnieniami rodzą się pytania dotyczące 
skuteczności wskazanej procedury, jej przełożenia na proces leczenia osoby 
uzależnionej, etyki podjętych oddziaływań wbrew woli osoby zainteresowanej. 
Stały się one przedmiotem niniejszego artykułu. Postawiłam sobie za cel 
przedstawienie aktualnych wyników badań związanych z terapią osób 
uzależnionych, oraz wskazania na ich podstawie możliwych kierunków zmian  
w lecznictwie odwykowym. 

 
Skala uzależnienia od alkoholu w Polsce 
Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD – 102 o tym czy osoba jest uzależniona świadczy występowanie 
w ciągu ostatniego roku picia (z dynamiką 1 miesiąca) co najmniej trzech z sześciu 
poniższych objawów: 

 silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”), 

                                                           
1Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 2018 poz. 2137). 
2World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, ICD-10, 2009. 
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 upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem 
(trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do 
wcześniej założonej ilości, nieskuteczność wysiłków zmierzających do 
zmniejszenia lub kontrolowania picia), 

 fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, pojawiające się, gdy picie 
alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, 
nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, 
rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, 
zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, 
omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne), albo używanie 
alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków uspokajających 
i nasennych) w celu złagodzenia wspomnianych objawów, uwolnienia się 
od nich lub ich uniknięcia, 

 zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka 
alkoholu nie przynosi spodziewanego efektu), konieczność spożycia 
większych dawek w celu wywołania oczekiwanego efektu, 

 z powodu picia alkoholu – narastające zaniedbywanie alternatywnych 
źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu 
przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie bądź na uwolnienie 
się od następstw jego działania, 

 uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów jego szkodliwych 
następstw (picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie 
pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane). 

Dane z 2013 roku wskazują, że blisko 31% Polaków i 6% Polek pije alkohol  
w sposób powodujący szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne. Do grupy tej 
zaliczone zostały osoby nieuzależnione, które piły alkohol szkodliwie i uzależnione 
od alkoholu. Kryteria diagnostyczne wg ICD-10 szkodliwego spożywania alkoholu 
spełniało 14%, zaś uzależnienia - 3,3% dorosłych mieszkańców naszego kraju. 
Próba ekstrapolacji wyników badań epidemiologicznych na populację ludności 
Polski w wieku 18-65 lat dała liczbę ponad 3,6 miliona osób, które spełniały kryteria 
szkodliwego spożywania alkoholu i ponad 850 tysięcy osób uzależnionych od 
alkoholu3. Wcześniejsze źródła podają, że w Polsce kliniczne kryteria rozpoznania 
uzależnienia od alkoholu spełniało ok. 2- 3% dorosłych, co stanowi w przybliżeniu 
800- 900 tysięcy osób4. Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA) z kolei znajdują się szacunkowe dane dotyczące populacji 
osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (tabela nr 1) 
wskazujące na niższą skalę zjawiska. 
 
  

                                                           
3J. Fudała, J. ,K. Dąbrowska., K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem. 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s.45-46. 
4 J. Fudała, Czy moje picie jest bezpieczne?. PARPAMEDIA, Warszawa 2007. 
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Tabela 1. Skala uzależnienia w Polsce 

 Liczba osób 
 Procent 
populacji 

Liczba 
osób 
w Polsce  

Liczba osób dla 
miasta 100 tysięcy 
mieszkańców 

Liczba osób dla 
gminy 10 tysięcy 
mieszkańców 

Uzależnieni od alkoholu 
ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. ok. 2.000 osób ok. 200 osób 

Dorośli żyjących  
w otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, 
rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 400 osób 

Dzieci wychowujące się  
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 400 osób 

Pijący szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 5.000-7.000 osób ok. 500-700 osób 

Ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 2/3 
dzieci  
z tych rodzin 

ok 2 mln 
osób: 
dorosłych  
i dzieci 

ok. 5.300 
osób dorosłych  
i dzieci 

Około 530 osób: 
dorosłych i dzieci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA: www.parpa.pl 
(pobrano: 19.11.2018r.). 

 
Zawarte w tabeli dane odnoszą się nie tylko osób uzależnionych w Polsce, ale 

również osób dotkniętych problemem ze względu na uzależnienie osoby z rodziny. 
Dające do myślenia są dane odnoszące się do dzieci wychowujących się  
w rodzinach alkoholowych oraz ofiar przemocy domowej.  

Specyfika zaburzeń spowodowanych piciem alkoholu powoduje, że osoby 
uzależnione często nie przyjmują do wiadomości, że mają problem. Ich picie 
niepokoi ich rodzinę, bliskich, którzy dostrzegają konieczność podjęcia leczenia 
natomiast sama osoba pijąca nie chce nawet o tym słyszeć. W jaki zatem sposób 
postąpić z osobą, która trwając w nałogu, niepokoi osoby bliskie oraz niszczy 
własne zdrowie? Proponowane w tym miejscu rozważania mają na celu 
zatrzymanie się nad aktualnym znaczeniem instytucji przymusowej terapii osób 
uzależnionych od alkoholu. 

 
Procedura sądowego zobowiązanie do leczenia odwykowego 
Jak czytamy na stronie PARPA „Celem instytucji sądowego zobowiązania 

osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do 
podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia 
stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę 
wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku  
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich (...), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 
Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na 
etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, 
na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia 
ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych 
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zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli. Do 
przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja 
rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub 
pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.”5 Przyjrzyjmy się bliżej podstawom 
prawnym tej procedury 

W październiku 1982 roku, uchwalona została pierwsza wersja Ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pierwszym 
elementem przywołanego aktu prawnego jest preambuła w brzmieniu: „Uznając 
życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego 
dobra Narodu, stanowi się, co następuje.”6 Kubiak zaznacza, że „trzeźwość” 
uznana została w tej ustawie, jako istotna wartość, natomiast uzależnienie 
zdefiniowane zostało jako zagrożenie, nie tylko dla jednostki, ale również dla 
społeczeństwa7. Forma działań przymusowych opisana została w rozdziale 2 
Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako „Postępowanie w stosunku do osób 
nadużywających alkoholu” a zgodnie z art. 23 wskazanego dokumentu osoby 
doświadczające szkody związanej z nadużywaniem alkoholu przez członka 
rodziny, mają prawo do bezpłatnej terapii. W kolejnym, tj. w art. 24 ustawy tej 
dodano, że „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład 
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo 
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie 
przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”8. Procedura uruchamiana jest  
w momencie złożenia pisma do GKRPA właściwej według miejsca zamieszkania 
lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Z wnioskiem takim może zwrócić 
się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu 
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo 
systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Uzupełnieniem treści 
wskazanego unormowania jest art. 26 Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Stanowi on, ze „Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od 
alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub 
niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego”9. W razie braku opinii biegłego 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby 
odpowiednim badaniom. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na 
rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego 
albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe 
doprowadzenie przez organ Policji. Po wydaniu opinii o uzależnieniu na 
posiedzeniu sąd orzeka o obowiązku poddania się leczeniu sąd i może ustanowić 
na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora. Osoba, wobec której 
ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub 
kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego postępowania w okresie 
nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku 

                                                           
5www.parpa.pl (pobrano 10.11.2018r.). 
6Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 2018 poz. 2137).  
7R. Kubiak, Prawo medyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s.396. 
8Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 2018 poz. 2137). 
9Tamże. 
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poddania się leczeniu. Kurator jest uprawniony do składania do sądu wniosków  
w sprawie zmiany postanowienia co do rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz 
w sprawie orzeczenia ustania obowiązku poddania się leczeniu, a także 
zawiadamiania sądu o potrzebie podjęcia innych niezbędnych czynności. 

W polskim porządku prawnym tego typu działania bez zgody można 
podejmować wyłącznie - poza nielicznymi wyjątkami - w stosunku do osób 
uzależnionych od alkoholu10. Jak przypomina Justyna Zajdel: „Leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu jest co do zasady dobrowolne, podobnie jak  
w przypadku osób uzależnionych od narkotyków. Zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe skierowanie na 
leczenie odwykowe może odbywać się za zgodą sądu. Leczeniu przymusowemu 
mogą zostać poddane zarówno osoby małoletnie jak i dorosłe osoby, które  
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 
spokój lub porządek publiczny”.11 

 
Skuteczność procedury zobowiązania do leczenia 
Na początku czerwca 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport 

dotyczący przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 
w latach 2013 – 2015. Kontrolę przeprowadzono łącznie w 41 podmiotach, w tym 
31 gminach i 10 podmiotach leczniczych z województw: pomorskiego, śląskiego, 
warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego12. Jak czytamy w opublikowanym 
stanowisku „Wyniki kontroli NIK pokazują, że realizacja procedury trwa zbyt długo. 
Od skierowania przez sąd na leczenie do podjęcia terapii średnio mijają niemal 
dwa lata. W tym czasie osoby uzależnione od alkoholu pozostają w swoich 
rodzinach i środowisku, nadal stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia 
domowników i sąsiadów. Procedura nie spełnia zatem ważnego celu, jakim jest 
ochrona rodziny i środowiska osoby nadużywającej alkoholu”13. Eksperci NIK 
dodają ponadto, że „Wyniki kontroli wskazują, że większość skierowanych (62 
proc.) nie stawia się na leczenie. Połowę z przyjętych osób (51 proc.) doprowadziła 
policja. Prawie jedna trzecia (30 proc.) przyjętych na obowiązkową terapię nie 
kończy jej. Połowa zobowiązanych do leczenia (50 proc.) jest kierowana przez 
sądy wielokrotnie. Zaledwie 2 proc. skierowanych, którzy ukończyli terapię na 
poziomie podstawowym, podjęło wysiłek poddania się elementom terapii na 
poziomie ponadpodstawowym. Ponadto obserwacje kliniczne pokazują, że osoby 
przymusowo skierowane na leczenie odwykowe częściej i szybciej wracają po 
leczeniu do picia alkoholu14. Wyniki wskazują, że na niską skuteczność  
i przewlekłość realizacji procedury kluczowy wpływ mają działania GKRPA. 
Powszechnie stosowaną praktyką w jest długotrwałe motywowanie zgłoszonych 
osób do dobrowolnego podjęcia leczenia. W ocenie NIK wymaga to 
profesjonalnego przygotowania w dziedzinie terapii uzależnień, tymczasem tylko w 
co trzeciej ze skontrolowanych komisji przynajmniej jeden z jej członków był 
specjalistą z tej dziedziny. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie 

                                                           
10M. Nestarowicz, Prawo medyczne, Wydawnictwo Dom Organizatora 2005, s. 111 
11J. Zajdel, Prawo w medycynie – podręcznik dla lekarzy. Wydawnictwo Progress. Łódź 2007, s.43.  
12Serwis Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl (pobrano 10.11.2018r.).    
13Tamże. 
14Tamże. 
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powierzają komisjom wprost zadania polegającego na motywowaniu zgłoszonych 
osób do podjęcia leczenia. Wyrażone powyżej stanowiska dotyczące 
przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu wskazałyby na 
nietrafność obecnych rozwiązań prawnych. Maria Nowacka zwróciła uwagę, że 
„Wszelkie działania noszące znamiona przymusu w dłuższej perspektywie 
czasowej okażą się bezskuteczne, a co gorsza – w końcu doprowadzą do jakichś 
tragicznych konsekwencji, gdyż tak kończą się wszelkie próby wprowadzenia  
w życie utopii”15. 

Jak zatem skuteczność zaprezentowanej procedury przekłada się na leczenie 
osób uzależnionych od alkoholu? Eksperci NIK zaznaczają, że efektywność 
psychoterapii wymaga zgody i zaangażowania pacjentów w proces leczenia. 
Pacjenci zmuszeni do leczenia odwykowego znajdują się w dużo gorszej 
psychologicznie sytuacji niż osoby, które dobrowolnie podjęły decyzję o udziale 
w terapii, dlatego efekty leczenia tych osób nie są zadawalające.16 

 
Efektywność programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie  

w podmiotach leczniczych. Warto zaznaczyć, że w Polsce leczenie osób 
uzależnionych jest bezpłatne, również dla nieubezpieczonych. Zasadnicza metoda 
leczenia jest psychoterapia uzależnienia, natomiast farmakoterapia pełni  
w leczeniu rolę wspierającą psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głownie 
na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych i szkód zdrowotnych oraz 
chorób towarzyszących. Leczenie uzależnienia jest również bezpłatne poza 
sytuacją sądowego zobowiązania do leczenia, które zostały określone w art. 24 
ustawy. 

Zgodnie z danymi PARPA z 2013 w Polsce działa 16 Wojewódzkich 
Ośrodków Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 524 
poradni/przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (poradni 
terapii uzależnień), 112 dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu, 88 
całodobowych oddziałów leczenia uzależnień (COTUA) i oddziałów leczenia 
uzależnień (OLU) oraz 60 oddziałów leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych (OLAZA)17,18. Fudała wskazuje, że osoby zobowiązane stanowią 
20% pacjentów lecznictwa odwykowego (w oddziałach całodobowych ok. 38%),  
w grupie osób zobowiązanych: 52% podejmuje leczenie podstawowe, 28% kończy 
leczenie podstawowe. Zdecydowana większość nie realizuje zaleceń19. 

Bogusław Habrat, dokonując analizy współczesnych form terapii uzależnień, 
zwraca uwagę, iż posiada ona charakter eklektyczny. Pacjent bierze udział  
w działaniach opartych na procedurach edukacyjnych równocześnie podejmowane 
są wobec niego behawioralno-poznawcze interwencje terapeutyczne. Kluczową 
rolę w działaniach leczniczych odgrywają ruchy samopomocowe, często oparte na 
modelu społeczności terapeutycznej. To właśnie w grupie ukazywane są w sposób 

                                                           
15M. Nowacka , Promocja zdrowia jako czynnik medykalizacji społecznej uwagi w odniesieniu do Karty 
Ottawskiej, (w:) K. Basińska, J. Halasz (red.). Etyka w medycynie - wczoraj i dziś. Wybrane 
zagadnienia. Wydawnictwo Impuls. Kraków 2013, s.149. 
16 Serwis Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl (pobrano 10.11.2018). 
17www.parpa.pl (pobrano 10.11.2018). 
18J. Fudała, (w:) http://www.psychologia.edu.pl/SYSTEM_POLSKIEGO_LECZNICTWA_ODWY-
KOWEGO_2014 (pobrano 10.11.2018r). 
19Tamże. 

http://www.nik.gov.pl/
http://www.parpa.pl/
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najszybszy autodestrukcyjne zachowania pacjenta. Na kolejnych etapach jest on 
uczony rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych. Uczy się diagnozowania 
momentów, które powodować mogą u niego powrót do uzależnienia, jednocześnie 
jest w grupie cały czas motywowany. Istotnym elementem działań terapeutycznych 
zdaniem Habrata jest kształtowanie u pacjenta postaw altruistycznych.  
W kolejnych momentach postępowania terapeutycznego, sam swoją postawą ma 
wspierać inne osoby20. 

Pomimo mnogości podejść terapeutycznych terapia uzależnienia od alkoholu 
realizowana jest w Polsce głównie w ramach podejścia strategiczno-strukturalnego 
J. Mellibrudy i Z. Sobolewskiej-Mellibrudy21. Podejście to w głównej mierze oparte 
jest na modelu behawioralno-poznawczym i obowiązuje w Polsce od blisko 30 lat. 
Działania podjęte w jej trakcie maja na celu identyfikację dysfunkcyjnych 
przekonań, postaw oraz sytuacji odgrywających istotną rolę w procesie 
uzależniania się. Terapia, w oparciu o ten nurt psychoterapii, w dużym stopniu 
skoncentrowana jest na deficytach, aspekcie chorobowym (głód alkoholowy, 
tożsamość alkoholowa, rozbrajanie mechanizmów uzależnienia) co skutkuje 
mniejszym zainteresowaniem aspektem zdrowia i zasobami pacjenta, które chory 
również posiada. W koncepcji tej główny nacisk położony jest na leczenie samego 
uzależnienia i terapię powiązanych z nim problemów, brakuje spojrzenia na osobę 
uzależnioną jako całość bio-psycho-społeczną. Często w publikacjach podkreśla 
się nadrzędność tego behawioralno-poznawczego podejścia w terapii uzależnień 
nad innymi propozycjami terapeutycznymi, jednak wyniki badań nie są 
jednoznaczne22,23.  

Od strony praktycznej pomimo pozytywnych zmian w lecznictwie odwykowym 
(coraz szersza oferta terapeutyczna, lepiej wykwalifikowana kadra), wysoki procent 
osób rozpoczynających leczenie nie kończy go, a wielu tych, którzy kończą terapię, 
nie udaje się utrzymać abstynencji. Przeprowadzone na gruncie polskim badania 
katamnestyczne wykazują, że po 2 latach od opuszczenia placówki pełną 
abstynencję utrzymywało 33,4% pacjentów24,25,26. Klaus Grawe, znany badacz 
terapii i jeden z wybitnych przedstawicieli i prekursorów terapii integratywnej, 
podkreśla, że jednym z podstawowych czynników efektywności psychoterapii, jest 
aktywacja zasobów pacjenta a skuteczne są te podejścia terapeutyczne, które 
skupione są na diagnozie zasobów pacjenta i ich aktywacji w procesie 

                                                           
20B. Habrat, Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (w:) A. 
Bilikiewicz (red.) Psychiatria –podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie: PWL, 
Warszawa 2006, s.238-269. 
21J. Mellibruda, Z. Sobolewska – Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. 
Wydawnictwo IPZ. Warszawa 2006. 
22J.W. Finney, Limitations in using existing alcohol treatment trials to develop practice guidelines. 
Addiction, 2000, nr 95(10), s. 1491-1500. 
23R. Schwarz, W. Strauss, Out-patient behaviour therapy in alcoholism: treatment outcome after 2 
years. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2002,  nr 106, s. 227-232.    
24S. Nikodemska,  Efekty terapii w różnego typu placówkach odwykowych. Terapia Uzależnienia  
i Współuzależnienia, 2000, 1/2000.  
25K. Fronczyk, Badania nad rezultatami leczenia. Alkohol i Nauka.  2000, nr 10.  
26K. Kurza, Analiza efektów terapii osób uzależnionych od alkoholu w placówkach lecznictwa 
odwykowego w Polsce – Sonda STU’2005 – badanie katamnestyczne. Wydawnictwo IPZ. Warszawa 
2005. 
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psychoterapii27. W literaturze dotyczącej skuteczności terapii znana jest reguła 
Emricka. Na podstawie metaanalizy 113 badań, które były przeprowadzone  
w obszarze anglojęzycznym stworzył on regułę „jednej trzeciej”. Emrick stwierdził, 
że po terapii: 1/3 klientów wraca do picia i piją tak samo, jak przed podjęciem 
leczenia, • 1/3 klientów utrzymuje abstynencję, • 1/3 klientów pije mniej niż przed 
terapią („wykazują poprawę w sposobie picia i funkcjonowania”)28. Z kolei Süß 
zauważył, że liczba osób zachowujących zupełną abstynencję maleje z czasem, 
ale jednocześnie rośnie liczba osób, które doświadczyły poprawy w swoim 
funkcjonowaniu29. 

Moos i wsp. wśród czynników mających wpływ na efekty leczenia osób 
uzależnionych od alkoholu wymieniają zmienne demograficzne, społeczne  
i osobiste oraz umiejętności zaradcze, które jednostka posiada, samo leczenie 
oraz czynniki wyzwalające. Uważają, że wszystkie te zmienne oddziaływają na 
siebie i wpływają na konkretne zachowania uzależnionych. Wśród zmiennych tych 
ważną rolę wydają się odgrywać zasoby osobiste pacjenta30.  

Chodkiewicz dla potrzeb swoich badań zasoby osobiste podzielił na zasoby 
zewnętrzne (stan cywilny, zatrudnienie, wiek, wykształcenie, zawód) i zasoby 
wewnętrzne, czyli sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przekonania osobiste  
i oczekiwania (poczucie własnej skuteczności i wartości, poczucie wartości 
własnego zdrowia i satysfakcji życiowej, dyspozycyjny optymizm, akceptacja 
uzależnienia jako choroby). Celem tych badań było uchwycenie zależności 
pomiędzy zasobami zewnętrznymi i wewnętrznymi posiadanymi przez 
uzależnionych od alkoholu mężczyzn, a utrzymaniem przez nich abstynencji. 
Istotne również było podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, jak posiadane zasoby 
osobiste wpływają na postępy w terapii. W obrębie analizowanych zmiennych 
stwierdzono szereg istotnych zmiennych. Uzależnieni utrzymujący abstynencję 
różnili się od powracających do picia pod względem zasobów zewnętrznych 
(pozostawanie w związku małżeńskim posiadanie pracy) jak i wewnętrznych 
(preferencja aktywnych strategii radzenia sobie ze stresem, wyższe poczucie 
własnej wartości i skuteczności, większy optymizm oraz akceptacja uzależnienia)31. 

Rolę zasobów w zamianie alkoholowych zachowań również wyjaśnia 
zaproponowana przez Hobfolla Teoria Zachowania Zasobów (COR)32. Według 
tego modelu głównym czynnikiem zmiany destrukcyjnych zachowań są zasoby,  

                                                           
27Por. T. Głowik,  Pacjenci maja różny rozmiar butów, czyli o pułapkach integracyjnej psychoterapii 
uzależnień (podejście strategiczno – strukturalne). Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 2014, nr 
3/2014. 
28C.D. Emrick., A review of psychologically oriented treatment of alcoholism: I. The use and 
interrelationships of outcome criteria and drinking behaviour following treatment, Quarterly Journal of 
Studies on Alcohol.1974, nr 35. 
29H.M. Süß, Zur Wirksamkeit der Therapie bei Alkoholabhängigen: Ergebnisse einer Meta-Analyse. 
Psychologische Rundschau, 1995, nr 46. 
30R. H. Moos, J.A. Schaefer . Coping Resources and Process: Current Concepts and 
Mesaures. (w:) Goldberger, L., Breznits, S. (red.). Handbook of Stress: Theoretical and clinical aspects. 
The Free Press. New York 1993. 
31Chodkiewicz, J. Rola zasobów osobistych w utrzymaniu abstynencji przez mężczyzn uzależnionych 
od alkoholu W: Alkoholizm i Narkomania. 2001, nr 14(2), s. 277-287.   
32S. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. GWP. Gdańsk 2006. 
A. Jakubik., B. Kowaluk  Wsparcie społeczne a utrzymanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od 
alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 1997, nr  1(26): s. 98–105. 
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a więc przedmioty, warunki, cechy osobowości, które mają znaczenie i są cenione 
przez ludzi (np. dom, zdrowie, związek małżeński, zatrudnienie, pieniądze, 
kompetencje ect.). Hobfoll w swojej teorii COR zakłada, ze ogólnym celem 
aktywności ludzkiej jest dążenie do uzyskania, utrzymania i ochrony tego, co jest 
dla nich cenne, czyli zasobów. Ich utrata prowadzi do silnego stresu i pogorszenia 
funkcjonowania, analogicznie dostępność do określonych zasobów zwiększa 
odporność na stres. Działanie w kierunku zmiany swojej sytuacji nastąpi dopiero 
wtedy, kiedy osoba będzie posiadać odpowiedni poziom tych zasobów. Hobfoll 
proponuje listę 74 zasobów ważnych dla człowieka, których posiadanie wyznacza 
jego satysfakcję z życia. Zakłada następującą ich typologię:  

 Zasoby materialne to obiekty fizyczne (dom, samochód) mające 
bezpośredni związek z przetrwaniem, ale też mające znaczenie dla 
samooceny (np. brylanty)  

 Zasoby osobiste to umiejętności oraz cechy osobowości 

 Zasoby stanu obejmują zdrowie, zatrudnienie, pozycję społeczną, staż 
pracy, małżeństwo. Zasoby te dają dostęp do puli innych zasobów.  

 Zasoby energii to pieniądze, wiarygodność kredytowa i wiedza.  
Z perspektywy COR w warunkach niskiego poziomu zasobów preferowana 

strategia radzenia sobie w sytuacjach stresowych (sytuacja zagrażająca 
trzeźwieniu) może zaskutkować brakiem działania i chęci do zmiany, co  
w przypadku osoby uzależnionej może zakończyć się powrotem do picia. Zgodnie 
z tym modelem niewielka ilość zasobów może również uniemożliwiać osobom 
uzależnionym utrzymanie się w programie terapeutycznym. Tym co prowadzi do 
zmiany destrukcyjnych zachowań są właśnie zasoby. Praca terapeutyczna w tym 
oparta na modelu COR jest wyraźnie ukierunkowana na zasoby pacjenta zamiast 
na jego braki i deficyty. Perspektywa zorientowana na zasoby wskazuje na 
konieczność niesienia konkretnej pomocy w zakresie zapewnienia pacjentowi 
określonych warunków życia (mieszkanie, wykształcenie, zatrudnienie, wsparcie 
innych, profesjonalna pomoc) niezbędnych w procesie ponownej adaptacji  
i odzyskania utraconych zasobów. 

Prowadzone badania naukowe dowodzą, że zmienne socjodemograficzne 
takie jak: pozycja społeczna, sytuacja małżeńska i zawodowa (w modelu Hobfolla 
ujęte jako zasoby stanu) odgrywają istotną rolę w zapobieganiu nawrotom picia. 
Saunders i Allsop twierdzą, że udana zmiana zachowania u osoby pijącej 
problemowo jest bardziej prawdopodobna w sytuacji dobrych stosunków 
interpersonalnych, dobrej pracy i kontaktów rodzinnych33 Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w VIII Raporcie specjalny dla Kongresu 
USA zaznacza, ze status socjoekonomiczny, małżeński i związany z zatrudnieniem 
pozwalają przewidywać wyników leczenia34.  

W obszarze efektywności terapii obok problematyki związanej z zasobami 
osobistymi w literaturze przedmiotu podkreśla się rolę motywacji do zmiany. Na jej 
istotną rolę dla przebiegu i efektów terapii osób uzależnionych zwraca się uwagę 
we wszystkich modelach terapii uzależnienia. Simpson35 oraz Laudet i Stanick36 

                                                           
33B. Saunders, S.  Allsop,  Nawroty — polemika. W: Gossop M. (red.).Nawroty w uzależnieniach. 
PARPA, Warszawa 1997. 
34Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . VIII Raport specjalny dla Kongresu 
USA. PARPA. Warszawa 1995. 
35D.D. Simpson,  Modeling treatment process and outcomes. Addiction, 2001, nr 96, 2, s,207–211. 
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widzą w niej klucz do zaangażowania w terapię, utrzymywania abstynencji  
i skuteczności leczenia. Groshkova37 uważa wewnętrzną motywację za główny 
zasób wspomagający proces zmian i wskazuje, że istotnym celem interwencji  
w stosunku do osób uzależnionych jest zbadanie ich motywacji do zmiany oraz 
rozpoznanie zasobów umożliwiających i ułatwiających wdrażanie oraz utrzymanie 
korzystnych przeobrażeń. Wspomniana autorka zaznacza, że motywacji poświęca 
się zdecydowanie zbyt mało miejsca w badaniach oraz rozważaniach 
teoretycznych związanych z uzależnieniami, czego przykładem jest nieopra-
cowanie dotąd spójnego modelu zawierającego zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, 
oddziałujące na motywację i jej zmiany u alkoholików.  

Na gruncie polskim Chodkiewicz38 przeprowadził badania dotyczące związku 
miedzy motywacją do leczenia a ukończeniem terapii. Badania dotyczyły 
uzależnionych mężczyzn. Na podstawie dwóch badań przeprowadzonych  
w ośrodkach lecznictwa odwykowego na grupie mężczyzn (N=120, N=250) 
doszedł do wniosku, że kończący terapię ambulatoryjną charakteryzują się na 
początku leczenia większym nastawieniem na działanie (aktywność), wyższym 
poczuciem zagrożenia (zagrożenie), spostrzeganiem większej liczby ujemnych 
stron picia, bardziej korzystnym bilansem decyzyjnym, większym ukierunkowaniem 
na utrzymywanie pełnej abstynencji oraz większym zaufaniem do siebie co do 
możliwości osiągnięcia celu w porównaniu z mężczyznami przerywającymi terapię. 
Poziom początkowej motywacji wykazywał istotne związki z uczestnictwem  
w ruchu AA, wiekiem pacjentów, wiekiem rozpoczęcia picia problemowego, 
zatrudnieniem, zamieszkaniem z bliskimi, towarzyszącymi zaburzeniami 
somatycznymi i psychicznymi. Wnioskiem z badań było stwierdzenie, że 
motywacja do leczenia odgrywa istotną rolę w ukończeniu terapii. Wyniki badań 
wskazują na potrzebę diagnozowania motywacji pacjentów zgłaszających się do 
placówek odwykowych i zindywidualizowania procesu terapii.  

Najczęściej przywoływane w literaturze przedmiotu wyniki badań dotyczące 
motywacji związane są ze stworzonym przez Prochaskę i DiClemente 
Transteoretycznym Modelem Zmiany39 oraz wywodzącym się z psychologii 
motywacji Wywiadem Motywującym Millera i Rolnicka40. Transteoretyczny Model 
Zmiany zakłada, że zmiana zachowania (np. zaprzestanie picia, podjęcie 
abstynencji lub redukcja innych zachowań problemowych) odbywa się fazowo. 
Obaj autorzy stoją na stanowisku, że osoba, której zmiana dotyczy, przechodzi 
niejako przez pięć faz: prekontemplacji, kontemplacji, przygotowania, działania, 
podtrzymywania. Szósta faza rozwiązywania nie jest dostępna dla osób 
uzależnionych ze względu na charakter samego zaburzenia i związane z nim 
nawroty picia. Pierwsze trzy fazy charakteryzują się niską motywacją do podjęcia 

                                                                                                                                                    
36B.A. Laudet, V. Stanick, Predictors of motivation for abstinence at the end of outpatient substance 
abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 2010,  38(4), s. 317–332. 
37T. Groshkova,  Motivation in substance misuse treatment. Addiction Research and Theory, 2010,  
nr 18(5), s. 494–510. 
38J. Chodkiewicz,  Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez 
mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2013, nr  26(2), s. 119 -136 
39J.O. Prochaska, J.C. Norcross, C.C. DiClemente, Stages of change: Prescriptive guide-lines. (w:) G. 
P. Kocher, J. C. Norcross, S. S. Hill (red.), Psychologists desk reference. Oxford University Press, New 
York 2005. 
40W.R. Miller, S. Rollnick,  Wywiad Motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karków 2010. 
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zmiany. Stadia procesu zmiany definiowane są w tym modelu jako specyficzna 
konstelacja postaw, intencji i zachowań, związanych z określonym miejscem 
jednostki w cyklu zmiany, która jest zjawiskiem rozłożonym w czasie. Każde ze 
stadiów odzwierciedla nie tylko jakiś przedział czasu, lecz także zestaw zadań, 
które trzeba wykonać, aby przejść do następnego stadium. Wprawdzie czas, jaki 
zajmuje przejście przez każde stadium bywa różny, ale przyjmuje się, że zadania 
do wykonania są takie same 41. 
Autorzy modelu wyróżniają następujące stadia zmiany w ramach procesu 
zdrowienia: 

 Stadium prekontemplacji. Nie ma w nim intencji zmiany zachowania 
(podjęcia abstynencji) w dającej się przewidzieć przyszłości. Uzależniony 
będąc w tym stadium nie uświadamia sobie swoich problemów. Zwykle 
czuje się zmuszony do zmiany przez różne życiowe okoliczności.  

 Stadium kontemplacji, występuje świadomość istnienia problemu  
i poważne myślenie o jego przezwyciężeniu, ale jeszcze nie ma 
zobowiązania się do podjęcia działania. Poważne rozważanie kwestii 
rozwiązania problemu jest centralnym elementem tego stadium. Wiadomo 
gdzie się chce iść, ale nie jest się jeszcze gotowym, aby to zrobić.  

 Stadium przygotowania łączy kryteria intencji i zachowania. Osoby 
uzależnione znajdujące się w tym stadium zamierzają natychmiast podjąć 
działania i donoszą nawet o drobnych zmianach (np. ograniczają ilości 
spożywanego alkoholu).  

 Stadium działania – działanie pociąga za sobą bardzo wyraźne zmiany 
zachowania i wymaga wiele czasu i energii. Modyfikacje zachowania są 
zwykle najbardziej widoczne i zyskują największe uznanie otoczenia. 
Zaczynają też być świadome zagrożeń, które mogą udaremnić podjęte 
działania bez względu na to, czy zagrożenia te będą miały charakter 
poznawczy (oczekiwania dotyczące złamania abstynencji), behawioralny 
(pozornie nieistotne decyzje), emocjonalny (nasilenie stresu lub depresji) 
czy wreszcie środowiskowy (brak wsparcia ze strony rodziny). Dzięki temu, 
że rozpoznają te zagrożenia, opanują skutecznie strategie zapobiegania 
nawrotom i „wpadkom”.  

 Stadium utrwalania– w ostatnim stadium procesu zmiany człowiek stara się 
zapobiec nawrotowi i umocnić korzyści płynące z działania na rzecz 
zmiany.  

Model transteoretyczny to model spirali, w którym możliwe jest przejście od 
refleksji przez przygotowanie i działanie do stadium utrwalenia, ale wiele osób 
uzależnionych miewa nawroty i cofa się do stadium wcześniejszego. W przypadku 
uzależnień nawrót jest raczej regułą niż wyjątkiem. Rozwiązanie problemu 
następuje wówczas, kiedy dana osoba nie odczuwa już chęci picia, nie podejmuje 
zachowań ryzykownych, by powrócić do problemowych zachowań i nie musi już 
czynić wysiłków, żeby uniknąć nawrotu. Badania dowodzą, że w procesie zmiany 
zdarzają się sytuacje, że ktoś przechodzi z sukcesem cały cykl, jednak większość 
osób doświadcza nawrotów starych zachowań i wraca do wcześniejszych stadiów 
zmiany. Mimo doświadczenia nawrotu osoby te nie wracają do punktu wyjścia. 

                                                           
41J.O. Prochaska, J.C. Norcross , Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. IPZ. 
Warszawa 2006. 
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Tylko ok. 15% osób w sytuacji nawrotu wycofuje się z działania lub podtrzymania 
do prekontemplacji a większość ludzi wraca do stadium kontemplacji 42.  

Autorzy modelu wykazywali w nich związek miedzy stadium zmiany, w jakim 
znajdowały się te osoby w chwili rozpoczęcia terapii a efektywnością leczenia. 
Analiza stadium zmiany, w jakim pacjent rozpoczyna leczenie, pozwala 
przewidzieć jego postęp: rok po zakończeniu terapii nie paliło 22% osób, które 
rozpoczynały terapię w stadium prekontemplacji, 43% w stadium kontemplacji  
i 76% - w stadium przygotowania i działania. Inne wyniki badań wskazywały, że 
odwołanie się do stadiów i procesów zmiany wg modelu TTM umożliwia 
rozpoznanie 93% spośród osób przerywających terapię. Wśród nich największą 
ilość (40%) stanowili pacjenci w stadium prekontemplacji. Szybko przerywało 
terapię 20% klientów w stadium działania, przy czym przyczyny rezygnacji  
z leczenia w tej grupie uznano za uzasadnione. Terapie kontynuowały osoby 
znajdujące się w stadium kontemplacji43. Przykładowo, Blume, Schmaling i Marlatt 
stwierdzili, że świadomość intrapersonalnych konsekwencji picia, czyli znaczącego 
motywatora do podejmowania zmian we własnym życiu, jest u osób uzależnionych 
większa w fazie kontemplacji niż prekontemplacji. Na tej podstawie wnioskowali, że 
na podstawie znajomości etapu, w którym znajduje się pacjent można 
przewidywać zmiany w jego piciu, przynajmniej w krótkim czasie44.  

Prochaska i Norcross zdecydowanie dowodzą, że dostosowanie programów 
terapeutycznych do stadium w jakim znajduje się pacjent pozwala przewidzieć ich 
skuteczność. Programy terapeutyczne oparte o model behawioralno – poznawczy 
okazywały się wysoce skuteczne dla osób rozpoczynających terapię w stadium 
działania i podtrzymania i nieskuteczne dla osób, które rozpoczęły leczenie w fazie 
prekontemplacji i kontemplacji. 90% programów terapeutycznych nakierowanych 
jest na działanie, przy czym mniej niż 20% pacjentów prezentujących zachowania 
problemowe jest gotowych na rzecz zmiany co oznacza, że dany program 
odpowiada potrzebom co piątego pacjenta zgłaszającego się po profesjonalną 
pomoc 45. Badania nad skutecznością dopasowywania procesów zmiany i technik 
ich realizacji do potrzeb pacjenta w zależności od stadium zmiany wskazują, że 
zwiększają efektywność oddziaływań terapeutycznych:  

 diagnozowanie pacjenta pod względem stadium zmiany, w jakim się 
znajduje  

 dostosowanie do tego stadium właściwych procesów użytecznych  
w określonych stadiach 

 dostosowywanie technik do realizacji procesów dostosowanych do potrzeb 
pacjenta w stadium zmiany, w którym się znajduje. 

Powyższe doniesienia badawcze przekonują, ze diagnozowanie stadium 
zmiany, w jakim znajduje się osoba uzależniona trafiająca do placówki odwykowej  
i dostosowanie do tego stadium właściwych procesów zmiany, daje szansę na 
znaczne zwiększenie efektywności oddziaływań terapeutycznych46. 

                                                           
42Tamże. 
43Tamże. 
44A.W. Blume., K.B. Schmaling, A. Marlatt, Recent drinking consequences, motivation to change, and 
changes in alcohol consumption over a three month period. Addictive Behaviors. 2006, nr 31(2), s. 331–
338. 
45J.O. Prochaska, J.C. Norcross, C.C. DiClemente, Zmiana na dobre. Instytut Amity. Warszawa 2008.  
46Tamże. 
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Połączenie dwóch wspomnianych teorii odnajdujemy w badaniach Walt, 
Stevens, Jason i Ferrari (2012) mających na celu określenie związku miedzy utratą 
zasobów, ich pozyskaniem a nawrotem u osób na etapie utrwalania zmiany. 
Zmienne operacjonalizowane były w oparciu o Transteoretyczny Model Zmiany 
Prochaski i DiClemente oraz Teorię Zachowania Zasobów (COR) Hobfolla. 
Uczestnikami badania było 579 uzależnionych osób utrzymujących abstynencję, 
funkcjonujących w grupach samopomocowych. Badanie przeprowadzono 
dwukrotnie w okresie 9 miesięcy w celu określenia zysków i strat w obszarze 
zasobów oraz ich wpływu na ryzyko nawrotu. Średnia długość abstynencji wyniosła 
1,72 roku i osoby te zostały sklasyfikowane w stadium utrwalania. Analizy 
wykazały, że osoby, które odnotowały niższe poziomy wzrostu zasobów na 
początku badania, a także miały mniejsze przyrosty zasobów i większe straty  
w czasie były bardziej predysponowane do wystąpienia nawrotu. Wyniki 
potwierdziły założenia COR, zasoby stanowią ważny predyktor wystąpienia 
nawrotu u uzależnionych osób utrzymujących abstynencję47. 

Rola motywacji w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu stała się 
przedmiotem niniejszego artykułu. Opisana procedura sądowego zobowiązania do 
leczenia zwraca uwagę na ważny wskaźnik efektywności leczenia osób 
uzależnionych od alkoholu jakim jest motywacja do zmiany. Wskazana przez NIK 
niewydolność polskiego systemu leczenia uzależnień wymaga z całą pewnością 
zmian systemowych. Nie można jednak zgodzić się ze stwierdzeniem 
wskazującym, iż konieczne jest zlikwidowanie możliwości podjęcia działań 
przymusowych wobec osoby nałogowo spożywającej alkohol. Omówione wyniki 
kontroli uzasadniają zgłoszenie potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań  
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. NIK zgłasza Ministrowi Zdrowia potrzebę 
podjęcia zmian przepisów prawa mających na celu kompleksowe uregulowanie 
problematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez gminne komisje 
rozwiązywania problemów alkoholowych. W ocenie NIK, niezbędne jest przede 
wszystkim upowszechnianie bardziej skutecznych form przeciwdziałania 
alkoholizmowi opartych na leczeniu podejmowanym dobrowolnie. Dorota 
Karkowska zwróciła uwagę, iż w podobnych postępowaniach w pierwszym rzędzie 
należy podjąć działania mające na celu przekonanie danej osoby do 
dobrowolnemu poddaniu się terapii48. Niniejszy artykuł poświęcony został 
poszukiwaniu skutecznych sposobów motywowania osób uzależnionych od 
alkoholu do zmiany destrukcyjnych, alkoholowych zachowań. 

 
Streszczenie 
W niniejszym artykule autorka odnosi obowiązującą od ponad 30 lat 

procedurę przymusowego skierowania osoby uzależnionej od alkoholu do placówki 
lecznictwa odwykowego do jej skuteczności. Przestawia opublikowany raport 
Najwyższej Izby Kontroli dotyczący kierowania osób uzależnionych od alkoholu na 
leczenie, w którym procedura zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do 
leczenie odwykowego przedstawiona jest jako niefunkcjonująca sprawnie  
i niewspomagająca skutecznie rozwiązywania problemów alkoholowych. Poza 

                                                           
47L.C. Walt, E. Stevens, L.A. Jason, J.R. Ferrari. Continued Successful SA Recovery during the 
Maintenance Stage: Intra-Individual Resource Loss & Gain Predict Relapse. Open Journal of Medical 
Psychology 2012, nr 1(1),s. 1–7. 
48D. Karkowska, Prawa pacjenta. Wydawnictwo ABC. Warszawa 2004, s.344-345. 
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opisem obowiązującego w Polsce porządku prawnego w artykule przedstawiona 
została organizacja lecznictwa odwykowego, zaprezentowany został przegląd 
podejść terapeutycznych stosowanych w terapii uzależnienia od alkoholu wraz  
z ich efektywnością. Na bazie wyników badań naukowych autorka wskazuje 
również nowe perspektywy dla lecznictwa odwykowego. Dokonana przez autorkę 
analiza z naciskiem na rolę zasobów psychospołecznych i motywacji w zmianie 
destrukcyjnych zachowań osób uzależnionych od alkoholu może stanowić 
wartościowy wkład w udoskonalenie istniejącej procedury przymusowego leczenia 
bądź wypracowania alternatywnego rozwiązania problemu uzależnienia od 
alkoholu w Polsce. 

Słowa kluczowe: alkoholizm, terapia, skuteczność leczenia, zobowiązanie do 
leczenia, zasoby, motywacja 

 
Summary 
In this article, the author refers to effectiveness of procedure existing for over 

30 years for compulsory alcohol treatment of a person addicted to alcohol to 
alcohol rehab clinic. Report on the management to the treatment of alcohol addicts, 
in which the procedure of compulsory alcohol treatment published by the 
Government Inspectorate is presented as not working efficiently and not supportive 
for alcohol-related problems. Apart from the description of the legal order in 
Poland, the article presents the organization of detoxification treatment as well as  
a review of therapeutic approaches used in the treatment of alcohol addiction 
together with their effectiveness. On the basis of the results of scientific research, 
the author also indicates new perspectives for alcohol treatment. The analysis 
made by the author with an emphasis on the role of psychosocial resources and 
motivation in changing the destructive behaviors of people addicted to alcohol can 
be a valuable contribution to improving the existing procedure of compulsory 
treatment or to develop an alternative solution to the problem of alcohol addiction 
in Poland. 

Key words: alcoholism, therapy, treatment efficiency, commitment to 
treatment, resources, motivation 
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI - WYZWANIA  

I ZAGROŻENIA 
 

 
Wstęp 
Świat ulegał w ostatnich kilkunastu latach dynamicznym, wręcz rewolucyjnym 

zmianom związanym z komunikacją. Postęp w dziedzinie technologii info-
rmacyjnych i komunikacyjnych przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego  
i nowy wymiar działania – cyberprzestrzeń. Obecność nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w życiu młodych ludzi jest faktem i będzie miała 
coraz szerszy zasięg. Intensywny rozwój Internetu i coraz większa jego 
dostępność dla dzieci i młodzieży skutkuje tym, że młodzi ludzie coraz częściej 
zaczynają przenosić swoją aktywność ze świata realnego do cyberprzestrzeni. 
Stąd funkcjonowanie ludzi w cyberprzestrzeni i ich bezpieczeństwo stanowi 
znaczący problem w kontekście rosnącej cyfryzacji zasobów i usług oferowanych 
przez cyberprzestrzeń.  

Poczucie bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, 
implikując jego dążenia. Istnienie rzeczywistych, a nawet jedynie domniemanych 
zagrożeń odczuwa się wyjątkowo dotkliwie1. 

Gwarancja bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących 
przed współczesnymi placówkami oświatowymi. To właśnie edukacja szkolna pełni 
doniosła rolę w poznaniu zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Stanowi ona 
jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa człowieka – wpływa na 
jego postawy, wartości, wiadomości i umiejętności niezbędne w zapobieganiu, 
radzeniu sobie w sytuacjach zagrożeń i usuwaniu ich skutków. Ponadto jest 
najbardziej efektywną, a zarazem najtańszą formą przeciwdziałania zagrożeniom. 
O tym, jak istotne znaczenie ma we współczesnym świecie bezpieczeństwo, 
świadczy stopniowe wdrażanie do szkół (od roku szkolnego 2010/2012) 
przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa". Zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego dyrektor szkoły, tworząc programy nauczania i wychowania jest 
zobligowany do realizowania zadań z dziedziny edukacji dla bezpieczeństwa, 
stosownie do obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego. 
Zadania te powinny być dobrane z uwzględnieniem danego środowiska, w jakim 
uczeń się wychowuje oraz obejmować lokalne zagrożenia dla bezpieczeństwa2. 
Warto nadmienić, że podobne zmiany zostały wprowadzone już większości krajów 
Unii Europejskiej. 

Koncentrując się na zdefiniowaniu pojęcia "edukacja dla bezpieczeństwa" 
należy stwierdzić, że jest to ogół procesów oświatowo-wychowawczych, 
obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojętą oświatę, mających na 

                                                           
1M. Dubis, Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w środowisku lokalnym, (w:) M. Gąska (red.): 
Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane 
zagadnienia,  Innovatio Press, Lublin 2017, s. 61. 
2R. Stępień, Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej. 
Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 1999, s. 9-11. 
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celu wyposażenia młodzieży i dorosłych w wiedzę i umiejętności niezbędne do 
zachowania bezpieczeństwa w każdym jego wymiarze3.  

Zatem przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa ma za zadanie przygotowanie 
uczniów (teoretycznie i praktycznie) do właściwego zachowania oraz odpowiednich 
reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych jak również w sytuacjach 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Mając na uwadze że zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem w cyberświecie zyskują coraz bardziej na znaczeniu, 
oraz że poziom świadomości uczniów w tym zakresie, pozostawia jeszcze wiele do 
życzenia, autorzy skupią się też na wskazaniu możliwych działań szkoły w zakresie 
przygotowania uczniów do bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni. 

 
Istota i cechy cyberprzestrzeni 
W ciągu kilkudziesięciu lat XX i XXI wieku wykształciła się przestrzeń, która 

połączyła połowę ludzkiej populacji w jednej, wirtualnej sieci. Rozwój szybkich  
i ogólnodostępnych technik komunikacji doprowadziło do wykształcenia się 
globalnej wioski, w której informacja ma najwyższą wartość.  

Cyberprzestrzeń i wirtualny świat są najnowszymi wytworami interaktywnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów cyfrowych. W literaturze 
przedmiotu można znaleźć wiele określeń cyberprzestrzeni. Najczęściej jest ona 
utożsamiana z takimi pojęciami jak: "świat wirtualny" "wirtualna rzeczywistość", 
"cyfrowy świat". Przy czym w najnowszej literaturze spotykamy sie w pierwszej 
kolejności z pojęciem rzeczywistości wirtualnej a następnie cyberprzestrzeni. 

Rzeczywistość wirtualna jest technologią komputerową umożliwiającą 
tworzenie efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają 
wrażenie przestrzennej obecności. Polega na multimedialnym kreowaniu 
komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Mogą to być zarówno 
elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry 
komputerowe science-fiction).Celem rzeczywistości wirtualnej jest stworzenie 
sztucznego srodowiska jak najbardziej przypominającego duplikat prawdziwego 
świata4. 

Termin cyberprzestrzeń został wprowadzony przez Williama Gibsona  
i oznaczał zespół zróżnicowanych, multimedialnych i wielozmysłowych informacji. 
Jednakże nie są to statyczne systemy komputerowe, jakie funkcjonują w świecie 
rzeczywistym, ale rodzaj zamiennej w stosunku do prawdziwej – rzeczywistości. 
Jest to "konsensualna halucynacja, doświadczana każdego dnia przez miliardy 
uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach"5. 

Na gruncie nauk humanistycznych i społecznych cyberprzestrzeń rozumiana 
jest jako wszechświat sieci cyfrowych funkcjonujących jako miejsce spotkania  
i przygody, zalążek światowych konfliktów, nowa granica ekonomiczna i kulturowa. 

                                                           
3A. Pieczywok, Bezpieczeństwo jako kategoria i wartość edukacyjna człowieka  Zeszyty Naukowe 
Akademia Obrony Narodowej. nr 2 9(3),2011; I. Rudnicki , Zachowania konsumentów na rynku, PWE, 
Warszawa 2012.  
4G. Burdea, P. Coiffet, Virtual Reality Technolog, John Wiley & Sons. New Jersey 2003; L.A. 
Scholosser, M. Simonson, Distance Education. Definition and Glossary of Terms, Turkish Online 
Journal of Distance Education-TOJDE, Volume: 11. January 2010; https://www.researchgate.net/ 
publication/40822235_DISTANCE_EDUCATION_Definition_and_Glossary_of_Terms_-3RD_EDITION, 
(dostęp:20.10.2018); J. Bednarek Pedagogiczny wymiar cyberprzestępstw dzieci i młodzieży, (w:) S. 
Bębas, J.Pils. J.Bednarek, (red.): Patologie w cyberświecie, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2012, 
5W. Gibson, Mona Liza turbo, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań1997, s. 53. 
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Ma charakter płynny, obliczalny z dużą dokładnością i przetwarzalny w czasie 
rzeczywistym, hipertekstualny, interaktywny i wirtualny6. 

Zatem cyberprzestrzeń odnosi się do wirtualnej przestrzeni - świata 
komputerów, w którym pojawił się nowy wirtualny świat, połączony za pomocą 
globalnej sieci - Internet. W tym znaczeniu cyberprzestrzeń jest „niematerialnym 
wymiarem rzeczywistości, bazującym na materialnej infrastrukturze sieci 
teleinformatycznych, w tym przede wszystkim sieci Internet”7. 

Analizując pojęcie cyberprzestrzeni należy wskazać na jej wirtualność a co za 
tym idzie brak realności. Bowiem cyberprzestrzeń to świat wirtualny nie 
funkcjonujący nigdzie poza pamięciami komputerów oraz w umysłach zajmujących 
się nią osób. Stąd w definicji cyberprzestrzeni warto podkreślić, że jest to ogół 
zjawisk zachodzących pomiędzy użytkownikami korzystającymi w komunikacji 
między sobą, przy pomocy wielofunkcyjnych urządzeń, połączonymi siecią 
internetową. Takie ujęcie cyberprzestrzeni wskazuje nie tylko na użycie sprzętu ale 
również wskazuje na sferę czy dziedzinę działania człowieka. 

Należy jednak zaznaczyć, że cyberprzestrzeń jest przede wszystkim 
wyobraźnią stworzoną przez umysł ludzi. Jest ona przestrzenią, w której nie 
obowiązują żadne prawa fizyki i w związku z tym nie można jej zlokalizować. 
Natomiast rzeczywistość wirtualna oznacza nierzeczywisty świat, stworzony za 
pomocą komputera i dodatkowych akcesoriów multimedialnych. Celem 
rzeczywistości wirtualnej było stworzenie sztucznego środowiska, które w możliwie 
największym stopniu przypominałoby duplikat prawdziwego świata8. 

Mając powyższe na uwadze można wskazać na dwa aspekty przestrzeni 
wirtualnej. Są to: 

 substrat technologiczny, czyli infrastruktura świata wirtualnego. Jest to sieć 
komputerowa, która umożliwia wzajemne przesyłanie informacji, pomiędzy 
podłączonymi do sieci urządzeniami tak zwanymi „punktami sieci”. 
Skonstruowana w ten sposób sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do 
publikowanych danych oraz korzystania ze wspólnych zasobów informacji  
i informacji. Natomiast globalna pajęczyna (ang. web) komputerów i sieci 
komputerowych tworzy Internet 

 substrat społeczny, czyli użytkownicy Internetu – internauci9, 
Najistotniejszymi cechami przebywania w cyberprzestrzeni są: 

 interakcyjność wysyłanych i odbieranych sygnałów; 

 teleobecność, przebywanie użytkownika w oddalonym środowisku bez 
fizycznego przemieszczenia się; 

 aprzestrzenność - interakcje nie są ograniczone przestrzennie; 

 acielesność - ubiór, mimika twarzy czy intonacja głosu nie są ważne; 

 otwartość każdy kto posiada odpowiednie urządzenia może dołączyć do 
cyberspołeczności; 

                                                           
6P. Levy, World Philosophie, Editions Odile Jacob, Paris 2000; P.Levy, Drugi potop, (w:) M. Hopfinger, 
(red.): Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia,Oficyna Naukowa, Warszawa 
2002; D.C. Blair, Annual Treat Assessment of the Intelligence Community for the Senate Select 
Committe on Intelligece. Montreal 2011.  
7K, Dobrzeniecki, Prawo a etos cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s.19.  
8J. Bednarek, Pedagogiczny wymiar… dz. cyt. 
9K. Dobrzeniecki, Prawo a etos … dz. cyt. s.21. 
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 anonimowość i elastyczność tożsamości- relacja i komunikacja nie 
wymaga podania swoich prawdziwych danych, ta sama osoba może 
występować pod różnymi pseudonimami; 

 asynchroniczność polegająca na tym, że komunikacja nie musi mieć 
miejsca w czasie rzeczywistym; 

 stygmatyczność, zrównanie statusu użytkowników, gdzie rasa, płeć, 
fizyczny wygląd nie mają znaczenia w cyberprzestrzeni10. 

Cyberprzestrzeń stanowi istotną część życia dzieci i młodzieży, wpływając 
zarazem na ich postawy oraz zachowania. Dlatego też należy zwrócić uwagę na jej 
funkcje w tym zakresie. Należy do nich: 

 funkcja edukacyjna, cechująca się nieograniczonymi możliwościami  
w dostępie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; 

 funkcja wychowawcza, kreująca postawy młodzieży i ucząca zachowań 
społecznych tym funkcjonowania w rzeczywistym świecie; 

 funkcja rozrywkowa, umożliwiająca poszukiwanie różnorodnych form 
rozrywki; 

 funkcja społeczna, u umożliwiająca przygotowanie młodych ludzi do życia 
w społeczeństwie, komunikowania się z innymi, a także do zaspokajania 
innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem indywidualnymi w inter-
akcjach grupowych11. 

Konkludując, cyberprzestrzeń na podstawie przytoczonych definicji odnosi się 
nie tylko do sfery technicznej, technologicznej, ale przede wszystkim jest 
płaszczyzną służącą do komunikowania się człowieka z innymi ludźmi, wymianę 
myśli oraz wspólne działanie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że 
przebywając w cyberprzestrzeni za pomocą Internetu człowiek ma dostęp do 
bogactwa informacji na praktycznie każdy temat. Ponadto jest to środek 
komunikacji, który łączy ludzi niezależnie od poziomu wykształcenia, statusu 
społecznego, używających różnych języków i przywiązanych do różnych kultur  
i religii. 

Stale rosnąca popularność oraz uniwersalność, nowoczesność i multi-
medialność to tylko jedne z licznych przymiotów cechujących internetową 
cyberprzestrzeń. Centralnym składnikiem cyfrowego świata jest Internet, za 
pomocą którego można połączyć wszystkie komputery i inne urządzenia 
sterowane procesorami w jedną globalną sieć. Stąd też popularność Internetu 
ciągle rośnie i jest on dzisiaj nieodzownym elementem naszej rzeczywistości12. 

Nowszy raport dotyczący stanu Internetu, mobile’a oraz mediów 
społecznościowych w Polsce i na świecie wskazuje, że na świecie jest prawie 
cztery miliardy użytkowników Internetu (3,773 mld). W porównaniu z ubiegłym 

                                                           
10K. Mudyń, Technoświadomość. O zmieniającym się poczuciu realności i własnej tożsamości  
u użytkowników cyberprzestrzeni, (w:) D. Kubacka-Jasiecka (red.): Człowiek wobec zmiany. 
Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; A. 
Andrzejewska, Świat wirtualny – kreatorem rzeczywistości dziecka (w:) J. Bednarek, A. Andrzejewska 
(red.): Cyberświat, możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009; J. 
Bednarek, Pedagogiczny wymiar… dz. cyt., J.R.Suler Psychology of the Digital Age: Humans Become 
Electric, Cambridge 2015. 
11A. Andrzejewska, Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami 
cyberprzestrzeni, Rozprawy Społeczne nr 2, 2013,s. 13-14. 
12M.Dubis, Agresja w cyberprzestrzeni jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży, General and 
Professional Education, 2016-1, Szczecin 2016. 
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rokiem nastąpił wzrost użytkowników Internetu o 10%. Polska zalicza sie do 
krajów, gdzie penetracja internautów w odniesieniu do całkowitej liczby 
mieszkańców jest większa niż średnia światowa i wynosi 72%. W Polsce w 2017 r. 
dostęp do Internetu w domu miało prawie 82% ogółu gospodarstw domowych. 
Przy czym w gospodarstwach domowych z dziećmi odsetek ten wynosił 97,7%. 
Odsetek ten był wyższy o 1,5 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 7,1 p. proc.  
w stosunku do 2014 r.13. Widoczny jest wzrost użytkowników korzystających  
z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych 46% (nastąpił wzrost o 20%)14. 

Wskazane dane upoważniają do stwierdzenia, że znajdujemy się w okresie 
zmiany cywilizacyjnej, której towarzyszy upowszechnienie nowych mediów 
elektronicznych, zwłaszcza multimediów – komputerów osobistych, Internetu, 
telefonów komórkowych. Wskazane procesy skutkują między innymi tym, że 
szeroko rozumiana cyberprzestrzeń staje się nie tylko miejscem, gdzie ludzie 
pracują, zdobywają wiedzę, komunikują się ze sobą i poszukują rozrywki – ale 
również stała się miejscem, w którym ludzie są wystawieni na różne zagrożenia. 

 
Korzyści płynące z korzystania z technologii cyfrowej 
Człowiek, niezależnie od swojego wieku, wykształcenia czy aktywności 

społeczno-zawodowej pozostawał i pozostaje pod dużym wpływem najnowszych 
technologii cyfrowych, w tym wirtualnej rzeczywistości. Wirtualny świat jest 
atrakcyjny, niejednokrotnie odbiegający od rzeczywistości, fascynujący 
pociągający swoją niezwykłością przede wszystkim młodych ludzi. Jest 
środowiskiem, które sprzyja poszukiwaniom nowych dróg, eksperymentowaniu czy 
tzw. smakowaniu życia. Wynika to z jego specyfiki polegającej na dostępności 
różnego rodzaju treści. Ważnym czynnikiem popularności cyberprzestrzeni jest jej 
potencjalna dostępność, umożliwiająca wyszukiwanie i publikowanie różnych 
informacji przez całą dobę. Dlatego też dla wielu młodych ludzi stała się 
naturalnym środowiskiem funkcjonowania społecznego, pozwalającym na 
zaspokojenie większości społecznych potrzeb i motywacji. 

Świat wirtualny, a przede wszystkim Internet. z którego najczęściej korzysta 
młodzież, zapewnia jej szereg korzyści i możliwości. Stanowi źródło łatwego 
dostępu do najaktualniejszych informacji, różnorodnej rozrywki i komunikacji  
w skali całej globalnej wioski. Pozwala na wymianę plików, myśli, jak również 
poznanie poglądów innych ludzi. Do korzyści płynących z wirtualnego świata 
należy również zaliczyć możliwość korzystania z zasobów dorobku ośrodków 
naukowych, co pozwala na zdobycie najnowszej wiedzy ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Ponadto rozbudza ciekawość świata i przybliża odległe kultury. 
Stanowi też pomoc w edukacji i możliwość rozwijania zainteresowań. Umożliwia 
również dostęp do konta bankowego, robienie zakupów on-line, możliwość 
znalezienia pracy, czy dokształcania15. Wiedza, którą można przekazywać  

                                                           
13GUS, Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-
informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html, (dostęp 20.10.2018). 
14Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r https://mobirank.pl/2017/01/24/mobile-digital-social-
media-na-swiecie-2017/ (dostęp: 12.10.2018). 
15A. Andrzejewska, J.Bednarek , W. Bożejewicz, A.Chaberska, Dziecko w sieci. Fundacja Pedagogium, 
Warszawa 2008; S. Livingstone, L. Haddon, EU Kids Online: Final Report. LSE, London: EU Kids 2009, 
Online. (EC Safer Internet Plus Programme Deliverable D6.5), http://eprints.lse.ac.uk/24372/1/-
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i pozyskać za pośrednictwem Internetu jest nieograniczona. Za pośrednictwem 
Internetu, który wychowuje, może kształtować się tożsamość osoby. Grażyna 
Penkowska uważa, że dzięki mediom elektronicznym i przebywając w świecie 
wirtualnym dzieci bardziej niż kiedykolwiek, od wczesnego dzieciństwa są 
świadome własnej indywidualności16. Zatem można uznać Internet za narzędzie 
edukacyjne, ale też wychowawcze. 

Na korzyści związane z Internetem wskazują również S. Livingstone i L. 
Haddon17. Autorzy stoją na stanowisku, że każdy uczestnik wirtualnej 
rzeczywistości może przyjąć trzy role. Być odbiorcą treści, uczestnikiem i aktorem. 
Jednakże niezależnie od roli jaką pełni młody człowiek, korzyści związane  
z użytkowaniem Internetu związane są z czterema obszarami: edukacji, udziale  
i zaangażowaniu obywatelskim, kreatywności i wyrażaniu siebie oraz w obszarze 
tożsamości i związków społecznych. 

Pozytywne, konstruktywne wykorzystanie Internetu przez młodzież związane 
jest z edukacją. Duża efektywność Internetu w edukacji związana jest  
z dostarczeniem bodźców sensorycznych działających przede wszystkim na wzrok 
i słuch. Badania w tym zakresie potwierdzają większą efektywność nauczania. 
Przyswojenie wiedzy zwiększa się o 40%, tempo nauki jest szybsze o 60%,  
a oszczędność czasu wynosi 70%18. Poza tym korzystny potencjał edukacyjny 
płynący ze świata wirtualnego widoczny jest w wydłużającym się skupieniu uwagi 
dowolnej dziecka, a pobudzanie wyobraźni, sprzyja gromadzeniu i przyswajaniu 
nowych wiadomości. 

Komputer i sieć często są wykorzystywane do gier, które również mogą pełnić 
rolę edukacyjną. Poza rozrywką, gry przygotowują do pracy z komputerem, 
wzbudzają zainteresowanie informatyką i wpływają na rozszerzenie umiejętności 
postrzegania i refleksu19. 

Innym edukacyjnym zastosowaniem Internetu jest kształcenie na odległość. 
Dzięki komputerowi podłączonemu do sieci możemy, nie wychodząc z domu, 
zdobyć wykształcenie z każdej interesującej nas dziedziny20. Taki sposób 
edukowania pozwala na wybór kierunków kursów, szkoleń, które są niedostępne  
w miejscu zamieszkania. Dla osób niepełnosprawnych może to być jedyna forma 
uczenia się dla nich dostępna. 

Wśród zalet dostępu do Internetu należy wskazać na jego wykorzystanie  
w kontekście psychologii. Coraz częściej można w sieci znaleźć oferty pomocy 
psychologicznej on-line. Po pomoc on-line zwracają się najczęściej osoby  
w bardzo silnym kryzysie21. 

Należy zdawać sobie sprawę, że łatwość sięgnięcia po pomoc on-line 
zachęca do korzystania z niej przez osoby doświadczające myśli samobójczych  

                                                                                                                                                    
D6.5_EU-Kids-Online-Final-Report.pdf., (dostęp. 12.10.2018 r.): J. Pyżalski, Agresja elektroniczna  
i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków 2012. 
16G. Penkowska, Społeczne konteksty edukacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra. Gdańsk 
2013, s.14. 
17S. Livingstone, L. Haddon , EU Kids Online: Final… dz. cyt. 
18M.Matusz M. (2008). Kompetencje informacyjne nauczycieli i uczniów, Kwartalnik Naukowy Technika, 
Informatyka, Edukacja, nr 10, 2008, s.194.  
19H. Noga, Gry komputerowe – między wychowaniem a deprywacją,(w:) M. Sokołowski, (red.): 
Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku, Wydawnictwo  Kastalia Olsztyn 2001. 
20J.Łęski, z.Łeska Z. (2001). Co Internet może dać uczniom? Edukacja i Dialog, nr 4,2001.  
21M. Staniek, Fundusz Pomocy pokrzywdzonym, Świat Problemów nr 2, 2016 s. 34-43. 



405 

 

i rezygnacyjnych oraz osoby chorujące somatycznie. Istnieje wiele badań 
wskazujących na zalety pomocy psychologicznej on-line. U pacjentów, 
korzystających z tej formy poradnictwa, zauważa się często zmniejszenie lęku  
i poczucia beznadziejności oraz zwiększenie poczucia kontroli nad sytuacją  
i poczucie dobrostanu . Co więcej, pomoc psychologiczna on-line często stanowi 
zachętę dla osób wahających się nad podjęciem regularnej terapii w gabinecie 
psychologicznym. Pozwala ona przezwyciężyć lęk i niepewność wynikające  
z braku wcześniejszego kontaktu z psychologiem lub psychoterapeutą22. Zatem 
technologie internetowe dają nadzieję na poprawę opieki nad zdrowiem 
psychicznym poprzez zwiększenie skuteczności terapii psychologicznych oraz 
ułatwianie monitorowania efektów leczenia. 

Jak już wspomniano wcześniej, dostęp do wirtualnego świata daje 
użytkownikowi możliwość komunikowania się. Komunikowanie się przez Internet 
różni się od tradycyjnej formy, ma bardziej specyficzny charakter. Interakcje  
i komunikacja są pośrednie i przebiegają w specyficznym kontekście, bez kontaktu 
fizycznego. Do niedawna komunikacja poprzez Internet była prawie wyłącznie 
komunikacją tekstową. Obecnie coraz częściej wykorzystywane są również 
rozmowy głosowe i internetowa telefonia. Nowe technologie umożliwiają rozmowy 
w sieci za pomocą głosu i kontaktu wzrokowego. Kamery pozwalają komunikować 
się również niewerbalnie umożliwiając dostęp do mimiki twarzy, języka 
paralingwistycznego, związanego z tonem, barwą głosu i tempem mówienia. Mimo 
tych udogodnień nie można mówić o pełnym kontakcie w czasie komunikacji 
internetowej, gdyż postrzeganie drugiej osoby może być zniekształcone. 

Internet może również spełniać rolę medium, które pokonuje bariery 
komunikacyjne, szczególnie wśród osób nieśmiałych czy zakompleksionych. 
Internet przyczynia się do nawiązania nowych znajomości za pomocą portali 
społecznościowych. Co więcej komunikacja na portalach społecznościowych 
sprzyja otwartości, dodaje pewności siebie Młodzi ludzie mogą utrzymywać 
kontakty społeczne i wspierać się w sieci. Społeczności i interakcje społeczne, 
które młodzi ludzie tworzą on-line, mogą być nieocenione dla wzmocnienia  
i rozwijania pewności siebie i umiejętności społecznych młodych ludzi. Dorastający 
ludzie odczuwają bowiem silną potrzebę przynależności do grupy rówieśniczej, 
która dla podkreślenia swojej odrębności tworzy własne, specyficzne normy  
i obyczaje23. Szeroki wachlarz możliwości, jaki dają elektroniczne media znajduje 
odzwierciedlenie w porozumiewaniu się współczesnych nastolatków, dla których 
rzeczywistość wirtualna często stanowi alternatywny świat kontaktów społecznych. 
Kontakty te są niewątpliwie łatwiejszą formą niż komunikowanie osobowe, face to 
face, szczególnie przy nawiązywaniu lub zrywaniu znajomości Stwarza też nowe 
możliwości kontaktu dla osób rozłączonych z rodziną, które ze względu na 
bezpłatną komunikację pokonują bariery przestrzenne i czasowe. 

Można więc stwierdzić, że świat wirtualny staje się dla młodych ludzi 
narzędziem socjalizacji. Sieć daje możliwość zaznaczenia swojej obecności, 

                                                           
22D. Richards, Development in Technology-Delivered Psychological Interventions. Universitas 
Psychologica 12(2),2013; A. Kingsley, J.A.Henning, Online and Phone Therapy: Challenge and 
Opportunities. The Journal of Individual Psychology, nr 71(2), 2015; J.Brzeziński ,B. Chyrowicz, Z. 
Toeplitz, M.Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psychologa, PWN, Warszawa 2017. 
23A. Brosch, Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji 
wirtualnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. 
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realizacji potrzeby uczestnictwa a zarazem pozostania anonimowym oraz wyjścia 
ze świata wirtualnego w każdej chwili. Anonimowość gwarantuje poczucie 
bezpieczeństwa, które pozwala na intensyfikację uczuć i myśli Ponadto 
przebywając w sieci człowiek ma okazję do aktywności własnej, może też rozła-
dować emocje oraz ma możliwość zaspokojenia różnych popędów24. Przebywanie 
w sieci można potraktować także, jako odpoczynek od rzeczywistości. 

Należy podkreślić, że Internet daje użytkownikom nie tylko możliwość 
odbierania informacji, ale pozwala również na samodzielne tworzenie treści. 
Użytkownicy mogą prowadzić blog, stronę internetową, kreować treści 
internetowe25. Internet stwarza więc unikalne możliwości prezentacji własnej 
twórczości i sprzyja aktywności potencjalnych twórców. Dzięki Internetowi znacznie 
większa liczba osób może publikować i upowszechniać swoją twórczość. Chodzi tu 
zarówno o utwory muzyczne, grafikę i fotografię, jak również utwory literackie. 

Na korzystny wpływ przebywania na portalach społecznościowych na zdrowie 
psychiczne użytkowników wskazują wyniki badań L.H. Shaw i L.M. Grant26. 
Badacze udowodnili ze korzystanie z Internetu jest pozytywnie skorelowane  
z depresją, samotnością i stresem. Pozytywny wpływ Internetu zauważyli również 
Skarżyńska i Henne27 stwierdzając na podstawie przeprowadzonych badań, że 
użytkownicy sieci deklarują wyższe poczucie szczęścia i większe poczucie 
wsparcia społecznego niż osoby niekorzystające z Internetu. 

Podsumowując należy stwierdzić, ze korzyści, które daje nam wirtualny świat 
są wręcz nieograniczone, aby omówić je całościowo należałoby wskazać na 
wszystkie możliwości związane z siecią. Ze względu na ograniczoną objętość 
niniejszego opracowania skupiono się na tych najważniejszych dotyczących 
funkcjonowania młodzieży w sieci. Omawiając pozytywny aspekt wirtualnego 
świata, nie można pominąć negatywnych konsekwencji dla młodych użytkowników, 
co będzie przedmiotem poniższych rozważań. 

 
Zagrożenia dla dzieci i młodzieży jakie niesie korzystanie z cyber-

przestrzeni 
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i coraz większa dostępność do sieci 

dzieci i młodzieży, poza niewątpliwie wszelkimi pozytywami aspektami, wiąże się  
z coraz większym repertuarem i rosnącą skalą zagrożeń28. Zagrożenia te mają 
wielowymiarowy charakter. Chodzi tu nie tylko o dostęp do nieodpowiednich treści, 
lecz także ryzyko wystąpienia chorób układu wzrokowego czy mięśniowo 
szkieletowego, chorób psychicznych. 

Jak już wspomniano istnieje wiele zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. 
Dużą ich część stanowią zagrożenia społeczne, takie jak konstruowanie wirtualnej 

                                                           
24S. Bębas, Patologie w sieci, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013, s.15. 
25J. Pyżalski, Agresja elektroniczna… dz. cyt. s.83-84. 
26L.H.Shaw, L.M. Gant,In defense of the internet: the relationship between Internet communication and 
depression, loneliness, self-esteem, and perceived social support. Cyber Psychoogia, & Behavior, 
Apr;5(2), 2002. 
27K.Skarżyńska, K. Henne, Thriving in the Internet: The Internet, well-being and social capital. 
Academia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 3(3), 2004; K.Skarżyńska, K. Henne, 
Internet, kapitał społeczny, szczęście. Kto i dlaczego korzysta z Internetu. Kolokwia Psychologiczne, nr 
13, 2005. 
28M. Dubis, Agresja w cyberprzestrzeni … dz. cyt. 
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tożsamości czy interakcje w sieciach społecznościowych. Biorąc pod uwagę rolę 
jednostki, zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu można podzielić na: 

 zagrożenia związane z zawartością/treścią obecną w Internecie, wówczas 
jednostka jest odbiorcą tej treści; 

 zagrożenia związane z kontaktem z innymi osobami on-line lub także 
offline, wówczas jednostka jest uczestnikiem i bierze udział w tym 
kontakcie; 

 zagrożenia związane z zachowaniem jednostki, wówczas gdy sama 
jednostka jest a sprawcą danej sytuacji29. 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych może generować 
negatywne zjawiska, które można ująć w cztery zasadnicze obszary. Są to:  

 zanik humanistycznych wartości – technokratyczny sposób widzenia 
świata (zanik zdolności reagowania na otaczający świat, zanik wrażliwości 
ludzkiej i traktowanie analizy komputerowej jako wyroczni, brak racjonalnej 
selekcji wiadomości, brak poprawnej oceny, niezdolność do formułowania 
sądów, podatność na manipulację); 

 możliwość swobodnego manipulowania ludźmi – sterowania ich 
świadomością (dominacja jednej grupy nad inną, propagowanie 
szkodliwych idei, ułatwianie aktów agresji, np. instrukcje dotyczące 
konstruowania bomb, treści niezgodne z zasadami humanizmu - rasizm, 
działania hackerskie, sekty); 

 trudności w przystosowaniu się do zasad funkcjonowania  
w społeczeństwie informacyjnym oraz uzależnienie się od technologii 
(wzrost niekontrolowanego bezrobocia wynikający z braku potrzeby 
permanentnego kształcenia w zakresie nowych technologii, wykluczenia 
społeczne jednostek lub grup mających trudności w korzystaniu z nowych 
technologii, uzależnienia: infoholizm siecioholizm, uzależnienie od gier 
komputerowych, kompulsywne i niekontrolowane korzystanie z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, komputerofobia); 

 rozszerzanie się patologicznych procesów związanych z użytkowaniem 
technologii, takich jak chociażby: przemoc, agresja, erotyka i pornografia, 
piractwo i hakerstwo, uzależnienie od komputera, rozsyłanie wirusów, 
spam, phishing, pharming, flaming, trolling, plagiatowanie)30. 

Do najpowszechniejszych zagrożeń, na jakie narażone jest młode pokolenie 
internautów, należy zaliczyć:  

 obraźliwe i nielegalne treści; 

 dostęp do treści pornograficznych; 

 kontakt z materiałami epatującymi przemocą; 

 kontakt z pedofilami; 

 uzależnienie od Internetu; 

 kontakt z internetowymi oszustwami; 

 możliwość podglądania innych w sieci; 

 łamanie praw autorskich; 

 hazard; 

                                                           
29J. Pyżalski, Agresja elektroniczna… dz. cyt. s.91. 
30B. Siemieniecki,Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam 
Marszałek Toruń, 2001, s. 21-22. 
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 handel pracami dyplomowymi, wypracowaniami; 

 włamania do systemu czy kont internetowych innych użytkowników; 

 nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem; 

 kontakty organizacji przestępczych; 

 złośliwe oprogramowania; 

 lekkomyślne udostępnianie informacji obcym osobom; 

 cyberprzemoc31. 
Nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu może wpłynąć 

negatywnie na: rozwijanie umiejętności samokierowania, doskonalenie 
podstawowych umiejętności porozumiewania się, odkrywanie własnych mocnych  
i słabych stron, realizowanie własnych zamierzeń32. 

Oprócz wyżej wymienionych należy również wskazać na zagrożenia płynące  
z wirtualnej rzeczywistości, a które związane są z naturą dydaktyczną i psychiczną. 
Należą do nich: 

 Zaburzenia funkcji poznawczych mogące prowadzić do niemożności 
kontynuowania nauki, a wśród nich: 
 zaburzenia percepcji, płynności uwagi, ograniczenie lub utrata zdolności 

logicznego myślenia, poczucie zagubienia, natrętne myśli, zachowania 
kompulsywne, zaburzenia pamięci; 

 „syndrom odstawienia”, który może przyjmować różne nasilenie – od 
niewielkiego niepokoju z nudnościami, zawrotami i bólami głowy, poprzez 
zagrażające życiu napady drgawkowe; 

 Ucieczkę od świata realnego do sztucznego, wirtualnego objawiająca się: 
 złudnym poczuciem siły i przynależności, często patologicznej rywalizacji, 

bez respektowania zasad etycznych, odrzucenie dążenia do prawdy, 
sprawiedliwości, uznawania godności osoby ludzkiej, traktowanie agresji  
i walki jako normy w świecie realnym; 

 złudnym poczuciem wolności, bycia niezastąpionym, przymusem bycia 
„on-line”, potrzebą autoprezentacji i poczucia obecności, 

 Specyficzne postacie patologii społecznej, a wśród nich: 
 nieuzasadniona indywidualna lub zbiorowa agresja i autoagresja oraz 

frustracja, 
 powielanie wzorców patologicznych i destrukcyjnych, 
 dostęp do patologicznych grup o celach niejasnych, działających na 

pograniczu prawa bądź poza prawem, 
 dostęp do „toksycznych” grup kulturowych, parareligijnych, pseudo-

terapeutycznych, kryptosatanistycznych lub jawnie satanistycznych, 
proklamujących ideologię destrukcji, zła, agresji i nihilizmu; 

 Uzależnienia, a wśród nich: 
 syndrom Internet Addiction Disorder – niejednorodne zjawisko 

uzależnienia od Internetu, tj. wewnętrzny przymus bycia w sieci, 

                                                           
31P. Sienkiewicz, H. Swieboda, Niebezpieczna przestrzeń cybernetyczna. Transformacje, nr 1-4,2006; 
J. Łysek, Bezpieczeństwo dzieci w Internecie, Nauczyciel i Szkoła, nr 3-4, 2007; A. Szewczyk  
Problemy moralne w świecie informacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008;. J. Pyżalski, Agresja 
elektroniczna… dz.cyt. 
32M. Kowalski, Internet: Między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, Wydawnictwo Maternus 
Media, Tychy 2004, s.34-35. 
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  syndrom technohipnozy, czyli popadanie w trans przez dzieci  
w trakcie oglądania reklam lub gier komputerowych, 

 syndrom ASC - oznacza bardzo intensywne korzystanie z kompu-
tera, co może doprowadzić do zmienionych stanów świadomości; 
syndrom ten ułatwia akceptowanie różnych nakazów i zakazów oraz 
groźnych społecznie ideologii, 

 uzależnienie od rzeczywistości wirtualnej, manifestujące się 
ucieczką od realnego świata dzięki różnym technikom wirtualnym, 

 uzależnienie od programów, które zawierają w sobie elementy 
psychomanipulacji, technik perswazyjnych i bodźców podprogowych 
bazujących na procedurach NLP, technik kontroli umysłu, technik 
bioneuromanipulacyjnych; 

 Dysfunkcje neurologiczne objawiające się: 
 syndromem padaczki ekranowej 
  nerwicami33. 

Na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni szczególnie narażona jest 
młodzież, która regularnie i aktywnie z niej korzysta. Z badań przeprowadzonych 
przez Fundacje Dzieci Niczyj, Polska należy do grup krajów o najwyższym stopniu 
zagrożenia negatywnymi doświadczeniami dzieci w Internecie. Wyniki z tych 
badań nie napawają optymizmem: 67,3% zetknęło się w Internecie z różnego 
rodzaju materiałami pornograficznymi34, a niejednokrotnie młodzi ludzi napotkali  
w sieci szkodliwe treści, takie jak przekazy pełne nienawiści bądź agresywne ataki 
słowne (40%), treści na temat skrajnego odchudzania się (prawie 30%), 
doświadczenia z zażywania narkotyków (24%) oraz sposobów samookaleczenia 
się (ponad 20%)35 Internet może nie tylko dać przestrzeń dla treści 
nieodpowiednich dla dzieci, lecz także stać się narzędziem agresji elektronicznej. 
21,5% nastolatków doświadczyło przemocy w sieci w formie wyzywania, 
straszenia, poniżania, podszywania się pod kogoś czy robienia komuś zdjęć lub 
filmów i publikowania ich bez zgody ofiary36. 

Negatywny wpływ korzystania z Internetu wśród nastolatków ujawnili  
w badaniach Sanders, Field, Diego i Kaplan, (2000) i Nie, Hillygus37. Młodzi ludzie, 
którzy korzystali częściej i dłużej z Internetu mieli słabsze relacje z matką  
i przyjaciółmi, niż ich rówieśnicy korzystający z Internetu krócej i rzadziej. Im więcej 
czasu badani spędzali w Internecie, tym mieli słabszy kontakt ze swoimi 
najbliższymi z realnego życia. Zatem nadmierne używanie Internetu jest związane 
z osłabieniem komunikacji w rodzinie użytkownika, a także ze spadkiem liczby jego 

                                                           
33J.Bednarek, Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,s.91-93. 
34K. Makaruk, S. Wójcik, EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce  
i Europie, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.2012. 
35L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport  
z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, SWPS, 
Warszawa 2011, – EU Kids Online - PL http://www.swps.pl/ images/stories/zdjecia/eukidsonline/-
l_kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf, (dostęp: 15.10.2018). 
36K. Makaruk, S. Wójcik, EU NET ADB… dz. cyt. 
37C.E.Sanders, T.M. Field, M. Diego, M. Kaplan, The relationship of Internet use to depression and 
social isolation among adolescents, Adolescence nr. 35(138), 2000; N.H.Nie, DF.S. Hillygus, Where 
does Internet time come from? A reconnaissance, IT &Society 1 (2), 2002. 
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znajomych ze świata realnego38. Jednakże jak wskazują inne badania 
niejednokrotnie pogorszenie to jest tylko chwilowe39. 

 
Rola szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi 

technologiami 
Dzieci i młodzież przebywając na co dzień z cyberprzestrzeni nie zawsze 

potrafią robić to w sposób refleksyjny, odpowiedzialny i zapewniający im 
bezpieczeństwo. Niejednokrotnie świadomie lub nie, narażają się na szereg 
zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Niestety przypadków niewłaściwego 
wykorzystania cyberprzestrzeni wśród młodych użytkowników jest coraz więcej,  
a niewinne żarty często wymykają się spod kontroli. Należy podkreślić, że 
podobnie jak w świecie offline - zdarzają się przypadki niewłaściwego zachowania 
w cyberprzestrzeni. W cyberprzestrzeni można funkcjonować w oderwaniu od 
świata rzeczywistego, co jest niezwykle niebezpieczne dla młodego człowieka, 
rozwijającego się i wkraczającego w społeczność. Stąd też ochrona przed nowymi 
zagrożeniami staje się największym wyzwaniem dla wielu środowisk, w tym  
w szczególności środowiska rodzinnego i szkolnego. 

Podstawą do działań w zakresie ochrony przed zagrożeniami płynącymi  
z wirtualnego świata powinna być analiza zagrożeń, która ukazuje wychowawcom  
i nauczycielom, jak wiele problemów rodzą media i cyberprzestrzeń. Wzrasta więc 
rola szkoły związana z prowadzeniem działań profilaktycznych skierowanych na 
wspieranie psychospołeczne rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem szkoły jest 
przygotowanie młodego pokolenia zarówno do życia w realnym świecie z innymi, 
dla innych i wśród innych, jak i w cyberprzestrzeni40. 

Odpowiednie posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
jest ważnym elementem dzisiejszej edukacji. Korzystanie z sieci przez dzieci  
i młodzież oznacza konieczność przewidywania konsekwencji, jakie może 
przynieść niewłaściwe poruszanie się w sieci. Powszechny dostęp do informacji  
i chaos spowodowany nadmiarem przekazów wymaga nowych narzędzi selekcji 
potrzebnych nam informacji oraz umiejętności posługiwania sie nimi. Dlatego też 
zadaniem współczesnej szkoły jest nauczenie uczniów racjonalnego i sprawnego 
wykorzystania zasobów wirtualnego świata41. Należy edukować młodych ludzi, by 
nauczyli się przyjmować i sprawdzać użyteczność oraz wiarygodność informacji,  
a z drugiej strony, aby potrafili odrzucić to, co w świecie wirtualnym jest negatywne 
i destrukcyjne dla człowieka. 

Działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczniów w sieci 
powinny obejmować nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i rodziców. Bowiem 
"proces rozwoju i przeobrażania się Internetu jest złożony i postępuje niezwykle 
szybko, nie jest więc łatwo sprostać jego wyzwaniom. Rolą rodziców i opiekunów 
staje się przygotowanie młodego pokolenia do racjonalnego i mądrego korzystania 

                                                           
38R. Kraut ,M.Patterson, V.Lundmark, S.Kiesler, T. Mukhopadhyay, W.Scherlis, Internet paradox:  
A socialtechnology that reduces social involvement and psychological well-being? American 
Psychologist, 53(9), 1998. 
39D. Batorski, Ku społeczeństwu informacyjnemu. (w:) J. Czapiński, T. Panek, (red.): Diagnoza 
społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarądzania 
Warszawa2004. 
40G.Miłkowska, Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej, Edukacja.nr 1,2002 s.45. 
41K.Kołodziejczyk, Dlaczego zastosowania Internetu są tak marginalnie obecne w polskiej szkole? 
Edukacja i Dialog nr 7,2007, s. 17. 
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z narzędzi jakie daje nam rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z używania sieci w sposób 
szkodzący sobie i innym"42. 

Za edukacją rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci przemawiają 
badania przeprowadzone przez TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje. Wyniki 
tych badań wskazują, że znaczna część rodziców (87%) ma świadomość 
występowania zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, ale z drugiej 
strony nie potrafi wskazać konkretnych zagrożeń. Zatem ich kompetencje  
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom płynącym ze świata wirtualnego nie 
kształtują się na wystarczającym poziomie. Jedynie 28% rodziców jest w pełni 
przekonanych, że posiada odpowiednią wiedzę o zagrożeniach związanych  
z korzystaniem z Internetu przez dzieci. Niepokojącym jest, że 16% rodziców nie 
ustaliło z dzieckiem żadnych zasad korzystania z Internetu Jeżeli takie zasady są 
ustalane, to najczęściej dotyczą limitu czasu spędzanego w sieci (64%), serwisów 
które dziecko ma prawo oglądać (41%), zasad komunikowania się z obcymi, 
(39%), reagowania na nieodpowiednie treści (37%)43. 

Przygotowanie ucznia do pracy w warunkach współczesnego świata, a więc 
również w sytuacji zagrożeń oraz wyzwań jest celem i zadaniem szkoły. Włączenie 
tematyki bezpieczeństwa on-line do programów szkolnych stało się już faktem. 
Wynika to m.in. z realizacji podstawy programowej, która zawiera zapisy dotyczące 
treści nauczania, obejmujące zagadnienia bezpiecznego korzystania z komputera  
i Internetu na wszystkich etapach edukacyjnych. Umiejętność bezpiecznego 
poruszania się w sieci wiąże się z posiadaniem kompetencji technicznych czy 
informatycznych, obejmujących umiejętności m.in. wykorzystywania komputerów  
i innych urządzeń do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia i wymiany informacji 
oraz do porozumiewania się za pośrednictwem sieci,. Niezbędne są również 
kompetencje społeczne, rozumiane jako zdolność samodzielnego stosowania 
nabytych umiejętności warunkująca efektywność funkcjonowania człowieka  
w różnych sytuacjach społecznych44 z uwzględnieniem zinternalizowanego 
systemu wartości. 

Mając powyższe na uwadze szkoła musi realizować edukację medialną 
mającą na celu: 

 przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru różnego 
rodzaju komunikatów medialnych i właściwego odczytywania i inter-
pretowania ich znaczeń, 

 wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się mediami 
(drukowanymi, audiowizualnymi i informatycznymi) jako narzędziami pracy 
intelektualnej, uczenia się, komunikowania, autoedukacji itp.45 

Wychowanie medialne powinno kształtować trzy rodzaje postaw:  

                                                           
42W.Stryjowski, Edukacyjne walory Internetu. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet  
w procesie kształcenia, (red). B. Kędzierska, J. Migdałek, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2004, s.46. 
43Ł.Wojtasik, Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie, Dziecko Krzywdzone http://fdds.pl/-
wpcontent/uploads/2016/05/Wojtasik_rodzice_wobec_zagrozen_dzieci.pdf, (dostęp 18.10.2018 r.). 
44A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów 
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa 2007. 
45W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej w e współczesnym społeczeństwie Chowanna,T 1, 
2003, s. 119-120. 
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 postawę krytyczną wobec mediów, kształtującą niezależność myślenia, 
krytycyzm, pozwalającą również dostrzec treści zawierające manipulację; 

 postawę selektywnego odbioru mediów, polegającą na nabyciu umiejętności 
lub nawyku selekcji przekazywanych treści; 

 postawę twórczej aktywności dzięki której jednostka nie ulega łatwo 
wpływowi mediów. Bowiem ludzie twórczy charakteryzują się silniejszą 
osobowością i mniej są podatni na wpływy innych osób, co z kolei ułatwia 
zachowanie odpowiedniego dystansu wobec mediów46. 

Edukacja medialna powinna być zróżnicowana tematycznie i być realizowana 
w formach, w zależności od celu, jaki chce się osiągnąć oraz wieku adresatów. 
Proces ten powinien mieć za zadanie kształtowanie u dzieci kompetencji 
medialnych i przygotowanie do świadomego i aktywnego odbioru przekazu 
medialnego. 

Treści w zakresie edukacji medialnej sprzyjające kształtowaniu umiejętności 
poruszania się w cyberprzestrzeni powinny uwzględniać nabycie następujących 
rodzajów wiedzy i umiejętności:  

 selektywnego wyboru informacji z bogatej i różnorodnej oferty mediów; 

  radzenia sobie ze zjawiskiem całkowitego zawłaszczenia wolnego czasu 
przez media; 

  krytycznego i aktywnego odbioru komunikatów medialnych; 

  rozumienia informacji generowanych przez media; 

 rozróżnienia podstawowych teorii oddziaływania mediów i rozumienia 
kontekstu przekazu; 

 tworzenia, analizowania, oceniania, wartościowania komunikatów 
medialnych; 

 oceniania nowych interakcji społecznych powstających pod wpływem 
cyberprzestrzeni; 

 rozumienia mechanizmów tworzenia informacji, jej prezentowania oraz 
odbioru, 

 rozumienia zagadnień i niebezpieczeństw ze strony wirtualnego świata oraz 
sposobów zapobiegania im47. 

Rola szkoły w zakresie edukacji medialnej w tym wykształcenia umiejętności 
poruszania się dzieci w wirtualnym świecie jest znacząca. Bowiem szkoła uczy 
zachowań społecznych i komunikacji publicznej, w której ważną rolę odgrywa 
cyberprzestrzeń. Ponadto szkolna edukacja ma charakter celowy, zorganizowany  
i planowy. Poprzez regularnie prowadzone zajęcia nauczyciel wspiera i ukie-
runkowuje rozwój dziecka oraz dba o jego bezpieczeństwo w korzystaniu  
z dóbr współczesnego świata. 

 
  

                                                           
46L.Dyczewski, Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie, (w:) L. Dyczewski (red.): Rodzina, 
dziecko, media, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2005, s. 328. 
47B. Siemieniecki, Media w świecie postmodernistycznym a edukacja, (w:) T. Lewowicki, B. 
Siemieniecki, , (red.):Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2008, s.17. 
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Postulaty w zakresie edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w sieci 

Wykorzystanie nowoczesnej technologii coraz częściej ma miejsce w pracy 
współczesnej szkoły. Dlatego niezmiernie ważnym elementem organizacji pracy 
każdej placówki oświatowej jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole. 
Wymaga to od szkoły kompleksowych i przemyślanych rozwiązań dotyczących 
zarówno infrastruktury technicznej, jak i rozwiązań organizacyjnych. 

Biorąc pod uwagę specyfikę szkolnej sieci komputerowej, jej różnorodność  
i funkcjonalność, możemy sformułować kilka zasadniczych postulatów dotyczących 
bezpiecznej infrastruktury informatycznej. W tym zakresie ważne jest 
przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa: 

 oddzielić sieć administracyjną od urządzeń, z których korzystają uczniowie; 

 opracować i wprowadzić do użytku regulaminy dotyczące korzystania ze 
sprzętu informatycznego przez uczniów, nauczycieli i administrację szkoły; 

 wprowadzać i przestrzegać zakazy korzystania przez uczniów z komputerów 
na stanowiskach pracy nauczycieli; 

 zapewnić bezpieczeństwo szkolnym serwisom internetowym (nadzorowanie 
treści i niedopuszczanie bądź usuwanie treści nieuprawnionych);  

 wyposażyć komputery w zabezpieczenie antywirusowe; 

 moderować forum szkolne i dbać o odpowiedni poziom dyskusji; 

 unikać anonimowości poprzez zakładanie loginów i haseł dla wszystkich 
użytkowników infrastruktury informatycznej48.  

Za bezpieczne wykorzystanie struktury informatycznej przez uczniów 
korzystających z pracowni komputerowych jest odpowiedzialna osoba pełniąca 
rolę opiekuna pracowni. Opiekun pracowni komputerowej powinien mieć wiedzę na 
temat organizacji i konfiguracji pracowni oraz dysponować dostępem 
administracyjnym. Ponadto taka osoba powinna dbać o aktualizację zabezpieczeń 
antywirusowych, oraz mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa w zakresie dostępu do treści niepożądanych. 

W zakresie bezpiecznego korzystania przez uczniów z infrastruktury 
informatycznej warto zwrócić uwagę na udostępnianie sieci bezprzewodowej  
w szkole. Stąd też ważne jest takie zaprojektowanie infrastruktury, aby 
odseparować od siebie sieci publiczne, dydaktyczne i administracyjne. Niezbędne 
jest również opracowanie i wdrożenie regulaminu korzystania z sieci Wi-Fi. Dostęp 
do urządzeń Wi-Fi powinien być zabezpieczony hasłem dostępu. Zabezpieczenia 
sieci bezprzewodowej powinny obejmować mechanizmy kontroli dostępu jak  
i szyfrowania przesyłanych danych. 

Wdrożenie w szkołach sieci bezprzewodowej umożliwiło również możliwość 
pełnego korzystania z dziennika elektronicznego. W wielu szkołach funkcjonuje on 
już jako jedyna metoda dokumentowania działalności dydaktyczno-opiekuńczej 
placówki. Zgodnie z przepisami szkolne dzienniki mogą być prowadzone w formie 
elektronicznej, ale powinien zostać zapewniony odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa. Dotyczy to przede wszystkim zachowania selektywności dostępu do 
danych, zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

                                                           
48D. Stachecki, Postulaty w zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury informatycznej. Opis zaleceń na 
przykładzie praktyki, (w:) Ł. Wojtasik, (red.): Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla Szkół, 
Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2009.s.23-24. 
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przed zniszczeniem lub kradzieżą. Dziennik powinien umożliwiać rejestrowanie 
historii zmian wraz z informacją, kto te zmiany wprowadzał. Ponadto e-dzienniki 
muszą zapewniać ochronę danych przed wykasowaniem, kradzieżą lub utratą  
w inny sposób. Dodatkowo każdy system musi umożliwiać rejestrację historii 
zdarzeń, tzn. każda zmiana danych musi być rejestrowana wraz z informacją, kto 
tej zmiany dokonał. 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci należy wskazać 
na rolę szkoły w kształtowaniu odpowiedzialnych zachowań. W tym zakresie szkoła 
nie powinna ograniczać się do przedstawieniu konsekwencji zachowań 
nieodpowiedzialnych, ryzykownych, a przede wszystkim zapoznać uczniów  
z zasadami bezpieczeństwa, których zastosowanie pozwoli uniknąć lub ograniczyć 
skalę potencjalnych niebezpieczeństw. Rolą nauczyciela jest przygotowanie 
uczniów do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów tak, by sieć 
była miejscem przyjaznym, pozwalającym na rozwój dziecka, rozwijanie jego 
potencjału, dostęp do informacji i wiedzy. 

Zatem w szkole powinny być prowadzone zajęcia wychowawcze, edukacyjne  
i profilaktyczne z tematyki cyberbezpieczeństwa. Zajęcia te powinny być 
przemyślane i odpowiednio zaplanowane. Mieć charakter systematyczny  
w działaniach i kompleksowy w zakresie tematyki. Problematyka zapewnienia 
bezpieczeństwa w sieci uczniów znalazła się w ostatnich latach w centrum 
zainteresowania władz oświatowych. W ślad za tym w ramach prac Departamentu 
Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej został 
opracowany dokument zawierający zbiór rekomendacji i wytycznych dla 
dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów. Realizacja owych zaleceń została wprowadzona 
do realizacji począwszy od września 2017 roku49. Zajęcia z tego zakresu powinny 
obejmować: 

 tematykę jednego z aspektów bezpieczeństwa cyfrowego. Spotkania całej 
szkolnej społeczności, przygotowanego przez uczniów; 

 zorganizowanie spotkań społeczności szkolnej z ekspertem tematyki 
korzystania z Internetu przez dzieci (edukatorem, nauczycielem, 
informatykiem, policjantem, itp.); 

 przeprowadzenie, co najmniej jednej lekcji wychowawczej kwartalnie na 
temat wybranego aspektu cyberbezpieczeństwa, adekwatnego do potrzeb  
i wyzwań klasy i wieku uczniów; 

 organizację dnia bezpieczeństwa cyfrowego w szkole - wydarzenia dla całej 
społeczności szkolnej, przy współudziale rodziców/opiekunów prawnych 
uczniów oraz przedstawicieli lokalnego środowiska - władz oświatowych, 
organizacji pozarządowych, czy instytucji kultury; 

 zorganizowanie przez samorząd uczniowski konkursu międzyklasowego na 
temat bezpieczeństwa cyfrowego; 

 organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o tematyce informatycznej,  
z obligatoryjnym uwzględnieniem komponentu edukacji w zakresie 

                                                           
49MEN, Bezpieczna Szkoła Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów,2017, s.20-21, https://www.cyfrowa-szkola.info/wp-content/uploads/-
2017/10/ Zagro%C5% BCenia-i-zalecane- dzia%C5%82ania 1.pdf, (dostęp 18.10. 2018). 
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bezpieczeństwa cyfrowego, a także kształtującego kompetencje medialne  
i cyfrowe; 

 realizację projektów edukacyjnych uwzględniających nowe technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz tematykę bezpieczeństwa cyfrowego, 
finansowanych ze środków unijnych, kuratoriów i fundacji prywatnych.  

Oprócz powyższych działań niezbędne jest włączenie się szkół w obchody 
Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Dzień ten od 2004 roku obchodzony jest  
z inicjatywy Komisji Europejskiej. Natomiast w Polsce od 2005 roku organizatorem 
tego wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Z roku na 
rok przybywa partnerów zainteresowanych tego typu działalnością. W 2018 roku, 
partnerami DBI są Facebook oraz Multimediawszkole.pl. Ponadto honorowego 
patronatu nad tym wydarzeniem podjął się Rzecznik Praw Dziecka, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Komenda Główna Policji. Organizacja zajęć w ramach DBI 
powinna obejmować inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line, promocję 
pozytywnego wykorzystywania Internetu oraz zwalczanie nielegalnej lub szkodliwej 
zawartości Internetu. 

Tematyka bezpieczeństwa cyfrowego szkoły pojawić się powinna w serwisie 
internetowym szkoły (na profilach szkoły, w portalach społecznościowych) jako 
oddzielne zagadnienie. Szczególne znaczenie ma publikacja w nich numerów 
telefonów, pod którymi można zgłosić przypadki naruszenia bezpieczeństwa 
cyfrowego w sposób anonimowy lub jako spersonalizowane zgłoszenie.  

Ponadto każda szkoła powinna opracować procedury reagowania na takie 
sytuacje, gdyż konieczne jest podejmowanie interwencji, w każdym przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, związanego z korzystaniem z mediów 
elektronicznych. Procedury te powinny uwzględniać zarówno działania wobec 
ofiary, jak i sprawcy niepożądanych działań w wirtualnym świecie. Wprowadzenie 
obligatoryjnych działań interwencyjnych opartych na opracowanych przez szkolę 
procedurach reagowania na zagrożenia świata wirtualnego powinny obejmować: 

 działania wobec aktu/zdarzenia - opis przypadku, ustalenie okoliczności 
zdarzenia, zabezpieczenie dowodów oraz monitoring pointerwencyjny; 

 działania wobec uczestników zdarzenia (ofiara - sprawca - świadek, 
rodzice); 

 działania wobec instytucji/organizacji/służb pomocowych i współpracujących 
– Policji, wymiaru sprawiedliwości, służb społecznych50. 

Na każdą procedurę reakcji w przypadku wystąpienia danego typu zagrożenia 
cyberbezpieczeństwa w szkole muszą składać się działania tego typu - podjęte 
przez dyrekcję szkoły oraz nauczycieli, pedagogów/psychologów szkolnych. Ich 
szczegółowy opis znajduje się w opracowaniu: Standard bezpieczeństwa on-line 
placówek oświatowych51. 

                                                           
50M.Bochenek, U. Brochwicz, M.Chrzanowski, Standard bezpieczeństwa on -line placówek 
oświatowych, Fundację Odkrywców Innowacji, Fundacja Drabina Rozwoju, Warszawa 2015, s.11, 
https://akademia.nask.pl/publikacje/ost_Standard_bezpieczenstwa_online_placowek_oswiatowych.pdf, 
(dostęp 8.10.2018). 
51MEN, Bezpieczna Szkoła… dz. cyt. 
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Konkludując należy zaznaczyć, że kluczową kwestią w zapewnieniu 
bezpieczeństwa wirtualnego jest zrozumienie wpływu bezpieczeństwa w sieci na 
wszystkie obszary funkcjonowania dzieci/uczniów, a przede wszystkim wskazaniu 
najprostszych zasad bezpieczeństwa, których stosowanie pozwala uniknąć lub 
ograniczyć skalę potencjalnych niebezpieczeństw. Stąd zasadnym wydaje się 
podjęcie działań profilaktycznych obejmujących działania diagnostyczne, 
informacyjne, edukacyjne, wychowawcze czy interwencyjne. Systematycznie 
prowadzone działania profilaktyczne powinny znacząco ograniczyć zakres 
zagrożeń uczniów występujących w cyberprzestrzeni - nie są jednak w stanie ich 
całkowicie wyeliminować. W przypadkach wystąpienia incydentu naruszenia 
bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec naruszenia prawa, działania szkoły cechować 
powinna otwartość w działaniu, szybka identyfikacja problemu - określenie 
szkodliwych lub niezgodnych z prawem zachowań - i jego rozwiązywanie 
adekwatnie do poziomu zagrożenia, jakie wywołało w szkole. 

 
Zakończenie 
Młodzi ludzie korzystający z dobrodziejstw wirtualnego świata często nie mają 

świadomości zagrożeń i nie zawsze dobrze radzą sobie w sytuacji ryzyka. 
Wskazuje to na potrzebę prowadzenia rozmaitych działań zmierzających do 
podniesienia poziomu ich kompetencji oraz rozwijania umiejętności twórczego, ale 
bezpiecznego poruszania się w świecie nowych technologii. Dlatego jak podkreśla 
A. Andrzejewska, proces wychowania, w tym do umiejętnego poruszania się  
w wirtualnym świecie, musi być oparty na uniwersalnych prawach i zasadach,  
z uwzględnieniem zagadnień wiążących się z rozwojem cywilizacji. Powinien 
opierać się także na rozpoznawaniu, rozumieniu i rozwiązywaniu problemów nie 
tylko związanych ze światem realnym, ale także mających miejsce  
w cyberprzestrzeni. Szczególne zadanie w tym względzie mają do wykonania 
nauczyciele i pedagodzy, którzy powinni posiadać wiedzę o zagrożeniach 
cyberprzestrzeni oraz umiejętnie ją wkomponować w proces kształcenia  
i wychowania swoich podopiecznych52.  

Ważne jest by nauczyciele znali aktualne tendencje rozwoju cyberprzestrzeni, 
i potrafili dostrzec zagrożenia, które niejednokrotnie jeszcze niedawno nie istniały. 
A przede wszystkim by potrafili pokazać młodzieży, jak ich uniknąć. Chodzi tu  
o przekazanie wiedzy, ale nie tylko tej dotyczącej konkretnych rozwiązań, ale ich 
istoty, tak, by młodzi ludzie byli w stanie na tej podstawie zrozumieć reguły 
rządzące tak zmiennym i nieprzewidywalnym środowiskiem, jakim jest cyber-
przestrzeń. Ważnym aspektem skuteczności prowadzonych działań jest 
odpowiednie przygotowanie nauczycieli i pedagogów. Nieodzowne jest zatem ich 
wsparcie przez dostarczenie niezbędnej wiedzy (w tym uczestnictwo w spec-
jalistycznych szkoleniach, spotkania z ekspertami), wzbogacenie umiejętności 
praktycznych oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych pomocnych w pracy  
z uczniami. Znaczącą role w tym zakresie pełnią kompetencje medialne 
nauczyciela, a w ich obszarze znajdujące się kompetencje nauczycieli w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom komputerowym uczniów i obejmują one wiedzę 
nauczyciela o zagrożeniach komputerowych uczniów, umiejętności nauczyciela  
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom komputerowym uczniów, zdolności  

                                                           
52A. Andrzejewska, Rola nauczyciela… dz. cyt., s.13. 



417 

 

i cechy osobowe nauczyciela pomagające w przeciwdziałaniu zagrożeniom 
komputerowym uczniów, doświadczenie nauczyciela w przeciwdziałaniu 
zagrożeniom komputerowym uczniów53. 

W budowaniu bezpiecznego i twórczego środowiska w cyberprzestrzeni, 
niezbędna jest synergia działań polegająca na jednoczesnym promowaniu 
pozytywnej strony wirtualnego świata wraz z podejmowaniem działań 
profilaktycznych i wreszcie z możliwością świadczenia realnej pomocy i szybkiego 
reagowania na sytuacje niebezpieczne, które mogą mieć miejsce w cyber-
przestrzeni. W proces zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni 
muszą być zaangażowani zarówno rodzice, jak i pedagodzy oraz przedstawiciele 
instytucji i służb odpowiedzialnych za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci. 
Pedagogizacja rodziców oraz ich aktywne włączanie się w zadania szkoły 
pozwalają na zintensyfikowanie działań w tym obszarze. Ponadto działania  
o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczące bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w sieci powinny obejmować całą społeczność szkolną i być 
realizowane w różnych formach, nie tylko podczas zajęć edukacyjnych z uczniami. 
Bowiem pożądane efekty przyniosą tylko takie działania. które będą miały 
charakter kompleksowy oraz ich realizacja będzie przebiegać w trzech 
płaszczyznach relacji: uczeń – rodzic – nauczyciel. 
 

Streszczenie 
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych przyczynił się do 

powstania nowego pola aktywności, jakim jest cyberprzestrzeń. Liczne badania 
wskazują, że środowisko to największy wpływ wywiera na dzieci i młodzież, którzy 
wykorzystują technologię cyfrową do komunikacji, rozrywki i nauki. Rolę Internetu 
w społeczeństwie informacyjnym należy postrzegać nie tylko w aspekcie 
wielorakich możliwości i wielkich szans, ale także w aspekcie licznych zagrożeń, 
szczególnie wychowawczych i społecznych. Zagrożenia internetowe dotyczące 
trzech głównych obszarów, takich jak nieodpowiednie kontakty w sieci, negatywne 
treści i niebezpieczne działania podejmowane przez dzieci, Dlatego też konieczne 
jest wprowadzenie w szkole zajęć poświęconych zagrożeniom i bezpieczeństwu  
w sieci. 

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, uczniowie, zagrożenia, edukacja 
 

Summary 
The dynamic development of Information and Communications Technology 

(ICT) contributed to the emergence of a new field of activity; that is cyberspace. 
Numerous studies indicate that the envirionment is the most affected children and 
young people who use digital technology for communication, entertainment and 
science. The role of the Internet in the information society should be seen not only 
in terms of thiermultiple capabilities and great opportunities, but also in terms of 
their multiple capabilities and great opportunities, but also In terms, of the 
numerous threats, particularly, cudcation and social. Internet threats regarding 
three main areas such as inappropriate contacts in the network, negative content, 

                                                           
53J. Kopański, Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia, „Meritum”, nr 4, 2010,  
s. 86.- 
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and dangerous actions undertaken by children, Therefore, it is necessary to 
introduce at the school classes devoted to threats and security on the Web. 

Key words: cyberspace, pupils, threats, education 
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EWOLUCJA KLAS POLICYJNYCH W SZKOŁACH ŚREDNICH 
 
 

Wstęp 
Edukacja stanowi ważny okres w życiu każdego człowieka, który ma duży 

wpływ na wiele aspektów. Edukacja łac. educatio to wychowanie: „ogół czynności  
i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych 
cech i umiejętności”1. Edukacja w Polsce prowadzona jest przez system oświaty, 
składający się min. z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
placówek oświatowo wychowawczych2. Do głównych zadań systemu oświaty  
w Polsce należy min. kształcenie i wychowanie. „Kształcenie i wychowanie służą 
rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowie-dzialności, miłości Ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu 
się na wartości kultur Europy i świata”3. W ramach wymienionych zadań  
z pewnością mieszczą się treści dotyczące edukacji na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. System edukacji  
w Polsce powinien więc zapewniać propa-gowanie treści na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego, profilaktyki bezpieczeństwa czy kształtowania odpowiednich postaw 
społecznych oraz umiejętności, które są związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i obronności, np. umiejętności poradzenia sobie w sytuacji 
kryzysowej lub umiejętność samoobrony. Edukacja powszechna może zatem 
współistnieć i uzupełniać się np. z edukacją prowadzoną przez ośrodki szkolenia 
służb mundurowych, w celu zapoznania potencjalnych kandydatów do służby  
w Policji z jej specyfiką.  

Polityka bezpieczeństwa państwa jest realizowana min. poprzez odpowiednie, 
kompetentne i usankcjonowane prawnie organy i służby państwowe. Największą 
służbą podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Policja, 
która została utworzona w 1990 roku4. Jest to umundurowana, uzbrojona formacja, 
służąca społeczeństwu i jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego5. Ponadto do zadań 
Policji ustawodawca zaliczył: inicjowanie i organizowanie działań mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń i zjawiskom kryminogennym, 
prowadzenie działań kontrterrorystycznych, wykrywanie przestępstw i wykroczeń 
oraz ściganie ich sprawców, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych 
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publi-

                                                           
1http://encyklopedia.pwn.pl,hasło:edukacja [dostęp: 21.12.2017]. 
2Zob. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm., art. 3. 
3Zob. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. Preambuła – 
została uchylona z ustawy w 2017 roku po jej zamieszczeniu w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59.  
4Zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U.1990 nr 30 poz. 179 ze zm. 
5Por. tamże, art. 1 ust.1.  
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cznych, czy prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje o odciskach 
linii papilarnych niezidentyfikowanych osób z miejsc przestępstw6. Według wielu 
ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, Policja jako służba, jej 
efektywność i stopień realizacji jej zadań, jest najważniejszą służbą państwową, 
realizującą zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Na dzień 
1 stycznia 2018 roku w Policji służyło 98 737 funkcjonariuszy oraz 11 849 osób 
zatrudnionych w Policyjnym Korpusie Służby Cywilnej7. Policja od 1990 roku 
musiała poradzić sobie z wieloma problemami począwszy od kwestii: 
organizacyjnych, prawnych oraz mentalnych, które warunkowane są wymogami 
demokratycznego państwa prawa. W związku ze zmianami polityczno-ustrojowymi 
przełomu lat 90. XX wieku, społeczeństwo polskie, oczekiwało od nowo powstałej 
formacji realizacji jej zadań w sposób humanitarny i opiekuńczy w aspekcie 
przestrzegania praw człowieka i prawa państwa demokratycznego8. Kolejni 
ministrowie, odpowiedzialni za Policję oraz Komendanci Główni Policji zdawali 
sobie sprawę z faktu, iż trudno będzie zastąpić z dnia na dzień dużą liczbę 
funkcjonariuszy, którzy służyli w poprzedniej formacji (Milicja Obywatelska),  
a których warsztat pracy był często niezgodny z nowymi, obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa. Zatem podjęto działania mające na celu, powolną, aczkolwiek 
systematyczną zmianę pokoleniową wśród funkcjonariuszy Policji. Ustawodawca 
określił, że służbę w „Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, 
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, lub 
przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co 
najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną  
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający 
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych”9. Wobec kandydatów do służby w Policji 
postawiono duże wymagania, które nie każdy z nich potrafił spełnić, głównie 
 z niewiedzy i braku determinacji. Stąd wobec ilości wakatów w tej ponad 100 
tysięcznej formacji podjęto działania, aby ci, którzy aspirują do służby, mogli już  
w okresie szkoły średniej zostać przedwstępnie przygotowywani zarówno 
mentalnie jak i do procesu rekrutacji do służby w Policji. Stad za cel w niniejszym 
artykule przyjęto przybliżenie genezy i ewolucji klas policyjnych w szkołach 
średnich.  

Treści zawarte w niniejszym artykule wynikają z badań wstępnych związanych 
z poznaniem uwarunkowań funkcjonowania klas policyjnych w szkołach średnich  
w aspekcie ich uwarunkowań i osiągniętych efektów w zakresie pozyskiwania 
kandydatów do służby w Policji. W procesie badań stosowano procedurę 

                                                           
6Zob. tamże, art. 1 ust. 2. 
7Informacja na oficjalnej stronie internetowej Policji pt. Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 roku, 
http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/120032,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-
stycznia-2018-roku.html [dostęp: 08.02.2018]. 
8Por.: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji …, art. 14 ust. 3; A. Misiuk, Administracja porządku  
i bezpieczeństwa publicznego, zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie  
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 88. 
9Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji …, art. 25 ust. 1.   
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triangulacji w której zastosowano metodę badania literatury przedmiotu i badania 
wtórne danych statystycznych10.  
 

Podstawowe uregulowania prawne tworzenia klas o profilu policyjnym 
Sytuacja demograficzno-społeczna Polski od początku lat 90. XX wieku 

ulegała zmianie, co warunkowało zmiany w systemie oświaty, celem 
uatrakcyjniania oferty edukacyjnej przez szkoły. Proces rywalizacji między 
szkołami o pozyskanie uczniów zaowocował powstawaniem coraz szerszej oferty 
edukacyjnej. W związku z coraz większą ilością pomysłów dyrektorów szkół na 
wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania, w rozporządzeniu ministra 
edukacji narodowej i sportu z dnia 9 kwietnia w sprawie warunków prowadzenia 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, 
określony został proces wprowadzania innowacji pedagogicznych11.  

W rozporządzeniu wskazano, iż innowacją pedagogiczną, prowadzoną  
w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne, mają cena celu poprawę jakości pracy szkoły12. 
Rozporządzenie definiuję również pojęcie eksperyment pedagogiczny, jako 
„działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach 
których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych, lub zakres 
treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej”13. Z perspektywy 
funkcjonowania innowacji pedagogicznych w formie „klas policyjnych”, ważne są 
także zapisy rozporządzenie, stanowiące, iż: rozpoczęcie „innowacji lub 
eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
innowacyjnych i eksperymentalnych”14. Proces wprowadzania innowacji pedago-
gicznych jest ściśle określony przez przepisy. Rozpoczyna się od opracowania 
opisu zasad innowacji, obejmującego celowość, tematykę, sposób realizacji, 
zakres i czas jej trwania. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały rady 
pedagogicznej po zyskaniu zgody nauczycieli, opinii rady szkoły, oraz zgody 
autora projektu. Następnie dyrektor szkoły przekazuję uchwałę rady właściwemu 
miejscowo kuratorowi oświaty. Ostatnim etapem jest wpis innowacji pedagogicznej 
do Rejestru Innowacji Pedagogicznych15. W przypadku funkcjonowania policyjnych 
klas mundurowych wymagane są uzgodnienia pomiędzy Ministrem Edukacji 
Narodowej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji16. Proces 
wprowadzenia innowacji nie powinien stanowić problemu dla żadnej szkoły. Nie 

                                                           
10Zob. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk  
i s-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 2001, s. 222-223.  
11Zob.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły  
i placówki, Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506; P. Knut, Klasy o profilu policyjnym – irracjonalny twór czy istotny 
etap procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa? Policja nr 3/2015, Szczytno 2015, s. 35. 
12Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i …, par.1.1. 
13Tamże, par.1.2. 
14Tamże, par. 2.2. 
15Artykuł na stronie nadzór pedagogiczny pt. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych  
w szkole, https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/procedura-wprowadzania-innowacji-pedago-
gicznych-w-/3786 [dostęp: 09.02.2018]. 
16Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i …, par. 6. 
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jest on skomplikowany i nie precyzuje spraw organizacyjnych i kadrowych, co 
jednak może powodować, że kształcenie w klasach policyjnych w różnych 
szkołach może wyglądać inaczej, np. w jednej szkole zajęcia z konkretnego 
przedmiotu mogą być prowadzone przez policjanta, natomiast w innej, ten sam 
przedmiot może być prowadzony przez nauczyciela, który może posiadać wiedzę, 
ale może nie posiadać umiejętności praktycznych związanych z zawodem 
policjanta. 

Odpowiedni poziom kształcenia w klasach policyjnych w różnych miastach na 
terenie kraju, byłby jednak niemożliwy, bez współpracy szkół z miejscowymi 
jednostkami Policji. Współpraca między szkołami, a odpowiednimi jednostkami 
Policji jest zawierana w formie porozumienia. Jako przykład można podać, 
porozumienie, zawarte 14 listopada 2014 roku między Komendantem Powiatowym 
Policji w Wołominie i Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie, 
w którym jest klasa policyjna. W porozumieniu zawartym między policjantami,  
a dyrekcją szkoły obie strony zobowiązały się do: „propagowania i kształtowania 
pozytywnego wizerunku Policji i służb w Policji wśród młodzieży szkolnej, 
zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Policji, popularyzowanie 
działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej 
młodzieży szkolnej, wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do 
upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego, 
zapoznawanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami 
Policji, krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych”17. Uroczystość 
podpisania porozumienia zakończyła się pokazem samoobrony, zawodami 
użytkowo-bojowymi oraz harcerską grochówką i ogniskiem. Jest to godny do 
naśladowania przykład integracji dwóch oddzielnych środowisk: policyjnego  
i szkolnego, którzy poprzez wspólnie i aktywnie wykorzystany czas, de facto, już od 
momentu podpisania porozumienia wcielili jego tekst w życie.  

 
Geneza powstawania klas o profilu policyjnym 
Na terenie Lubelszczyzny w Okszowie i Siennicy Różanej już w 2004 roku 

powstawały klasy o profilu policyjnym pod nazwą „klasa policyjna” lub „edukacja 
policyjna”. Utworzenie w szkołach średnich klasy o takim profilu, miało na celu 
uświadomienie uczniom podjęcia decyzji, dotyczącej możliwości kandydowania do 
służby w Policji. Dodatkowym celem, tworzenia innowacji edukacyjnej pod nazwą 
„klasa policyjna” było kształtowanie wśród młodzieży odpowiednich postaw 
społecznych oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Innowacja edukacyjna „klasa 
policyjna” spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów18.  
W następnych latach, klasy o profilu policyjnym powstawały w coraz większej 
liczbie szkół, na terenie kraju.  

Jednocześnie wraz ze wzrostem klas o profilu policyjnym zwiększało się 
zainteresowanie służbą w Policji. Przyczyną tej sytuacji mógł być światowy kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku. Globalne załamanie rynku, 
przyniosło także negatywne efekty w Polsce, które spowodowały wzrost 
bezrobocia oraz zamrożenie wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Z perspektywy 
słabego rynku pracy, możliwość służby w Policji była w ówczesnych latach bardzo 

                                                           
17Porozumienie o współpracy policjantów i uczniów klas liceum o profilu policyjnym,  
http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/52930,dok.html [dostęp: 09.02.2018]. 
18Zob. P. Knut, Klasy o profilu policyjnym – irracjonalny twór czy …., s. 34.  
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interesująca, ponieważ wiązała się ze stabilnym zatrudnieniem w sektorze 
publicznym, odpowiednim wynagrodzeniem oraz możliwością awansu. W latach 
2007-2016 liczba kandydatów do służby w Policji była zróżnicowana (tab. 1)19. Na 
podstawie analizy danych można wnioskować, że w tych latach duży wpływ na 
liczbę chętnych do służby w Policji miały klasy policyjne, co związane jest z ich 
rozwojem.  

 
Tabela 1. Przyjęcia do służby w Policji w latach 2007-2016 

 

Rok 

Liczba kandydatów 
rozpoczynających 
postępowanie  
w danym roku 

Liczba osób przyjętych 
do służby w policji 

Liczba osób na jedno 
miejsce 

2007 38 913 5566 6,99 

2008 29 372 7124 4,12 

2009 36 770 3657 10,05 

2010 29 956 2955 10,14 

2011 41 423 5596 7,40 

2012 44 624 5079 8,79 

2013 43 153 5561 7,76 

2014 31 036 4015 7,73 

2015 22 621 3005 7,52 

2016 22 451 5048 5,44 

Ogółem  354 691 49 102 7,22 

 
Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124744,Inauguracja-nowego-programu-

nauczania-klas-policyjnych.html [dostęp: 09.02.2018].  

 
Dyrektorzy szkół, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczeństwa 

służbą w Policji wprowadzali w kolejnych szkołach na terenie kraju klasy policyjne. 
W 2014 roku w każdym województwie znajdowały się przynamniej dwie szkoły, 
które przedwstępnie przygotowywały uczniów do podjęcia pracy w służbach 
mundurowych, min. w Policji i kontynuacji nauki na studiach związanych  
z bezpieczeństwem20. W wyniku coraz większej ilości wprowadzanych innowacji 
pedagogicznych, w 2016 roku istniało już około 950 klas policyjnych w 300 
szkołach średnich na terenie całego kraju, w których uczyło się łącznie około 26 
tysięcy uczniów. W roku 2016 funkcjonowały także 192 porozumienia pomiędzy 
dyrektorami szkół a kierownikami jednostek organizacyjnych Policji21.  
 

Tabela 2. Liczba klas policyjnych w wybranych województwach  

Województwo 
Liczba klas policyjnych w 
2015 roku 

Liczba klas policyjnych w 
2017 roku 

dolnośląskie 10 10 

kujawsko - pomorskie 5 5 

lubelskie 10 10 

                                                           
19Zob.https://www.bankier.pl/wiadomosc/9-6-chetnych-na-jedno-miejsce-do-pracy-w-policji-
7539312.html [dostęp: 09.02.2018].    
20Zob. P. Knut, Klasy o profilu policyjnym – irracjonalny twór czy ..., s. 34-35. 
21Inauguracja nowego programu nauczania klas policyjnych, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/-
124744,Inauguracja-nowego-programu-nauczania-klas-policyjnych.html [dostęp: 09.02.2018]. 
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lubuskie 2 2 

łódzkie 9 9 

małopolskie 11 10 

mazowieckie 24 25 

podlaskie 4 4 

podkarpackie 7 7 

pomorskie 9 9 

śląskie 12 11 

świętokrzyskie 10 11 

warmińsko - mazurskie 6 5 

wielkopolskie 11 12 

zachodniopomorskie 8 8 

ogółem 138 138 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykaz szkół realizujących 
innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej, http://archiwum.wojsko-
polskie.pl/pl/f/view/fobject_id:97127 http://www.wojsko-polskie.pl/f/articles/atts-
/2017/3/wykaz_szko.docx [dostęp: 09.02.2018] 

 
Na podstawie analizy danych Departamentu Komunikacji Społecznej 

Ministerstwa Obrony Narodowej, ilość zarówno szkół średnich, realizujących 
innowacje klasy policyjne, jak i ilość samych klas policyjnych, utrzymuje się  
w ostatnich dwóch latach na tym samym poziomie, co oznacza że klasy policyjne 
cieszą się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem.22 Należy jednak zaznaczyć, 
iż wykaz szkół nie obejmuję wszystkich klas policyjnych w Polsce, jednak na jego 
podstawie można opisać tendencje dotyczące zainteresowania uczniów profilem 
policyjnym.  
 

Programy nauczania klas o profilu policyjnym 
Od momentu, w którym powstały pierwsze klasy o profilu policyjnym, 

problemem był brak jednolitości ich funkcjonowania. Spowodowane to było przede 
wszystkim zróżnicowaniem możliwości placówek dydaktycznych oraz różnym 
poziomem ekonomicznym regionów w Polsce23. Powszechnym problemem był 
brak standaryzacji zajęć w klasach policyjnych. W 2012 roku podjęto pierwsze 
kroki w celu standaryzacji kształcenia w klasach policyjnych. Między innymi 
wprowadzony został „Ramowy program pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas  
o profilu policyjnym” na terenie województwa wielkopolskiego. Obowiązywał on  
w szkołach, które podpisały porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji  
w Poznaniu, a realizowany był przez jednostki terenowe, podległe KWP Poznań. 
Standaryzacja dotyczyła tej samej oferty edukacyjnej dla wszystkich uczniów klas 
policyjnych, a program ramowy opisywał organizację zajęć, które mieli prowadzić 
policjanci w szkołach. Jak opisano, w ciągu roku szkolnego, pracownicy Policji  
i funkcjonariusze mieli prowadzić zajęcia w wymiarze około 15 godzin 
dydaktycznych, natomiast pozostałe lekcje miały być prowadzone przez 

                                                           
22Wykaz szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej, 
http://archiwum.wojsko-polskie.pl/pl/f/view/fobject_id:97127 http://www.wojsko-polskie.pl/f/articles/atts/-
2017/3/wykaz_szko.docx [dostęp: 09.02.2018]. 
23Por. A. Czarnecka, Koordynacja procesu wsparcia dydaktycznego uczniów klas o profilu policyjnym  
w Wielkopolsce, [w:] A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych 
praktyk, Wydawnictwo AON, Warszawa 2016, s. 150. 



429 

 

nauczycieli szkolnych. Wsparcie Policji w realizację programu nauczania w klasie 
policyjnej, w tym uczestnictwo w warsztatach miało wynosić minimum 45 godzin24.  

Do opisania jednej z innowacji, która korzystała z ramowego programu 
pomocy dydaktycznej może posłużyć przykład innowacji z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w województwie wielkopolskim. 
Szkoła kierowała swoją ofertę dla dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby  
w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych. Jak opisano w tej innowacji, 
uczniowie klasy policyjnej realizowali podstawę programową i plany nauczania 
obowiązujące w liceach ogólnokształcących, natomiast mieli także zajęcia  
z edukacji policyjnej, co pozwalało na poznanie specyfiki pracy w Policji, oraz miało 
ułatwić podjęcie decyzji o pracy w tym zawodzie. Autorski program innowacji 
policyjnych przygotowany był także, w celu zwiększenia szansy absolwentów na 
powodzenie podczas „niełatwych” procesów rekrutacyjnych do służby w Policji. 
Uczniowie klasy o profilu policyjnym mogli zapoznać się z: historią Policji, strukturą 
i zadaniami Policji, technikami i taktyką działań, sprzętem będącym na 
wyposażeniu w Policji, procedurami oraz ceremoniałem i musztrą25. Program 
zapewniał również cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów  
w Policji, zapoznanie z elementami kryminalistyki i kryminologii, szkolenie 
strzeleckie oraz zapoznanie z przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogo-
wym26. Przez dwa dni w tygodniu uczniowie mieli nosić policyjne umundurowanie 
ćwiczebne. Podczas nauki w klasie policyjnej uczniowie mieli zostać także 
nauczeni: podstawowych sportów walki, obsługi środków przymusu bezpo-
średniego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz radzenia sobie ze 
stresem. Dla absolwentów klas, na koniec edukacji przygotowywano trening 
sportowy i rozmowę z psychologiem, które miały symulować postępowanie 
rekrutacyjne do służby. Zaznaczono także, że ukończenie klasy o profilu poli-
cyjnym daje absolwentowi dodatkowe 2 punkty podczas procesu rekrutacyjnego do 
służby27. 

Program ramowy KWP w Poznaniu zakładał także, stacjonarne warsztaty oraz 
dwudniowy trening kompetencyjny. Warsztat posiadał formę obozu, którego 
głównym celem było zobrazowanie uczniom, jaki zróżnicowany jest wachlarz 
zadań policjanta. Podczas warsztatów uczniowie mogli nauczyć się obsługi 
środków przymusu bezpośredniego, poznać techniki obezwładniające, zobaczyć 
pracę robota pirotechnicznego, przyjrzeć się eksplozji ładunku wybuchowego, 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną, pokonać tor przeszkód a nawet poznać 
tajniki daktyloskopii i traseologii28. Treningi kompetencyjne odgrywały istotną rolę  
w procesie kształcenia, ponieważ wynikały z wniosków z procesu rekrutacji do 
Policji. Założenia treningów kompetencyjnych zostały opracowane w 2014 roku 
podczas konferencji w KWP w Poznaniu, w której brali udział dyrektorzy szkół 
realizujący innowacje programy klas policyjnych. Treningi kompetencyjne zostały 

                                                           
24Zob. tamże, s. 151. 
25Prezentacja innowacji pedagogicznej klasy policyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących we Wrześni w województwie Wielkopolskim, http://zstio-wrzesnia.pl/pliki/liceum_-
o_profilu_policyjnym_prezentacja_luty_2016.pdf [dostęp: 12.02.2018]. 
26Tamże. 
27Zob. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się̨ 
o przyjęcie do służby w Policji, Dz. U. 2013. poz. 1663, zał. 2 pkt 3  
28 Por. A. Czarnecka, Koordynacja procesu wsparcia dydaktycznego …,  s. 151. 
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nakierowane na kształtowanie umiejętności autoprezentacji. Uczestnicy treningów 
brali udział w profesjonalnie zorganizowanej symulacji rozmowy kwalifikacyjnej 
przed komisją, co pozwalało wczuć się w rolę kandydata podczas procesu 
rekrutacyjnego. Ponadto trening kompetencyjny obejmował także zagadnienia  
o charakterze ogólnorozwojowym29. 

W wyniku zgłaszanych uwag wskazujących na konieczność stworzenia 
jednego, wspólnego programu i podręcznika do nauczania w klasach policyjnych, 
podczas konferencji „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji 
społecznej” w Komendzie Głównej Policji w 2016 roku zaprezentowano „Program 
nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji: 
Edukacja policyjna 2016. Program powstał w KG Policji we współpracy z Wyższą 
Szkołą Policji w Szczytnie, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Szkołą 
Policji w Katowicach30. Jak stwierdził, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Mariusz Błaszczak, że chodzi o to, „żeby wśród młodych ludzi, 
którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy 
patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu 
zawodowym”31. Na konferencji zaznaczono także, że program nauczania ma 
kształtować postawy i rozwijać kompetencje uczniów, uczyć profilaktyki oraz dbać 
o sprawność fizyczną uczniów. Ponadto ma służyć nie tylko temu, aby kreować 
wszechstronny rozwój uczniów, ale także przygotowywać ich do procesu rekrutacji 
do służby w Policji32. W programie nauczania określono cele dydaktyczne oraz 
cele szczegółowe. Do celów dydaktycznych programu zaliczono wszechstronny 
rozwój ucznia, który jest ukierunkowany na: kształtowanie aktywnych postaw 
społecznych i właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie 
służby policyjnej; zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji; 
podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony oraz kształtowanie 
uniwersalnych kompetencji społecznych33. Cele szczegółowe zostały podzielone 
na cztery obszary, tj.: kształtowanie aktywnych postaw społecznych i właściwych 
postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej; 
zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji; podnoszenie sprawności 
fizycznej z elementami wyszkolenia specjalnego oraz kształtowanie uniwersalnych 
kompetencji społecznych wraz z kulturą organizacyjną34. W programie zawarto 
szczegółowy opis procesu oceniania uczniów, na podstawie stopnia przyswojenia 
wiedzy i opanowania umiejętności, który oparty jest na rozporządzaniu Ministra 
Edukacji Narodowej35 w skali sześciostopniowej36. W skład programu wchodzą 

                                                           
29Por. tamże, s.152,153. 
30Zob. Kornelia Oblińska, Zbigniew Bartosiak, Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych  
w zakresie funkcjonowania Policji. Edukacja policyjna 2016, Komenda Główna Policji, Warszawa 2016. 
31Inauguracja nowego programu nauczania klas policyjnych, http://www.policja.pl/-
pol/aktualnosci/124744,Inauguracja-nowego-programu-nauczania-klas-policyjnych.html [dostęp: 
14.02.2018]. 
32Zob. tamże. 
33Zob: Materiały pokonferencyjne Komendy Głównej Policji. Wyzwania dla klas policyjnych, Warszawa 
2016, s. 67; Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji. 
Edukacja policyjna 2016, Komenda Główna Policji, Warszawa 2016, s. 6.  
34Zob. Kornelia Oblińska, Zbigniew Bartosiak, Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych  
w zakresie …, s. 6-7.  
35Zob. Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych, Dz. U. 2015 poz. 843, par 9. 
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cztery przedmioty, których tematyka i wymiar godzinowy zostały szczegółowo 
opisane. Przedmiot „Wiedza o Policji” w wymiarze 34x45’; przedmiot „Służba 
społeczeństwu” 16x45’; trzeci przedmiot „Wychowanie fizyczne z elementami 
samoobrony” 24x45’ oraz przedmiot „Kwalifikacje do służby w Policji” 16x45’. 
Każdy przedmiot w programie posiada tabelaryczny, dokładny opis treści, celów 
edukacyjnych, szczegółowych treści nauczania, sposobów realizacji – metod i form 
pracy, proponowaną liczbę godzin i pomocy dydaktycznych oraz korelacji 
międzyprzedmiotowych37. 
   

Turnieje i olimpiady 
W celu upowszechniania wiedzy i wyzwalania rywalizacji Szkoła Policji w Pile 

od 2008 roku prowadzi turniej dla klas mundurowych, które służą upowszechnianiu 
wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji uczniów 
klas policyjnych38. W maju 2017 roku, odbył się już IX Ogólnopolski turniej klas 
policyjnych pod nazwą „Klasa policyjna roku 2017”. Wzięły w niej udział drużyny 
reprezentujące klasy policyjne z całego kraju. Składały się one z czterech 
zawodników i kierownika. Podczas turnieju odbyły się cztery konkurencje: egzamin 
strzelecki, egzamin z zakresu udzielania pierwszej pomocy, test sprawności 
fizycznej oraz egzamin dotyczący ogólnej wiedzy o Policji. Turniej klas policyjnych 
w Pile, jest elementem rządowego programu ograniczania przestępczości  
i zachowania aspołecznego39. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol.) organizuje cyklicznie każdego 
roku olimpiadę policyjną. Jej początki sięgają 2009 roku, od momentu podpisania 
porozumienia w dniu 16.06.2009 roku między WSPol. a czterema szkołami 
ponadgimnazjalnymi z: Bytomia, Piszu, Malborka i Łodzi. Olimpiada policyjna  
w Szczytnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ 
uczestnictwo w niej, umożliwia zwycięzcom zdobycie indeksu do Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, dzięki czemu absolwent nie musi przechodzić procesu 
rekrutacji na studia40. Głównym założeniem olimpiady, jest zachęcenie młodzieży 
średnich szkół do zwiększania wiedzy o bezpieczeństwie, oraz roli i zadaniach 
Policji, która jest służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Uczestnikami 
olimpiady mogą być nie tylko uczniowie klas policyjnych, ale także uczniowie klas 
programowo najwyższych szkół średnich, których nauka kończy się maturą41. 
 
  

                                                                                                                                                    
36Zob. Kornelia Oblińska, Zbigniew Bartosiak, Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych  
w zakresie …, s. 7-8. 
37Zob. tamże, s. 8-32. 
38Por. D. Pater, Z. Bartosiak, Działania Policji edukacji uczniów klas mundurowych, [w:] A. Skrabacz, I. 
Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych …, s. 166 
39Zob. Komunikat końcowy IX ogólnopolskiego turnieju klas policyjnych „klasa policyjna roku 2017”, 
http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/turniej-klas-policyjnyc/2017/77810,Komunikat-koncowy-IX-
Ogolnopolskiego-Turnieju-Klas-Policyjnych-Klasa-Policyjna-R.html [dostęp: 14.02.2018]. 
40Por. Kamil Marszałek zwyciężył w VIII edycji Olimpiady Policyjnej, https://www.wspol.edu.pl/g/-
aktualnosci/555-kamil-marszalek-zwyciezyl-viii-edycje-olimpiady-policyjnej [dostęp: 14.02.2018]. 
41Zob. Założenia organizacyjne ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej”, https://www.wspol.edu.pl/g/-
images/2017/olimpiada/Zalozeniaorganizacyjneolimpiady.pdf [dostęp: 14.02.2018]. 
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Zakończenie 
Koncepcja utworzenia klas o profilu policyjnym została wymuszona między 

innymi poprzez zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze zachodzące  
w Polsce na początku XXI wieku. Od momentu stworzenia pierwszych tego typu 
klasy i wprowadzenia innowacji pedagogicznych „klasa policyjna” ich ilość 
systematycznie się zwiększała. Wynikało to w dużej mierze z zainteresowania 
młodzieży służbą w Policji, możliwością ukształtowania odpowiednich postaw 
społecznych, pobudek patriotycznych czy chęcią pogłębienia wiedzy z dziedziny 
bezpieczeństwa. Jednak, aby nauka o Policji mogła być skuteczna, nie mogła się 
ona odbywać bez samej Policji, która zaangażowała się w proces nauczania  
w klasach policyjnych. Efektem pracy Komendy Głównej Policji w 2016 roku było 
opracowanie kompleksowego programu nauczania dla klas policyjnych, którego 
założeniem jest standaryzacja nauczania w klasach policyjnych. Służba w Policji 
wymaga posiadania odpowiednich predyspozycji psychicznych i fizycznych. 
Edukacja uczniów klasach policyjnych jest dla nich ważnym okresem, w którym 
młodzież zainteresowana służbą może rozwijać się w tym kierunku. Jednocześnie 
edukacja młodzieży w klasach policyjnych jest korzystna z punktu widzenia służby, 
ponieważ do procesu rekrutacyjnego mogą przystępować osoby lepiej przygo-
towane, bardziej kompetentne i świadome wyboru swojej kariery zawodowej.  
W przypadku, gdy absolwenci klas policyjnych nie decydują się na wstąpienie  
w szeregi Policji, pozostaje im zdobyta wiedza oraz odpowiednio ukształtowana ich 
osobowości np. pod kątem społecznym, które mają wpływ na ich dalsze życie. 
Niewątpliwie edukacja uczniów klasach policyjnych przynosi pozytywne efekty 
zarówno dla absolwentów, Policji jak również i kraju.  

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest przybliżenie genezy i ewolucji klas policyjnych w szkołach 

średnich. Od momentu powstania pierwszych klas policyjnych w 2004 r.  
w Okszowie i Siennicy Różanej nastąpił ich duży rozwój. Funkcjonowanie klas 
policyjnych podlegało wielu zmianom, które wynikały głównie z braku jednolitego 
programu kształcenia oraz braku jednoznacznych regulacji prawnych w tym 
zakresie. W wyniku dużego zainteresowania uczniów oraz powstawaniem nowych 
klas, w Komendzie Głównej Policji podjęto działania zmierzające do standaryzacji 
klas policyjnych. Program standaryzacji we wszystkich klasach policyjnych został 
wdrożony w 2016 roku. 

Słowa kluczowe: klasy policyjne, policja, innowacje pedagogiczne, tematyka 
bezpieczeństwa w edukacji 
 

Summary 
The purpose of the article is to present the genesis and evolution of police 

classes in secondary schools. Since the establishment of the first police classes in 
2004 in Okszów and Siennica Różana, their development has been great. The 
functioning of the policy classes was subject to many changes, which resulted 
mainly from the lack of a unified education program and the lack of unambiguous 
legal regulations in this respect. As a result of high interest of students and the 
emergence of new classes, activities aimed at standardization of police classes 
were undertaken at the Police Headquarters. The standardization program in all 
police classes was implemented in 2016. 
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THE VISION OF A UNIVERSITY IN TERMS OF THE PERCEPTIONAND 
EXPERIENCES OF THE STUDYING PROCESS - RESEARCH REPORT 

 
 

The report will include analyses concerning selected aspects of studying1 such 
as: the motives of initiating studies and the expectations of students concerning the 
educational process (within selected scopes). When selecting an education facility 
(higher school, university, university of technology), a young person follows specific 
criteria, expectations, and ideas which result from that person's previous 
educational experiences and discussions (for example) within a peer or family 
group.  

It may be assumed that a decision concerning selecting an educational unit is 
determined by certain expectations which are often based on concepts, heard 
opinions, press reports, ranking analyses, etc. We may assume that a candidate 
deciding to undertake studies at a university highly ranked in terms of 
ShanghaiRanking’s2 may expect the highest quality of education focused on 
innovation, creativity, "realizing passion", and a high level of respect for people - 
which will result in personal development and professional achievements. 
Selecting a school which is ranked lower the young person has to be prepared for 
a high probability of disappointment.  

The discourse regarding differences in the quality of teaching and learning in 
Polish universities, prompted me to undertake research on verifying the fulfillment 
of students' expectations regarding selected aspects of the study process. 

Pedagogics students (N=495) (full time and extramural studies) at the 
University of Silesia in Katowice3 provided various answers when asked (in  
a survey) about the motive for initiating studies at the determined course. However, 
the main criteria were: distance from the place of residence (almost 50% of the 
answers) as well as the good name and prestige of the university (38%). The data 
is presented in the table below. 

 
  

                                                           
1A. J. Martin, M. Dowson, Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields 
for theory, current issues, and educational practice. Review of educational research. 2009, No 79(1), 
pp. 327-365 
2http://www.shanghairanking.com (01.02.2019). 
3Most respondents 
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Table 1. Motives followed by the respondents when selecting the university 
(open question - categorized answers, (N=472) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

Distance from the place of residence 235 49.27% 

Good name/prestige 183 38.36% 

Possibility to undertake work in the professional field 58 12.16% 

Interests/passion 55 11.53% 

Recommendation by third parties/advertisement 2 0.42% 

Possibility for professional promotion 1 0.21% 

Source: own research 
 
The following motives indicated by the respondents were: the possibility to 

work in the professional field (12% of the answers), interests/passion (almost 
12%), while a minor percentage of the answers (0.4% and 0.2%) indicated motives 
related to recommendations by third parties and the possibilities for professional 
promotion. It is surprising that students chose the university's good name as the 
second most important factor, while the distance from the place of residence as the 
first one. It may be assumed that the distance of the university from the place of 
residence constitutes an economic factor which clearly dominates over the quality 
of education (good name and prestige or the possibility to work in the studied field).  
 

The university’s idea in students' declaration 
The clear West-European roots cannot be easily attributed to the current 

models of university institutions operating in the region. Depending on the 
considered aspect, they may be referred to both as so-called Humboldtian 
(concerning management) and Anglo-Saxon (concerning financing methods); 
similarly to the welfare state regimes in the region, including Poland, they share 
both the characteristics of conservative and strongly corporatist regimes, as well as 
liberal Anglo-Saxon type regimes. New governance models in higher education, as 
well as new models for reforming and functioning of the public sector and welfare 
state in this region, are still emerging. Models are formed, which simply don't match 
the classifications created in a different historical and geographical context. They 
are hybrids - both in the case of higher education and in the case of the welfare 
state, although there is a constant convergence both between them, and between 
them and the models known from the conceptualizations relating to Western 
European institutions4. 

The personal associations of students concerning the university, its mission, 
and idea (open question).  
 
  

                                                           
4M. Kwiek, Uniwersytet w dobie przemian, PWN. Warszawa 2015, p. 233. 
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Table 2. University's idea - perfect vision (open question - categorized 
answers, (N= 479) 

Answer5 
Number of 
answers 

% 

University specific quality 235 49.06% 

Education 133 27.77% 

High quality of interpersonal relations 133 27.77% 

High ethical standards 128 26.72% 

Knowledge 114 23.80% 

Rich educational background 99 20.67% 

Prestige 92 19.21% 

Focusing on practical education and vocational preparation 91 19.00% 

Possibility for personal development 85 17.75% 

Innovation 49 10.23% 

Social life/new contacts 41 8.56% 

Good organization of students' life 37 7.72% 

Culture 28 5.85% 

Source: own research 
 

Almost half of the answers considers the quality of education as a category 
distinguishing universities, and associates the idea of a higher education facility 
with this term. It is a formal category but indicating the uniqueness of educational 
quality associated (in students' declarations) with universities. The term education 
quality concerns also the academic faculty - almost 30% of the answers indicate 
this aspect in terms of relations with academic teachers. An important category 
related to the quality of education and interpersonal relations consists in meeting 
high ethical standards (26.72%) promoted and followed at universities (constituting 
both a result as well as the means of education). The following are almost equally 
significant in terms of perceiving the university ideas: education (27.77%) and the 
related acquiring of knowledge (23.8%), as well as a rich educational background 
(20.67%). Therefore, the indicators of the academic education idea indicated by 
the students are associated mainly with the basic goal and tasks posed before 
universities, meaning: the quality of education which is determined by: its results 
(education, knowledge, ethical standards) and means for achieving them (student-
teacher relation, educational background, meeting ethical standards). Therefore, it 
is possible to notice a trend which can be divided into: cognitive-intellectual and 
ethical-moral development, as well as its conditions.  

Therefore, these ideas may be assessed as positive for understanding the 
idea of a university6 by the students, although the quite narrow perception of its 
vision is worrying. In the context of personal development and the Humboldt 
university idea, as well as modern day challenges, a certain concern is evoked by 
the significantly lower meaning of: the possibility for personal development 
(17.75%) and innovation (10.23%), as well as promoting culture (5.85%). Whereas, 
focusing on practical vocational preparation (19%) and the social prestige acquired 

                                                           
5Possibility to choose multiple answers.  
6Cwynar, K. M. (2005). Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, 2, p. 47. 
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in the course of academic education (19.21%) constitute a quite significant 
category. This means that the expected quality of education and its effect may be 
narrowed down to strictly practical education (vocational preparation) and/or 
achieving gratification.  
 

Emotions evoked by associations with academic education 
The quality of studying is also manifested in the feelings/emotions evoked in 

students by academic education. Detailed data concerning positive (activating) and 
negative (passive) feelings/emotions are included in the table below.  
 

Table 3. Positive emotions related with academic education (open question - 
categorized answers, (N=451). 

Answer 
Number of 
answers 

% 

 Happiness 128 28.38% 

 Ambition 80 17.74% 

 Satisfaction 68 15.08% 

 Pride 54 11.97% 

 Motivation 47 10.42% 

 Curiosity 44 9.76% 

 Commitment 32 7.10% 

 Self-fulfillment 28 6.21% 

 Responsibility 23 5.10% 

 Cooperation 14 3.10% 

 Peace 8 1.77% 

Source: own research 
 

Positive feelings have the character of pure emotions (happiness - circa 28%, 
sense of satisfaction - circa 15%, sense of pride - circa 12%, sense of self-
fulfillment - circa 6%, and peace - circa 2%), or emotions which indicate  
a motivating aspect of the experienced feelings (ambition -17.74%, motivation - 
10.42%, cognitive curiosity - circa 10%, commitment - circa 7%, responsibility - 
circa 5%, and cooperation - circa 3%). We may consider the vision of these 
experiences as a positive due to the clearly visible activating context of the 
students' activity in terms of the educational process: at the same time positive 
emotions evoke cognitive-intellectual activity functionally related with auto-creation 
and development. 

Answers provided by students in the field of negative emotions experienced 
by students who are in the course of studying are presented in the table below. 
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Table 4. Negative emotions related with academic education, (open question - 
categorized answers, (N=451) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

 Frustration 157 34.81% 

 Stress 129 28.60% 

 Fear 76 16.85% 

 Disappointment 55 12.20% 

 Anger 45 9.98% 

 Uncertainty 33 7.32% 

 Injustice 20 4.43% 

 Unwillingness 20 4.43% 

Source: own research 
 

Negative emotions were clearly dominating among the answers provided by 
students included in the research - frustration was dominating (almost 35% of 
answers), followed by stress (circa 29%), fear (16. 85%), and disappointment 
(12.2%). To a lower degree, although not incidentally, the following also appear: 
anger (9.98%), uncertainty (7.32%), a sense of injustice and unwillingness (at 
4.43%). This constitutes a catalogue of emotions having a clearly passive effect on 
the activity of students within the field of own education and development. It may 
be assumed that the experienced stress and frustration, determined mainly be fear 
or the experienced injustice, result in: disappointment, anger, uncertainty, and 
unwillingness to study.  
 

Values formed in the course of studies in students' declarations 
An analysis of the sphere related to valuing has been carried out on the base 

of answers provided for a question concerning the values which, according to 
students, result from university education. The achieved results have been 
arranged into 19 categories. 
 

Table 5. Noticed effects of education on the university level - values, (open 
question - categorized answers, (N=379) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

Responsibility 91 24.01% 
Practical knowledge 85 22.43% 

Creativity and innovation 76 20.05% 
Kindness 74 19.53% 
Reliability 68 17.94% 

 Ability to cooperate 60 15.83% 
Tolerance 54 14.25% 

Independence 48 12.66% 
Perseverance 44 11.61% 

Frustration 37 9.76% 

Honesty 32 8.44% 
Dignity 23 6.07% 

High quality of interpersonal relations 15 3.96% 
Fairness 14 3.69% 
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Freedom of education and freedom of the educated 14 3.69% 
Loyalty 12 3.17% 

Anxiety and fear 12 3.17% 
Truth 6 1.58% 

Consistence 2 0.53% 

Source: own research 
 

The answers provided by students (the categorization of open questions) are 
highly diverse and refer strictly to values, and sometimes also undesired features 
(for example anxiety or fear) or tasks which constitute for them an expected result 
of university education (for example practical knowledge). Responsibility is 
dominating (circa 24%), and followed by practical knowledge (circa 22%), and 
creativity/innovation (circa 20%), which suggests perceiving the effects of 
education in the following categories: (1) personal-character features 
(responsibility), (2) features which decide about the ability to deal with the world 
and professional activity (creativity/innovation), as well as (3) practical abilities 
(practical knowledge). The following values are listed as related to the previously 
mentioned: (1) perseverance, consistence, (2) independence, and reliability.  
A significant category of values related with university education concerns also the 
development of features deciding about the quality of interpersonal relations: 
kindness, ability to cooperate, tolerance, honesty, fairness, loyalty, or the directly 
indicated high quality of interpersonal relations. Features emphasized in term of 
Humboldt university7, meaning truth, the freedom of education and educated ones, 
as well as dignity, are of least importance. Although, the idea of transgression, 
meaning development related to overcoming internal and external limitations, is 
presented quite strongly in creativity and innovation.  

There is also a peculiar category of anti-values, surely related with the 
previously discussed feelings concerning university education: frustration, anxiety, 
and fear. This indicates that for some students the university space constitutes  
a source of significant mental discomfort and negative experiences.  
 

Expectations in terms of studies in students' declarations concerning 
the characteristics of a university teacher, teaching program, methodology of 
carrying out classes, and general studying conditions 

The following data, presented in the table below, have been achieved in terms 
of expectations concerning the teaching program 
 

Table 6. Expectations concerning the teaching program (open question - 
categorized answers (N=375) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

High usefulness in professional life 129 34.40% 
High methodological level of the carried out classes 92 24.53% 

High efficiency of the carried out classes 80 21.33% 

High level of innovation 46 12.27% 

Source: own research 

                                                           
7T. Nybom, The Humboldt legacy: reflections on the past, present, and future of the European 
university. Higher Education Policy. 2003, No 16(2).), p. 142. 
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Practical capabilities are most important - meaning the usefulness in terms of 

the carried out professional activity (34%). A high methodological level, efficiency, 
and innovation level of the carried out classes are also expected. The last of the 
mentioned elements is accordant with Humboldt's idea. After all, universities and 
the education within them create conditions for creative and inspiring actions. 
Universities should be an oasis of creative thinking and not an institution preparing 
to perform vocational activity. In contemporary times, a domination of pragmatism 
can be seen in terms of the expectations of young people undertaking university 
education. In the society's perception, universities are slowly becoming one more 
common place for acquiring vocational competences and qualifications. This 
determines a following element of cooperation within the space of universities -  
a change in the manner of carrying out classes. 

The following analyzed expectation concerned the method/manner of carrying 
out classes. 
 

Table 7. Expectations concerning the manner of carrying out educational 
classes (open question - categorized answers (N=375) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

Concerning attractive forms of teaching 132 35.20% 

Concerning the commitment of teachers and students 86 22.93% 

Concerning the possibility for a practical implementation of 
the learned theory 

69 18.40% 

Concerning the clarity of the knowledge presented to 
students 

50 13.33% 

Source: own research 
 

The expectations of students consider attractive, engaging/absorbing forms of 
teaching (respectively 35 and 22%) as being important, just like the possibility to 
use the theory in practice (18%). 

The last of the analyzed data consisted in the expectations concerning 
general studying conditions. 

 
Table 8. Expectations concerning the attitude towards general studying 

conditions (open question - categorized answers (N=375) 

Answer 
Number of 
answers 

% 

Concerning advantageous form of studying 132 35.20% 
Concerning the optimization of a student's classes and free 

time 
81 21.60% 

Concerning taking into consideration the initiatives of 
students  

Concerning the functioning of the university 
9 2.40% 

Concerning lowering the costs of studying 4 1.07% 

Source: own research 
 

Within the scope of general studying conditions the attention has been pointed 
at creating a favorable studying atmosphere (35%), as well as optimizing classes 
and a student's free time (almost 22%).There were also just a few answers stating 
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that the functioning of the university could take into consideration student initiatives 
(2.4%) and economic aspects - education expenses (1%).  

Research results indicate a significant emotional and motivational 
ambivalence of students in terms of the process of studying, which at the same 
time suggest the need for more discussions concerning the reasons for this 
situation. The clear and significant polarization of presumptions concerning 
studying (positive quality of a university's vision) and emotions experienced by 
students who are already studying (positive perceptions of a university's idea 
versus the experienced ambivalent feelings/emotions) suggests the need to 
explore the real reasons behind experiencing own studying in the categories of 
frustration or disappointment. This is the basis for looking at, among others, the 
axiological layer underlying academic education and continuing research. 

 
Streszczenie 
W raporcie zaprezentowano analizy dotyczące wybranych aspektów 

studiowania takich jak: motywy podjęcia studiów oraz oczekiwania studentów 
wobec procesu kształcenia (w wybranych zakresach). Dokonując wyboru miejsca 
nauki (szkoła wyższa, uniwersytet, politechnika), młody człowiek kieruje się 
określonymi kryteriami, oczekiwaniami, wyobrażeniami, które są wynikiem jego 
wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych oraz dyskusji w m.in. gronie 
rówieśniczym czy rodzinnym. Wyniki badań wskazują na wyraźną ambiwalencję 
emocjonalną i motywacyjną studentów odnośnie procesu studiowania, skłaniają 
jednocześnie do głębszych przemyśleń nad przyczynami tej sytuacji. Widoczna 
wyraźna polaryzacja przekonań o studiowaniu i odczuć studentów związanych już 
realnie ze studiowaniem.  

Słowa kluczowe: uniwersytet, student, jakość kształcenia 
 

Summary 
The report includes analyses concerning selected aspects of studying such 

as: the motives of initiating studies and the expectations of students concerning the 
educational process (within selected scopes). When selecting an education facility 
(higher school, university, university of technology), a young person follows specific 
criteria, expectations, and ideas which result from that person's previous 
educational experiences and discussions (for example) within a peer or family 
group. Research results indicate a significant emotional and motivational 
ambivalence of students in terms of the process of studying, which at the same 
time suggest the need for more discussions concerning the reasons for this 
situation. This is the basis for looking at, among others, the axiological layer 
underlying academic education and continuing research.  

Key words: university, student, quality of education 
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COMMUNICATION IN THE FAMILY IN MATTER OF RIVALRY AND 
COOPERATION BETWEEN SIBLINGS IN THE SPACE OF THE FAMILY HOME 

 
 

Introduction 
The issues related to the space of the family home of a man is extremely 

interesting. Mainly due to the fact that everyone organizes it in a different way. For 
everyone, various things are important, space is different, something is paying 
attention to something else. The common denominator is the fact that it is 
unavoidable for everyone, which means that it is indispensable both for functioning 
from an individual's point of view and an important role in the social aspect. It is not 
only a place of residence (in the sense of family life), but it can also be a space for 
nurturing social contacts by family and friends. 

Within it, there are various activities, including conflicts. However, not every 
conflict must lead to a crisis in the family. In this article, special attention will be 
paid to communication in families, as well as to competition and cooperation in 
siblings, for whom communication is a kind of pillar1. In addition, these are activities 
through which communication can express itself. The aim of the article is therefore 
to draw attention to the fact that patterns of communication observed and 
developed in childhood can be continued in adult life. In addition, conflict - its 
initiation, course and effects will also depend on the way of communication. 

The space of the family home is the center in which the entire family 
community gathers2. Home is a certain order of space in time. It introduces a kind 
of rhythm3. 
 

The essence of communication in the family 
There are many ideas about interpersonal communication, but the definition of 

John Stewart will be interesting from the point of view of this work. According to the 
definition of the cited author, it is the type, quality or type of contact that becomes 
visible when the interaction partners speak or listen in a way that maximizes what 
is personal4. 

Ascan F. Koerner and Mary A. Fitzpatrick presented two interesting categories 
of rules related to communication in the family. The first of them - dialogical, is 
based on a joint discussion of various issues. Interactions occur frequently, freely 
and spontaneously. There are no time limits or thematic limits. Family members 
say that the merit of communication is a nice atmosphere at home. Low focus on 
dialogue results in poor communication and low frequency of interactions. In the 
second category - conformist, attention is paid to attitudes, norms and views. 

                                                           
1The article was based on a master's thesis written at the master's seminar with prof. UAM dr hab. Ewa 
Muszyńska in the Department of Education and Care at the Faculty of Educational Studies of the 
University of Adam Mickiewicz in Poznan. 
2T. K. Hareven, The Home and the Family in Historical Perspective, Social research 1991, vol. 58, no.1, 
p. 260. 
3M. Douglas, The Idea of a Home: a Kind of Space, Social research 1991, vol. 58, no. 1, p. 294. 
4J. Stewart, Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, (in:) J. Stewart (ed.), Mosty zamiast 
murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2003, p. 37. 
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Individuality, obedience and interdependence are recognized, while 
misunderstandings are avoided. In low conformational families, partner relations 
are more common5. Patterns of communication are extremely important as children 
learn from their parents and carers as early as in childhood. It is in the family home 
that the first patterns are internalized. Despite the fact that patterns of 
communication between siblings differ from those between spouses, the institution 
of marriage should be given a moment's attention. 

Communication between spouses takes a specific and dynamic form. This is 
because it is associated with many, very different information about emotions, 
feelings, needs, plans or everyday events. This affects the quality of the 
relationship between the spouses, their involvement in the relationship and the 
degree of mutual trust6. Communication is based primarily on precise and 
unambiguous messages. Both verbal and non-verbal forms are used. Attention is 
also paid to the openness in expressing the willingness to share their everyday life, 
responsibility and the ability to listen7. These are extremely important issues, 
because the individual relationships in the family are mutually dependent, forming 
a whole8. 

In addition to harmony and cooperation, a conflict also appears. This applies 
to every relationship configuration - spouses, siblings, or in the relations of parents 
with children. Children always observe the way parents communicate and imitate 
them. It is not uncommon to find couples who struggle with communication 
problems. Then, mechanisms are usually activated that help people adapt to the 
situation and facilitate relatively correct functioning9. The worst solution is to blame 
each other for the conflicts that arise. This does not lead to a rational conversation 
and an attempt to constructively resolve the conflict10. The source of 
misunderstandings may also be excessive generalization, and thus speaking in  
a very general way, making allegations based on the permanent features of the 
individual instead of justifying the reason for anger11. For various conflicts in the 
home space usually lead to differences in the way of thinking, feeling, 
experiencing, acting and understanding the world. However, this can be avoided 
through the mutual concessions of all family members and the compromise 
reached together12. 

Regarding the marital relationship, one must remember about the need to 
cultivate these relationships. It is unacceptable to overwhelm this relationship with 

                                                           
5W. Sikorski, Zaburzona komunikacja interpersonalna w rodzinie, (in:) J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz 
(eds.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole 2013, p. 207 – 208. 
6T. Rostowska, Poziom jakości małżeńskiej a poczucie osamotnienia u małżonków będących w stadium 
pustego gniazda, (in:) H. Cudak, H. Marzec (eds.), Współczesna rodzina polska – jej wymiar 
aksjologiczny i funkcjonowanie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2001,  
p. 135 – 149. 
7W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, WAM, Kraków 2012, p. 37 – 38. 
8M. Ryś, Relacje wewnątrzrodzinne w świetle badań psychologicznych, (in:) B. Mierzwiński,  
E. Dybowska (eds.), Oblicza współczesnej rodziny polskiej, WAM, Kraków 2003, p. 30. 
9B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1994, p. 57. 
10A. i B. Zarembowie, Szkoła miłości, czyli jak po ślubie nie być samotnym, Gaudium, Lublin 2005,  
p. 121 – 122. 
11S. Chełpa, Psychologia konfliktów, WSiP, Warszawa 1995, p. 35. 
12Z. Celmer, Małżeństwo, PZWL, Warszawa 1989, p. 76. 
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parental responsibilities, because then it can lead to emotional bunout, which is  
a very dangerous phenomenon for the stability of the family system. Individual 
personality development of each family member is crucial in this case13. 

However, in order for the development of personality to be dynamic, it is 
necessary to effectively deal with stressful factors that are part of everyday life. 
These factors will also include conflict and all kinds of communication errors. 
Working on a strategy to deal with them also helps to achieve such an important 
sense of well-being. Couples who have mastered the art of coping with stress can 
be described by five attributes14: 

 stress is perceived as a natural and unavoidable part of life; 

 such couples often talk to each other and are able to share their emotions 
with each other; 

 constantly improve their skills in terms of explaining misunderstandings 
and solving problems; 

 they are able to use the support offered by the environment wisely; 

 they are distinguished by adaptive competences. 
Constructive overcoming of difficulties affects the atmosphere in the space of 

the family home. 
When two generations are in one space, conflict situations are almost 

guaranteed. It is possible to think about them in terms of development and 
organize reality in such a way that their potential is used. Sometimes the conflict 
may seem unconscious or insignificant (in the face of a momentary collapse), but 
in the long run it may be extremely valuable. The evolution of family relations also 
depends on this15. Three basic methods of solving intergenerational family conflicts 
have been distinguished in the literature: (1) when a parent makes a decision on  
a given issue, (2) when a parent makes a decision, but if the child rebels, then the 
carers succumb (then the child will act as they want) and ( 3) when a joint 
discussion is initiated, which will result in a concrete decision (in order to meet the 
expectations of the interested parties as much as possible)16. The last of these 
methods was described by six subsequent steps17: 

 presenting and naming the conflict - the child receives a clear message 
about the conflict itself and about which needs of the parent/ carer/ 
educators are not satisfied; 

 seeking to resolve a misunderstanding; it is possible to use a brainstorm; 

 critical analysis of ideas; main criterion: suitability; 

 choosing the solution that will be the most beneficial, and at the same time 
accepted and understood by all family members; 

 detailed description of the implementation process of the solution; 

 control and evaluation (if there are no satisfactory results, it is possible to 
negotiate the points of the concluded contract). 

In the context of the contemplation of the conflict in the space of the family 
home, reflection on how to resolve these conflicts in the discussed area is very 

                                                           
13V. Satir, Mapa twojej rodziny, (in:) J. Stewart (ed.), op.cit., p. 423 – 424. 
14D. Curran, Relacje małżeńskie, (in:) J. Stewart (ed.), op.cit, p. 455 – 456. 
15T. Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązać konflikty z dziećmi?, Pax, Warszawa 
2004, p. 142 – 143. 
16Ibidem, p. 167 – 168.   
17T. Gordon, N. Burch, Jak dobrze żyć z ludźmi, Pax, Warszawa 2001, s. 88 – 93. 
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important. Especially that they concern relationships in all configurations. They 
have an impact on a number of subsequent situations that will be initiated as  
a result of solving (or not) problem situations. 

To sum up, it is worth emphasizing that conflict in the space of a family home 
is inevitable, because the space of the flat is shared, and the households claim the 
right to autonomy. It also involves fighting for scarce goods, such as access to the 
bathroom. The effect of all kinds of ailments in the sphere of interpersonal 
communication between family members may be attempts to avoid each other 
while staying in the same space. 

For communication in the family to become effective and satisfactory, each of 
its members should have the freedom to speak about their needs and feelings18. 
Nevertheless, in each family there are difficulties which should be dealt with in an 
independent way (in other cases, the aid institutions begin to cooperate with the 
family). The adoption of a creative attitude and openness to creative ideas can 
become a way to solve the misunderstandings. Creative thinking can be directed, 
developed and improved throughout life. Through successive new situations,  
a man gains valuable experience, which can be used in a valuable way. There are 
four basic properties and creative competences: fluency (ability to formulate ideas 
in relation to one topic), flexibility (ability to create a team of ideas thematically 
diverse), elaboration of details (combining different perspectives, complementing 
and deepening the issue) and originality (in relation to the idea is uniqueness and 
innovation, while in terms of projects it is fantasy and originality)19. 

Communication plays an important role in the process of competition and 
cooperation. In both cases, the sender, recipient and transmission scheme is used. 
It is implemented both through verbal and non-verbal forms - each of these 
methods has the causative power to initiate competition and cooperation. 

 
Communication toward competition and cooperation in the relationships 

between siblings 
The presented research was carried out in the second half of 2015 in Poznań. 

Junior high school students were selected for the study because the goal of the 
researcher was to focus on the perception of the relationship between siblings from 
the perspective of adolescents. Non-stable selection was used. The sample criteria 
were: 14 or 15 years old, and having siblings. 87 students took part in the 
research, however 14 questionnaires were rejected due to significant deficits in 
completing the questionnaire. The proper research was preceded by pilotage. In 
the study population, 22 people came from large families - 10 girls and 12 boys, of 
whom 19 were from large families with three children, and 3 from large families 
with four children. 

For the needs of the study, the phenomenon of cooperation was understood 
quite broadly. In addition to obvious activities, such as creating a coalition by 
siblings, to obtain various goods (material or emotional) from parents or carers, or 
creating a positive atmosphere in the family home, a category of mutual help was 
also included (only if active cooperation involved both pages simultaneously). In 
turn, the competition was perceived as making every effort to obtain priority in  

                                                           
18M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2006,  
p. 268. 
19T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2003, s. 23. 
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a given issue, as well as to gain something or someone (in the context of even the 
sympathy of their peers). 

Table No. 1 will deal with the frequency of cooperation of young respondents 
during adolescence with siblings. 
 

Table 1. Frequency of cooperation among siblings in families with two children 
and many children 

Number of 
siblings 

 
 
Frequency of 
cooperation 

One sibling (brother 
or sister) N=51 

Several siblings 
N=22 

Total 
N=73 

 Number Percent Number Percent Number Percent 

Multiple times a 
day 

9 17,6% 4 18,2% 13 17,8% 

Every day or 
almost every 
day 

14 27,5% 4 18,2% 18 24,7% 

Several times a 
week 

12 23,5% 7 31,8% 19 26% 

Several times a 
month 

10 19,6% 4 18,2% 14 19,2% 

Never or 
almost never 

6 11,8% 3 13,6% 9 12,3% 

Total 51 100% 22 100% 73 100% 

Source: self-reported 
 

Young respondents relatively often cooperate with their siblings. After 
combining two categories - "every day or almost every day" and "several times  
a week" you can get a result indicating that more than half of respondents engage 
in cooperation with their siblings, while improving their range of social 
competences. 

Adolescents from large families most often indicated the answer "several 
times a week" (31.8%). When it comes to young people from families with two 
children, the most popular category was "every day or almost every day" (27.5%). 
The difference, however, is not significant. Therefore, the phenomenon of 
cooperation between brothers and sisters can be considered frequent in the space 
of Polish family homes. It will be additionally confirmed by the fact that the category 
"never or almost never" (12.3% in total) was marked the least frequently. 

The relationship of specific situations or circumstances with the occurrence of 
cooperation was analyzed. The intention of this part of the research was to check 
whether the situation or circumstance differentiated the emergence of cooperation 
(table No. 2). 
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Table 2. Situations or circumstances of cooperation among siblings in families 
with two children and many children 

  Number of 
siblings 

Situations 
or 
circumstances of 
cooperation 

One sibling (brother 
or sister) N=51 

Several siblings 
N=22 

Total 
N=73 

 Number Percent Number Percent Number Percent 

Situations of 
school life  

4 7,8% 1 4,5% 5 6,8% 

Situations of peer 
life 

9 17,6% 7 31,8% 16 21,9% 

Circumstances of 
recreation and 
relaxation 

12 23,5% 2 9,1% 14 19,2% 

Situations of 
spending free time 
in the family circle 

14 27,5% 6 27,3% 20 27,4% 

Situations of home 
life 

38 74,5% 15 68,2% 53 72,6% 

Other 1 1,96% 2 9,1% 3 4,1% 

Source: self-reported 
 

The surveyed youth most often cooperated with their siblings in home life 
situations (72.6%) and spending free time in the family (27.4%). Three people 
pointed to the answer "others", of which two argued their opinion indicating a joint 
return with siblings by public transport home and situations when the mother orders 
the children to cooperate. 

This cooperation in the space of the family home will be expressed, inter alia, 
in the joint performance of household duties and learning. In addition, it can 
manifest itself through psychological support - especially in crisis situations for one 
of the sibling children. 

Below, the results of research on the competition between siblings will be 
presented (table No. 3). 
 

Table 3.Frequency of rivalry among siblings in families with two children and 
many children 

Number of 
siblings 

 
 

 
Frequency 

One person (brother 
or sister) N=51 

Several siblings 
N=22 

Total 
N=73 

 Numer Percent Numer Percent Numer Percent 

Many times 
during the day 

8 15,7% 3 13,6% 11 15,1% 

Everyday or 
almost 
everyday 

18 35,3% 5 22,7% 23 31,5% 
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A few times a 
week 

10 19,6% 1 4,5% 11 15,1% 

Several times a 
month 

4 7,8% 7 31,8% 11 15,1% 

Never or 
almost never 

11 21,6% 6 27,3% 17 23,3% 

Total 51 100% 22 100% 73 100% 

Source: self-reported 
 

The frequency of competition between young people and their siblings is very 
diverse. It should be emphasized that the percentage of people who compete 
"every day or almost every day" (31.5%) and those who do not engage in this 
activity at all (23.3%) is very similar. 

Equally interesting is the comparison of competition results among families 
with two children and large families. Research shows that competition is less 
common in large families than in families with two children. The answers "several 
times a month" and "never or almost never" in large families indicated 59.1% of 
respondents, and in families with two children, 29.4%. 

Large families can therefore be characterized by greater group cohesion and 
visible collectivism. In families with two children there is a dyad, which may be 
conducive to the development of dichotomous relations "mine" - "yours" (siblings 
will compete for the attention of parents or guardians, or for items). 

An attempt was also made to determine the circumstances and situations of 
rivalry among young people. It was checked whether it appears most often at 
home, at school or in other circumstances (table No 4). 
 

Table 4. Sytuacje lub okoliczności rywalizacji wśród rodzeństwa w rodzinach  
z dwojgiem dzieci i wielodzietnych 

Number of 
siblings 

 
 
 
 
Situations 
or 
circumstances of 
rivalry 

One sibling (brother 
or sister) N=51 

Several siblings 
N=22 

Total 
N=73 

 Number Percent Number Percent Number Percent 

Situations of 
school life 

3 5,9% 3 13,6% 6 8,2% 

Situations of peer 
life 

9 17,6% 3 13,6% 12 16,4% 

Circumstances of 
recreation and 
relaxation 

13 25,5% 1 4,5% 14 19,2% 

Situations of 
spending free 
time in the family 
circle 

16 31,4% 2 9,1% 18 24,7% 



452 

 

Situations of 
home life 

35 68,6% 11 50% 46 63% 

Situations of sport 
activity 

4 7,8% 2 9,1% 6 8,2% 

Other 4 7,8% 3 13,6% 7 9,6% 

Source: self-reported 
 

Among the answers "other" were examples given by the respondents, such as 
"while traveling in the car" or "games on the console". As in the case of 
cooperation, the youth most often compete with their siblings in situations of 
domestic life (63%) and situations of spending free time in the family (24.7%). 

Research results indicate that young people are generally not interested in 
competing with their siblings outside their place of residence. Perhaps this is due to 
the fact that in the space of the family home there are most situations in which 
children and young people want to fight for certain goods. In addition, it can be 
concluded that outside the home, children and young people already have their 
(separate) interests and peer group, and then relations with siblings take a slightly 
different form. 

Both in the case of cooperation and competition, the situations in which 
siblings really have the most opportunities to initiate or continue (previously taken) 
activities were indicated. Very similar percentages appeared in these categories, 
regardless of whether the child came from a large family or two children. 

At home, there are many situations in which siblings can cooperate or 
compete. Communication can favor this or the contrary. Much depends on the 
attitude of children and young people, as well as on specific circumstances and the 
message given. Here, too, there will be numerous communication errors, through 
which one of the parties may be understood contrary to the intention of the sender. 

In such circumstances, siblings, using the available communication channels, 
may also try to attract attention (even adopting opposition postures depending on 
the purpose of the activity being undertaken). Rivalry or cooperation with siblings 
can only become an intermediary situation on the way to achieving the personal 
ambitions assumed earlier. 

Analysis of communication is an integral part of the considerations on the 
relationship of many social subsystems, including, of course, the family. In the 
course of communication, a lot of circumstances are created that create the basis 
for the emergence of rivalry and cooperation. The situation of living in one, defined 
space by family members is a special case, because it fundamentally differs from 
the relationship connecting even random tenants inhabiting a given space solely 
for economic reasons. In the first case, we deal strongly with the community bond, 
while the second example is typical of the union bond. Analysis of the relationship 
(which will be an inseparable element of conflict) of families living together is one of 
the basic objects of interest for many branches of social sciences. 
 

Streszczenie 
Artykuł skupia się na problematyce komunikacji w rodzinie w kontekście 

rywalizacji i współdziałania pomiędzy rodzeństwem. Pierwsza część dotyczy stricte 
samej komunikacji i jej różnych perspektyw postrzegania, natomiast druga 
prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w drugiej połowie 2015 roku wśród 
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młodzieży ówczesnej szkoły gimnazjalnej w dużym mieście. Dotyczyły one 
rywalizacji i współdziałania pomiędzy rodzeństwem w rodzinach wielodzietnych  
i z dwojgiem dzieci. 

Słowa kluczowe: rodzina, komunikacja, dom, rodzeństwo, współdziałanie, 
rywalizacja 
 

Summary 
The article contains issues related to communication in the family in the 

context of rivalry and cooperation between siblings. The first part is about 
communication and its various perspectives, while the second part deals with the 
research conducted in the second half of 2015 among the youth of the lower 
secondary school in a large city. The research concerned the rivalry and 
cooperation between siblings in large families and with two children. 

Key words: family, communication, house, siblings, cooperation, rivalry 
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SZKOLNICTWO MUZYCZNE W WARSZAWIE NA ŁAMACH CZASOPISMA 
„ECHO MUZYCZNE TEATRALNE I ARTYSTYCZNE” W UJĘCIU ERAZMA 

NOWAKOWSKIEGO 
 
 

Przedmiotem niniejszego tekstu jest cykl artykułów Erazma Nowakowskiego 
pod tytułem „Dawne szkoły muzyczne w Warszawie” zamieszczony w czasopiśmie 
„Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne” z roku 1891. 

Lata zaborów to trudny czas dla rozwoju polskiej edukacji muzycznej. 
Jednocześnie to okres działalności wielu znakomitych polskich muzyków  
i pedagogów muzyki zabiegających o wychowanie muzyczne społeczeństwa 
polskiego. Jednym z nich był Hugo Kołłątaj. Opracowywał programy dla różnych 
typów szkół elementarnych, średnich. Wyższych oraz zakładów kształcących 
nauczycieli. W programach przedmiotem kształcenia była także muzyka. Lekcje 
muzyki miały odbywać się codziennie. Wśród treści programowych znajdował się 
głównie śpiew oraz gra na instrumentach. Okres ten obfituje również  
w powstawanie stowarzyszeń muzycznych np. w Lublinie, Krakowie, Wilnie czy 
Kaliszu1. 

Również w Królestwie Polskim można było zaobserwować wzmożony ruch 
muzyczny. Także i tu powstawały liczne towarzystwa muzyczne. Ich zadaniem 
oprócz organizowania koncertów muzyki klasycznej była także szeroko rozumiana 
edukacja muzyczna społeczeństwa. Jako narzędzia wspomnianego celu służyły 
książka i prasa. Organizowano otwarte dla wszystkich dyskusje na tematy 
muzyczne. Dzięki towarzystwom powstawały także chóry oraz orkiestry. Starania 
te doprowadziły do rozkwitu edukacji muzycznej wśród ówczesnego 
społeczeństwa2.  

W 1816 roku w Warszawie powstała Szkoła Elementarnej Muzyki i Sztuki 
Dramatycznej3. To właśnie losy tej szkoły stały się przyczynkiem do ukazania się 
cyklu artykułów Erazma Nowakowskiego na łamach czasopisma „Echo Muzyczne, 
Teatralne i Artystyczne”. Ukazywało się ono w Warszawie w latach 1877-1907. 
Głównym założeniem pisma było propagowanie kultury muzycznej, historii muzyki 
czy dzieł muzycznych w postaci dodatków nutowych. Od roku 1880 pismo 
rozszerzało rozmiary i zakres artykułów. W czasopiśmie pojawiły się działy: 
estetyka, historia muzyki, krytyki, sprawozdania muzyczne oraz recenzje nowych 
książek i utworów muzycznych, korespondencje krajowe i zagraniczne. Nie 
zabrakło artykułów z dziedziny akustyki, pojawiła się ponadto kronika muzyczna 
krajowa i zagraniczna4. Pismo było przeznaczone dla każdego czytelnika stąd  

                                                           
1J. Prosnak, Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni 
dzisiejszych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976, s. 72-77. 
2Tamże, s. 77. 
3Tamże. 
4Echo Muzyczne 1877-1882. Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne 1883-1907, [t] 1, oprac.  
W. Poźniak, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1965, s. 9-17, „Echo Muzyczne. Dwutygodnik 
literacko-artystyczny” 1879, nr 24, s. 1. 
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i poziom artykułów był zróżnicowany. Jednakże dzięki temu ogólne założenia 
kształcące i wychowawcze czasopisma zostały spełnione. 

Niestety nie posiadamy wielu informacji na temat działalności samego Erazma 
Nowakowskiego (1843-1898). Jedną z nich podaje Maria Gabryś. Dotyczy ona 
jego działalności pedagogicznej. Był bowiem nauczycielem klasy fortepianu  
w Instytucie Muzycznym w Warszawie w latach 1869-1870 oraz 1870-18715. 

W roku 1898 w numerze 67 „Kuriera Warszawskiego” zamieszczono jednak 
obszerny nekrolog Erazma Nowakowskiego napisany przez Antoni Sygietyńskiego. 
Wart jest przytoczenia w całości, gdyż zawiera cenne informację na temat jego 
życia i działalności „Liczne grono przyjaciół, znajomych, uczniów i towarzyszów 
pracy zebrało się dziś o godzinie 3-ej po południa, w kościele św. Piotra i Pawła, 
aby oddać ostatnią posługę człowiekowi, który w szerokich kołach inteligencji 
cieszył się uznaniem zasłużonym i sympatią wielką. Był to człowiek dużych 
zdolności, niepowszedniego umysłu, wielkiej prawości i niezłomnego charakteru. 
Syn zasłużonego i głośnego w swoim czasie mecenasa, Tomasza 
Nowakowskiego, ś.p. Erazm, po ukończeniu gimnazjum gubernialnego, wstąpił 
pierwotnie na drogę urzędniczą i przez kilka lat pracował w b. komisji skarbu. 
Obdarzony od natury talentem, uprawiał z początku muzykę jako dyletant,  
i dopiero, z chwilą wprowadzenia reformy, już jako urzędnik spadły z etatu, zapisał 
się do instytutu muzycznego. Tu w ciągu dwóch lat uzupełnił swoje wiadomości 
techniczne (pod kierunkiem prof. Strobla) i teoretyczne (w klasie Moniuszki), 
otrzymawszy patent z ukończenia instytutu muzycznego, poświęcił się zawodowi 
nauczycielskiemu. Ujmujący w obejściu, wytworny w stosowaniu wiedzy 
pedagogicznej i sumienny w spełnianiu obowiązków, znalazł od razu uznanie 
wśród kolegów i uczniów, a zwłaszcza uczennic, które go darzyły szczerą 
sympatią. Lecz wytworność w formie zewnętrznej życia nie wyłączała u niego 
ostrej stanowczości charakteru. Mianowany profesorem instytutu muzycznego, 
jeszcze za czasów dyrekcji Apolinarego Kątskiego, po kilku latach prowadzenia 
klasy fortepianu podał się do dymisji, mimo, że krok ten, wywołany jedynie 
wysokim poczuciem godności nauczyciela i człowieka, groził mu ruiną materialną. 

To samo stało się następnie w instytucie maryjskim, gdzie przez kilka lat 
zaledwie udzielał lekcji fortepianu. W tym czasie też był członkiem komitetu 
Towarzystwa Muzycznego, lecz niezadowolony z przebiegu spraw, wykreślił się  
z listy jego członków. Powołany powtórnie, w roku 1889, na stanowisko profesora 
żeńskiej klasy średniej w instytucie muzycznym, sprawował chlubnie obowiązki 
nauczycielskie do ostatniej chwili, nie szczędząc pracy, starań i dobrej woli. 
Uczennice odpłacały mu się niekłamaną wdzięcznością, a koledzy, dla których był 
wzorem sumienności z jednej strony, a prawości i poczucia obowiązków 
obywatelskich z drugiej, otaczali go szacunkiem. Był to typ nauczyciela 
wytwornego i człowieka zrównoważonego w objawach temperamentu i w rysach 
stanowczych charakteru. Żadnej dwuznaczności ani w słowach, ani w czynach. 
Pisał dużo w zakresie historii muzyki polskiej (Echo muzyczne) i pedagogiki 
fortepianowej (Przegląd pedagogiczny) i pozostawił cenne materiały do 
encyklopedii muzycznej w rękopisie. Z kompozycji jego wyszły drukiem pieśni: 
„Przestroga", „Nie wierzę", „Serenada" i „Kołysanka". Na propozycję jednego  

                                                           
5M. Gabryś, Historia katedry fortepianu 1810-1944, s.10, www.historia katedry fortepianu.pl 
(pobrano10.09.2018r.). 
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z przyjaciół, aby objął dział krytyki i sprawozdań muzycznych w piśmie 
codziennym, odpowiedział w końcu, po chwili wahania się: „Nie: z jednej strony nie 
umiałbym kłamać, gdyby coś było nie po mojej myśli, a z drugiej za bardzo by mnie 
to bolało, gdybym musiał zrobić komuś przykrość z racji obowiązku”. Ś.p. Erazm 
Nowakowski pozostawia po sobie głęboki żal wśród rodziny, całego odłamu 
artystycznego, społeczeństwa i przyjaciół. Cześć jego pamięci!6. 

Niewielkich rozmiarów informacja ukazała się również w nekrologiach  
w czasopiśmie „Czas” nr 55 z 1898 roku. Czytamy w niej: „W Warszawie zmarł 
Erazm Nowakowski, długoletni pracownik na polu pedagogicznym, artysta, muzyk  
i literat”7. 

Zatem Nowakowski będąc pedagogiem muzyki z ogromną troską odnosił się 
do wykształcenia w społeczeństwie polskim pozytywnej postawy wobec muzyki.  
Z wielkim zaangażowaniem opisał w czasopiśmie powstanie i działalności 
dawnych szkół muzycznych w Warszawie. Tak oto sam postrzegał edukację 
muzyczną „Przeszłość muzyki naszej, to jak skarb, wiadomy choć głęboko ukryty: 
prowadzą doń różne drogi, lecz każda z nich kręta, długa i ciemna... Grunt u nas 
jednak dla muzyki, bardzo był podatny; poczucie piękna, nastrój poetyczny, były 
zawsze jedną z wybitnych cech charakteru narodu, czego świadectwem 
niezliczone pieśni, tradycją od najdawniejszych czasów po dni nasze 
przechowane”8. 

Wielkim zatroskaniem była dla Nowakowskiego sytuacja muzyki polskiej; 
stosunek do jej twórców i powstających dzieł muzycznych. Ubolewał nad brakiem 
opracowań monograficznych dotyczących jej historii oraz nad niskim poziomem 
wiedzy muzycznej wśród społeczeństwa polskiego. Stąd zrodziła się potrzeba 
przypomnienia i zachowania dla potomnych dawnego kształcenia muzycznego.  

Na początku XIX wieku nie funkcjonowała odpowiednia szkoła, która 
przygotowywałaby profesjonalnych muzyków scen operowych. W 1810 roku 
powołano Szkołę Dramatyczną, która stała się fundamentem pierwszej szkoły 
muzycznej w Warszawie9. Jej założycielem był Wojciech Bogusławski10. Mieściła 
się przy Teatrze Narodowym11. Nowakowski na łamach „Echa” pisał, że do jej 
zadań należało przygotowywanie artystów do występów na scenach operowych. 
Początkowo było zaledwie 12 uczniów. Osoby te zawierały kontrakt  
z Bogusławskim, który obligował do wystąpień na scenie przez trzy lata12. 
Nauczycielami w szkole zostali: Jasiński uczący języka polskiego i historii, Zieliński 
– język francuski, Podbielski – nauka moralności, Woelke – język niemiecki, 
Petinetti – taniec, Dominik Jonioli – muzyka i śpiew. Dyrekcja szkoły dbała  

                                                           
6A. Sygietyński, Ś.p. Erazm Nowakowski, „Kurier Warszawski” 1898, nr 67, s. 3. 
7Nekrologia, „Czas” 1898, nr 55, s. 3. 
8E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie. Słowo wstępne, „Echo Muzyczne Teatralne  
i Artystyczne” 1891, nr 392, s. 186. 
9www.pierwsza szkoła muzyczna w Warszawie.pl (pobrano 20.03.2018r.). 
10Bogusławski Wojciech (1757-1829), polski dyrektor teatru, aktor, reżyser, pisarz sceniczny. W Szkole 
Dramatycznej wykładał sztukę  gry scenicznej. , A. Nowak-Romanowicz Bogusławski, (w:) E. 
Dziębowska (red.): Encyklopedia Muzyczna PWN, ab. Część biograficzna, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, Kraków 1979, s. 352. 
11Pierwsza szkoła muzyczna w Warszawie… 
12E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne Warszawie. Szkoła dramatyczna, „Echo Muzyczne 
Teatralne i Artystyczne” 1891, nr 393, s. 200. 
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o odpowiedni poziom kształcenia. Osiągnięte wyniki nauki uczniowie prezentowali 
podczas popisów publicznych13. 

Ponieważ szkoła nie przygotowywała wystarczająco przyszłych absolwentów, 
zaczęto zbiegać o zmiany. Ich głównym pomysłodawcą został Józef Elsner – 
kompozytor, pedagog i działacz kultury muzycznej14. Nowakowski dość obszernie 
omówił postulaty Elsnera, opracowania planu, zakładającego utworzenie  
w Warszawie elementarnej szkoły muzycznej dwuklasowej. Elsner zakładał także 
zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na naukę emisji głosu i śpiewu oraz 
postulował przyjmowanie do szkoły chłopców po mutacji głosu. Rezultatem miało 
być tzw. przygotowanie całościowe w szkole przyszłego śpiewaka operowego15.  

Pisząc ów artykuł Nowakowski na chwilę odniósł się do czasów jemu 
współczesnych. Zauważył, iż po 70-latach od planów Elsnera, i mimo jego 
ogromnych trudów na polu edukacji muzycznej, polska opera nadal znajdowała się 
w opłakanym stanie. Na poparcie swoich przemyśleń przytaczał smutne 
wydarzenie zlikwidowania klasy deklamacji: „Klasa deklamacji została zniesiona,  
i odtąd nikt o operze i scenie nie myśli, chociaż to jeden z ważniejszych celów 
sztuki, a więc i szkoły, sztukę tę uprawiającej”16. 

Rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia wykwalifikowanych 
śpiewaków, ukazał Nowakowski dalsze losy szkolnictwa muzycznego. Pisał, że 
pragnieniem Elsnera było stworzenie konserwatorium muzycznego oraz 
zwiększenia liczby przedmiotów tam wykładanych i zakresu działalności. Dopiero 
wówczas Elsner upatrywał wielkich korzyści dla rozwoju polskich scen operowych. 
Zabiegał on również o naukę muzyki w szkołach elementarnych: „Aby zdolności, 
rozwijające się u młodzieży, nie bywały roztrwonione, aby one w dojrzalszej porze 
(życia) z większą zdolnością i zachęceniem we wszystkich gałęziach, dla chwały 
narodu się rozwijały”17. 

Jak zaznaczył Nowakowski, Elsner był także twórcą zasad nauczania muzyki 
w szkołach publicznych. Oparł je na metodach Johanna Pestalozziego, Franza 
Pfeifera oraz Hansa Naegeliego. Główny trzon stanowiły zasady muzyki oraz 
śpiew. Ten program dawał podstawę wstąpienia do szkoły dramatycznej dla 
przyszłych kandydatów, którzy zamierzali podjąć kształcenie muzyczne. Również 
dla klasy muzycznej w szkole dramatycznej zaproponował Elsner program 
kształcenia18.  

W roku 1816 nastąpiła reorganizacja szkoły muzycznej. Uczęszczało do niej 
15 uczniów. 14 sierpnia 1816 roku odbył się popis publiczny uczniów. To 
wydarzenie zamykało pierwszy okres istnienia szkoły. W kolejnym działała ona pod 
nazwą Szkoła Muzyczna i Sztuki Dramatycznej19. Staraniem Elsnera szkoła pod 

                                                           
13Tamże. 
14Józef Elsner (1769-1854). Jego działalność publicystyczna, twórcza oraz organizacyjna stanowią 
ważny etap w rozwoju muzyki polskiej, A. Nowak-Romanowicz, Elsner, (w:) :) E. Dziębowska (red.): 
Encyklopedia Muzyczna PWN, efg. Część biograficzna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 
1987,s.19 i nast.   
15E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 395, s. 225. 
16Tamże, s. 226. 
17Tamże. 
18E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 396, s. 236. 
19Tamże. 
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nową nazwą została otwarta 15 lutego 1817 roku20. Nauczycielami zostali: Karol 
Kurpiński wykładający zasady muzyki, Walenty Krater – muzykę głosową, Ludwik 
Osiński – język polski, a Antoni Weinert odpowiadał za klasę śpiewu. Dyrektorem 
został Józef Elsner. Uczęszczało do niej 50 uczniów, a nauka była płatna, chociaż 
wyjątek stanowili uczniowie klas dramatycznych oraz osoby najbiedniejsze. 
Niestety w 1818 roku liczba uczniów była mniejsza niż przewidywała ustawa.  
W takiej formie szkoła nie istniała zbyt długo. Po kolejnym przedłożonym projekcie 
Elsnera została podzielona na dwie: szkołę elementarną muzyki oraz szkołę sztuki 
dramatycznej21. 

Jako pierwszą otwarto szkołę elementarną muzyki. Wykłady rozpoczęły się 
już w grudniu 1818 roku. Jej uczniowie podzieleni byli na dwie klasy: pierwsza 
kształciła naukę czytania nut głosem, a druga zajmowała się śpiewaniem z nut  
z podłożonym tekstem. Nauka odbywała się w prywatnym domu Salwadora na 
Nowym Mieście. Lekcje odbywały codziennie w godzinach 10.00-12.00 oraz 14.00-
16.00, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Elsner został rektorem placówki.  
W późniejszym okresie utworzono w szkole klasę fortepianu. Nauczycielem został 
kompozytor, pianista, pedagog i dyrygent Alojzy Stolpe (1784-1824)22. Kolejna była 
klasa śpiewu z nauczycielem artystą teatru francuskiego Briecem23. 

Szkołę dramatyczną otworzono dopiero 1 lipca 1819 roku. Zajęcia odbywały 
się przy teatrze. Od 1 października została przeniesiona do gmachu Urzędu Spraw 
Wewnętrznych. Uczęszczało do niej 70 uczniów, w tym 34 do szkoły elementarnej  
i 36 do dramatycznej. Do kadry dołączył wkrótce Piotr Wejnert były wychowanek 
szkoły dramatycznej, został pomocnikiem Alojzego Stolpego. W czasie istnienia 
obu instytucji miały miejsce zmiany nauczycieli. Zmianie ulegała także liczebność 
uczniów. Pewną niedogodnością był brak odpowiedniego lokalu. To stanowiło 
kolejne marzenie Elsnera, które mogło się ziścić, gdyż: „[…] dyrekcja teatru w dniu 
19 grudnia 1820 r. postanowiła rozwinąć działalność obu dotychczasowych szkół, 
urządzając takowe w jeden instytut muzyki i deklamacji, czyli konserwatorium, 
przez co uzupełniony zostanie zamiar komisji oświecenia, wprowadzenia nauki 
muzyki do uniwersytetu, jako oddziału sztuk pięknych, tudzież urządzenia szkoły 
organistów”24. 

Przeniesienie nauki do klasztoru i kościoła po Bernardynkach znajdującego 
się na wprost Zamku Królewskiego – wówczas nieistniejącego – stało się pewnym 
wydarzeniem. Budowa klasztoru przypadła na 1617 rok. Inicjatorem był Stanisław 
Warszycki – starosta warszawski. Natomiast rozporządzeniem biskupa Franciszka 
Skarbka-Malczewskiego z 1819 roku zakon został zlikwidowany, a zatem nastąpiła 
możliwość przeznaczenia budynków poklasztornych na inne cele. Przystosowano 
je do potrzeb uczelni, a kościół zamieniono na salę koncertową zaś klasztor na 
sale lekcyjne oraz mieszkanie rektora. Niestety, nie był to dobry początek dla 
powstałego uniwersytetu. Dwie komisje Oświecenia i Spraw Wewnętrznych  

                                                           
20E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 397, s. 253. 
21Tamże. 
22W r. 1819 powierzono mu naukę gry na fortepianie i przygotowywanie do kariery wirtuozowskiej 
szczególnie zdolnych uczniów w dwóch klasach Konserwatorium warszawskiego. Uczył również gry na 
klawikordzie. Wykształcił kilku dobrych pianistów, www. Stolpe Alojzy.pl (pobrano16.09.2018r.). 
23E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 399, s. 276. 
24Tamże, s. 277. 
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z powodu „biurokratycznych formalności” nie mogły ustalić jednego zarządcy.  
W wyniku tego uniwersytet został podzielony na trzy instytuty: Szkołę elementarną, 
Konserwatorium i Oddział Muzyczny Wydziału Sztuk Pięknych przy 
uniwersytecie25. 

Szkoła elementarna swoją działalność rozpoczęła 25 kwietnia 1821 roku.  
W ustawie określającej funkcjonowanie szkoły zapisano, iż tzw. uczniowie 
zwyczajni kształcili się bezpłatnie natomiast „nadkompletni” musieli uiszczać 
opłaty26. Zajęcia rozpoczynały się 15 września, oddzielnie prowadzone były dla 
chłopców i oddzielnie dla dziewcząt. Ponadto uczniowie uczęszczający na zajęcia 
muzyczne nie mogli równocześnie kształcić się w szkole dramatycznej, ci zaś mieli 
takie prawo z wyłączeniem nauki gry na instrumencie. Co pół roku odbywały się 
egzaminy prywatne oceniane przez komisję w skład, której wchodzili rektor, 
dyrekcja szkoły teatralnej oraz nauczyciele. Z kolei w lipcu miały miejsce egzaminy 
publiczne. Dla potrzeb edukacji zostały zakupione odpowiednie instrumenty 
muzyczne wykonane w fabryce Leszczyńskiego27. Pierwszy egzamin prywatny 
odbył się w gmachu Konserwatorium w styczniu 1822 roku. Komisja wysłuchała 
popisów uczniów z klas: śpiewu, klawikordu, instrumentów smyczkowych, 
instrumentów dętych drewnianych, dętych metalowych, organów i kompozycji28. 

Rok 1824 przyniósł kolejne zmiany. Wówczas dyrekcja teatru chciała, aby 
zamiast stypendiów dla uczniów powstał zakład dla sześciu stałych elewów, którzy 
oprócz nauki otrzymaliby mieszkanie i utrzymanie29. W 1826 roku nastąpił rozłam 
na skutek nieporozumień pomiędzy Elsnerem, a nauczycielem śpiewu Karolem 
Soliwą30. Konserwatorium po sześciu latach istnienia tj. od 1 stycznia 1821 roku do 
31 grudnia 1830 roku rozpadło się na dwie niezależne od siebie szkoły. Jedna  
z nich tj. Oddział muzyczny Wydziału Sztuk Pięknych przyjęła nazwę „Szkoła 
główna muzyki”31. Jej rektorem został Elsner. Działalność placówki określała 
ustawa składająca się z 17 artykułów. Dotyczyła m.in. ilości nauczycieli czy 
prowadzonych zajęć32. W 1827 roku Elsner otrzymał nominację na rektora Szkoły 
Głównej33. Godnym przypomnienia jest fakt – o czy również wspomina na łamach 
„Echa” Nowakowski – że Elsner był nauczycielem Fryderyka Chopina, o którym 
pisał: „geniusz muzyczny”34.  

Drugą szkołą wyodrębnioną z Konserwatorium została – Szkoła Dramatyczna 
i Śpiewu prowadzona przez Carlo Soliva (Karola Soliwę)35. W ostatnim odcinku 

                                                           
25E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 401, s. 304. 
26Tamże, s. 305. 
27E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 404, s. 336. 
28Tamże. 
29E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 406, s. 364. 
30Soliva Carlo Evasio – Soliwa Karol (1791 lub 1792–1853), kompozytor włoski, pedagog-nauczyciel 
śpiewu i teorii muzyki, dyrygent, , www.Soliva Carlo.pl, (pobrano 12.09.2018r.) 
31E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie…, s. 364. 
32E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 407, s. 375. 
33E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 410, s. 405. 
34E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 413, s. 440. 
35Tamże. 

http://www.solive/
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cyklu artykułów Nowakowski zamieścił okólnik zawiadamiający wszystkich 
pracowników o zamknięciu tej placówki. Dokument pochodził z 31 grudnia 1830 
roku: 

„Gdy skutkiem zaprowadzenia przez rząd w obecnej potrzebie kraju 
ograniczenia wydatków, instytut muzyki i deklamacji jest uchylonym, Dyrekcja 
przeto zawiadamiając o takowym postanowieniu, oświadcza mu, iż obowiązki jego, 
oraz pensja od dnia 1 stycznia 1831 r. ustają”36. 

Z kolei Szkoła Główna została zamknięta 19 listopada 1831 roku. Budynki 
przeznaczono na skład sukna dla umundurowania pułków, formowanych przez 
miasto. Następnie na szwalnię dla wojsk Cesarsko-Rosyjskich. Józef Elsner  
w latach 1841-1845 pełnił funkcję członka komitetu egzaminacyjnego na kierunku 
muzycznym37. 

Autor tego interesującego cyklu z entuzjazmem i wielkim uznaniem odnosił się 
także do zasług Józefa Elsnera, który z ogromnym poświęceniem działał na rzecz 
edukacji muzycznej i kultury muzycznej. Tak oto kończąc swój cykl Nowakowski 
pisał o Elsnerze: 

„Na tle zebranych […] faktów i wiadomości, jasno zarysowuje się 
sympatyczna postać Elsnera. Przez ciąg lat dwudziestu w kwestii publicznego 
kształcenia w muzyce, był on niewyczerpanym inicjatorem i niestrudzonym 
wykonawcą, niech mu więc będzie cześć i chwała za wszystko, co dla sztuki 
krajowej zdziałał”38. 

Niewielką wzmiankę w ostatnim odcinku cyklu zamieścił Nowakowski na 
temat Szkoły Śpiewu pry teatrze. Lata jej działalności to 1835-1841. W szkole 
wykształcenie zdobyło wielu wybitnych artystów. Świadczyła o tym wystawiona  
w dwa lata po jej otwarciu opera włoskiego kompozytora Gioacchino Rossiniego 
Włoszka w Algierze. W przedstawieniu wzięli udział sami uczniowie tej szkoły. 
Dzieliła się na trzy klasy. Pierwszą prowadził Walenty Kratzer, drugą Józef Stefani, 
zastępujący Elsnera, a trzecią Karol Kurpiński, będący równocześnie jej 
dyrektorem. W 1839 roku Elsner zrezygnował z posady nauczyciela. Jego klasę 
przejęli wspomniany Stefani i Tomasz Nidecki. W każdym roku nauki w szkole 
kształciło się kilkadziesiąt osób. Jej uczniami byli m.in.: Julian Dobrski39, Leopold 
Matuszyński40, Ludwika Rivoli41 czy Alojzy Stolpe: „Jest to więc pokaźna liczba 
talentów, które długo jaśniejąc na scenie naszej, do dziś dnia żywo przechowały 

                                                           
36Tamże. 
37Tamże. 
38Tamże. 
39Julian Dobrski (1812 lub 1811-1886)śpiewak operowy i estradowy. Od 1826 roku uczył się  
w konserwatorium Warszawie w klasie śpiewu E. C. Solivy. Występował w Teatrze Wielkim  
w Warszawie, we Włoszech. Od 1861 roku prowadził klasę śpiewu w  warszawskim Instytucie 
Muzycznym, I. Poniatowska, Dobrski, (w:) E. Dziębowska (red.): Encyklopedia Muzyczna PWM, cd, 
Część biograficzna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1984, s.421. 
40Leopold Matuszyński (1820-1893). Śpiewak, reżyser. Był też ceniony jako nauczyciel śpiewu; od 1859 
uczył w szkole przy Warszawskie Teatry Rządowe, a potem wykładał grę scen. i deklamację dla 
śpiewaków w warszawskim Instytucie Muzycznym, www.Leopold Matuszyński - Teatr w Polsce.pl  
(pobrano 20.10.2018r.). 
41Ludwika Rivoli (1814-1878), śpiewaczka. Występowała m..in. w Teatrze Wielkim w Warszawie,  
w Lublinie, B. Chmara-Żaczkiewicz, Rivoli, (w:)  E. Dziębowska (red.): Encyklopedia Muzyczna PWM, 
pe-r, Część biograficzna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2004, s.421. 
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się w pamięci ludzi starszych, a szkole i nauczycielom swym prawdziwy zaszczyt 
przyniosły”42. 

Ten krótki cykl artykułów Erazma Nowakowskiego na temat początków 
szkolnictwa muzycznego w Warszawie pokazuje jak wielkie znaczenie miała  
w ówczesnych latach muzyka. Jej twórcy, dzieła, kultura tworzyły piękną kartę  
w historii muzyki polskiej XIX wieku. Choć wychowanie muzyczne społeczeństwa 
polskiego budziło wiele wątpliwości, to jednak nieustannie toczono walkę  
o powiększenie grona odbiorców. Godnym uwagi jest fakt, iż cytowany wcześniej 
Jan Prosnak w książce poświęconej wychowaniu muzycznemu od średniowiecza 
do początku lat 70-tych XX wieku opisując lata zaborów zanotował: „Niejeden  
z pedagogów muzycznych udzielających lekcji w ówczesnej Warszawie, 
reprezentował wysoki poziom wiedzy fachowej, co stwierdził wybitny muzyk 
warszawski Karol Kurpiński”43.  
 

Streszczenie 
Przedmiotem niniejszego tekstu jest cykl artykułów Erazma Nowakowskiego 

pod tytułem „Dawne szkoły muzyczne w Warszawie” zamieszczony w czasopiśmie 
„Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne” z roku 1891. Ukazywało się ono  
w Warszawie w latach 1877-1907. Głównym założeniem pisma było propagowanie 
kultury muzycznej, historii muzyki czy dzieł muzycznych w postaci dodatków 
nutowych. W 1816 roku w Warszawie powstała Szkoła Elementarnej Muzyki  
i Sztuki Dramatycznej. To właśnie losy tej szkoły stały się przyczynkiem do 
ukazania się cyklu artykułów Erazma Nowakowskiego. Cykl ten pokazuje jak 
wielkie znaczenie miała w ówczesnych latach muzyka. Jej twórcy, dzieła, kultura 
tworzyły piękną kartę w historii muzyki polskiej XIX wieku. Choć wychowanie 
muzyczne społeczeństwa polskiego budziło wiele wątpliwości, to jednak 
nieustannie toczono walkę o powiększenie grona odbiorców.  

Słowa kluczowe: muzyka, prasa muzyczna, szkolnictwo muzyczne. 
 

Summary  
The subject of this article is a series of articles by Erasmus Nowakowski titled 

"Former music schools in Warsaw" published in the journal Echo Muzyczne 
Teatralne i Artystyczne from 1891. It was published in Warsaw in 1877-1907. The 
main assumption of the magazine was to propagate the musical culture, the history 
of music or musical works in the form of musical notes. In 1816, the School of 
Elementary Music and Dramatic Arts was founded in Warsaw. It is the fate of this 
school that has contributed to the appearance of the series of articles by Erasmus 
Nowakowski. This series shows how important music was in those days. Its 
creators, works, and culture created a beautiful page in the history of 19th-century 
Polish music. Although the musical upbringing of the Polish society aroused many 
doubts, the struggle to increase the number of recipients was constantly fought. 

Key words: music, music press, music education. 
 
  

                                                           
42E. Nowakowski, Dawne szkoły muzyczne w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1891, nr 413, s. 441.  
43J. Prosnak, Polihymnia  ucząca…,dz. cyt.,  s. 79. 
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