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WSTĘP 
 
 

Bezpieczeństwo jest pojęciem subiektywnym, czyli dla każdego człowieka 
oznaczającym coś innego. Jest warunkiem koniecznym dla poprawnego 
funkcjonowania człowieka. Bezpieczeństwo jest stanem pewności dającym 
poczucie stabilizacji. Jednocześnie jest warunkiem realizacji potrzeb życiowych 
człowieka, wyróżniających się brakiem obaw o pewne wartości jak: zdrowie, życie, 
uczucie, szacunek czy praca. Potrzeba bezpieczeństwa warunkuje zatem 
funkcjonowanie jednostki w życiu codziennym i społecznym. W praktyce termin 
bezpieczeństwo wymaga określenia obszaru lub osoby, których dotyczy. 
Bezpieczeństwo jest stanem i procesem. Stan bezpieczeństwa dotyczy jego 
wymiaru, skali trwałości czy zasięgu terytorialnego, zaś proces bezpieczeństwa to 
ciągłe kształtowanie i umacnianie bezpieczeństwa, posiadającego pewną 
dynamikę, o czym świadczy poszerzający się jego zakres przedmiotowy, 
podmiotowy i przestrzenny.  

Współcześnie problematyka bezpieczeństwa przyjmowana jest jako jedna  
z najwyżej cenionych wartości przez jednostki, narody i organizacje. Pojawia  
się bowiem wzrost poziomu ryzyka i rozprzestrzeniania się jego źródeł oraz 
świadomość wzrostu zagrożeń w skali lokalnej i globalnej. A stąd kształtowanie 
polityki i rozwijanie metod zarządzania w zakresie bezpieczeństwa narodowego 
stanowi jedno z najważniejszych wyzwań państwa. Zapewnianie bezpieczeństwa 
warunkuje budowę systemu współzależnych, współpracujących ze sobą  
i uzupełniających się podmiotów stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, 
a także kompleksowe pojmowanie bezpieczeństwa, jako reakcję na przewidywane 
i istniejące zagrożenia. Współcześnie bezpieczeństwo narodowe każdego państwa 
w znacznym stopniu zależy od ochrony egzystencjalnych podstaw życia jego 
obywateli, zapewnienia im możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb, 
materialnych i duchowych, realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie warunków 
do pracy i nauki. To również zapewnienie  istnienia sprawnego systemu 
zabezpieczenia społecznego, mającego szeroki zasięg działania i wysoką jakość 
świadczonych usług. W następnej kolejności można uznać, że bezpieczeństwo 
socjalne jest stanem wolności od zagrożeń, których skutkiem jest brak lub 
niedostatek środków utrzymania. Zagrożenia te to głównie typowe ryzykowne 
zdarzenia socjalne, jak: choroba, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, 
niepełnosprawność, starość, utrata pracy, macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny. 
Przez niedostatek środków utrzymania rozumiemy niedostateczny poziom środków 
pieniężnych lub rzeczowych jednostki lub rodziny, jak też odpowiedniej opieki,  
gdy stan zdrowia lub sytuacja osoby, wymagają udzielenia jej pomocy w takiej  
formie.  Potrzeba bezpieczeństwa jest warunkiem koniecznym kształtowania 
pozytywnej tożsamości jednostki, która może funkcjonować zgodnie z normami 
obowiązującymi w danym społeczeństwie. Należy przy tym podkreślić, że 
bezpieczeństwo socjalne jest prawem każdego człowieka i w sytuacjach kryzysu 
wymaga określonej relacji ze strony państwa.  

Bezpieczeństwo społeczne, w odróżnieniu od bezpieczeństwa socjalnego 
określane jest jako stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania 
i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek. Obejmuje zatem nie  
tylko stan wolności od ryzyka socjalnego ale również od zagrożeń rozwoju 
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psychospołecznego jednostki, których źródłem może być całokształt uwarunkowań 
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Bezpieczeństwo społeczne definiuje 
się jako stan ochrony egzystencjalnych podstaw życia ludzi oraz zapewnienie 
możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb materialnych, duchowych a także 
zapewnienie realizacji życiowych aspiracji przez tworzenie odpowiednich 
warunków do pracy, nauki i ochronę zdrowia. Dotyczy codziennego życia ludzi, 
poczucia bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach w najbliższym, lokalnym 
środowisku. W szczególności wyodrębniamy tu bezpieczeństwo zdrowotne, 
mając na uwadze, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu 
człowieka.     

Bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. 
Demokracja natomiast jest okazją do pełnego i swobodnego rozwoju człowieka, 
ale też w większym stopniu wyzwala zachowania odważne, często negatywne  
i samowolne. Nie wolno zatem zapomnieć o edukacji dla bezpieczeństwa, 
obrony życia i godności ludzkiej. Zatem podnoszenie poziomu bezpieczeństwa  
w szkole,  jest istotną kwestią także z punktu widzenia interesu państwa. W końcu 
od poczucia bezpieczeństwa uczniów i studentów zależy późniejsza przyszłość  
i rozwój narodu. Uzyskanie pozytywnego efektu w tym zakresie jest związane  
z zastosowaniem wielu środków i metod zarządzania w praktyce. Jednym  
z kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem młodzieży szkolnej  
i akademickiej jest kwestia wychowania uczniów i studentów. Ważne by w szkole  
i uczelni czuli się bezpiecznie, ponieważ tylko wtedy będą potrafili odpowiednio 
skoncentrować się na nauce i rozwoju.  

Do powyższych rozważań na temat bezpieczeństwa w różnych obszarach 
życia i działalności współczesnego człowieka nawiązują Autorzy artykułów 
zebranych w kolejnym numerze naszego czasopisma. W części Bezpieczeństwo 
narodowe podkreślono rolę i znaczenie siły państwa w stosunkach 
międzynarodowych oraz zaprezentowano różne podejścia badawcze w celu jej 
określenia. Omówiono najważniejsze komponenty i wskaźniki siły państwa. 
Scharakteryzowano potencjał gospodarczy, militarny oraz kulturowo-motywacyjny 
jako główne atrybuty siły państwa na arenie międzynarodowej. Syntetycznie  
ujęto rankingi państw na arenie międzynarodowej w wybranych obszarach 
problemowych (J. Buczyński). Zauważono również, że w przyszłych wojnach 
hybrydowych infrastruktura krytyczna państwa będzie prawdopodobnie głównym 
obiektem uderzeń o charakterze kinetycznym i cybernetycznym. Wyjaśniono 
pojęcie infrastruktury i dokonano jej charakterystyki. Wytłumaczono, jak należy 
rozumieć infrastrukturę krytyczną państwa, oraz przedstawiono, w jaki sposób 
należy ją identyfikować (M. Banasik, J. Bagińska). Podjęto problematykę kontroli 
nad armią w państwach niedemokratycznych (M. Maliszewski). Zwrócono również 
uwagę Czytelnika, iż w obliczu postępującej globalizacji, szybkiego postępu 
cywilizacyjnego i technicznego, ciągłym modyfikacjom ulega zarządzanie 
kryzysowe. Kolejne wydarzenia powodują, iż na problemy te należy patrzeć  
w coraz to nowszym świetle, ponieważ rozwiązania przynoszące efekty dzisiaj, 
niekoniecznie muszą sprawdzić się w przyszłości  (S. Żurawski, Z. Ciekanowski). 
Ponadto, na przykładzie attachatu wojskowego w Belgradzie zaprezentowano rolę 
jaką pełnią attachaty wojskowe w systemie bezpieczeństwa II RP (T. Landmann). 
Omówiono francuskie propozycje finansowania europejskiej obrony w świetle 
postanowień Traktatu Lizbońskiego (J. Barcik, A. Urbisz). Podjęto problemy 
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przywództwa w kontekście współczesnej migracji. Podkreślono, że organizacje 
międzynarodowe takie jak np. NATO czy UE oczywiście w ramach swoich 
kompetencji, analizują skalę współczesnych zagrożeń i starają się im skutecznie 
przeciwdziałać. Niestety w ocenie społecznej są to działania niewystarczające  
(K. Świderski).  

Wśród artykułów zgromadzonych w części Bezpieczeństwo wewnętrzne 
znajdujemy wartościowe ujęcie zagadnień związanych z zachowaniem się  
ludności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, wynikających  
z zagrożeń naturalnych. Autorzy stwierdzili, że w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczeństwa, państwo prowadzi działania profilaktyczne czyli 
wyprzedzające, oparte na analizie zdarzeń, mogących zaistnieć w przyszłości. 
Prowadzi dostosowane do nich procedury przeciwdziałania w celu uzyskania  
efektywnego stanu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono system polityki 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w zakresie zarządzania kryzysowego  
(M. Kopczewski, W. Bednarczyk). Dokonano również analizy wybranych zagadnień 
prawnych dotyczących bójki lub pobicia oraz uznania czynu za występek  
o charakterze chuligańskim. Omówiono przesłanki takiej kwalifikacji prawnej  
oraz konsekwencje prawne z tym związane (K. Bełkowska). W kolejnym  
artykule przedstawiono metody dokonywania oraz sposoby przeciwdziałania 
przestępstwom w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie. Z uwagi na charakter 
tego rodzaju czynów zabronionych i ich niewielką wykrywalność są one często 
bagatelizowane, a wyrządzają duże szkody dla bezpieczeństwa państwa, rynku 
ubezpieczeniowego i obywateli. Autorka twierdzi, że współpraca i szkolenia 
pracowników są niezbędne, by skuteczniej przeciwdziałać tym czynom  
(M. Kobylarz). Innym problemem jest zamykanie akwenów na polskich obszarach 
morskich, stanowiące utrudnienia dla swobody żeglugi. Ma to miejsce podczas 
ćwiczeń wojskowych z użyciem uzbrojenia, gdy administracja wojskowa ustanawia 
strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. Powoduje to, że żegluga po  
wodach Bałtyku jest bezpieczna (E. Kołpaczyński). Ponadto, przedstawiono 
wykorzystywanie systemów informacji geograficznej w bezpieczeństwie 
publicznym przez służby stojące na straży bezpieczeństwa. Są to zespoły 
zarządzania kryzysowego. Uznano, że  rozwój technologiczny w tym zakresie  
jest niezbędny w procesach wpływających na bezpieczeństwo obywateli  
(M. Kopczewski, S. Niedzwiecki). Wnikliwie rozważono istotę bezpieczeństwa 
masowych imprez sportowych. Dotyczy to zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w warunkach imprezy masowej przez prawidłowe wywiązywanie się  
z obowiązków organizatorów, uczestników oraz służb powołanych w tym celu.  
W prezentowanej pracy wykorzystano analizę przepisów zawartych w Ustawie  
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku. Przeprowadzono 
badania empiryczne z zastosowaniem analizy materiałów źródłowych (A. Płachta). 
Poruszono zagadnienie świadczeń w zakresie zaopatrzenia społecznego, 
będących gwarancją bezpieczeństwa socjalnego funkcjonariuszy i żołnierzy  
(M. Maliszewski). Poruszono problem przestępczości oraz formy jej zapobiegania. 
Przedstawiono statystykę przestępczości w Polsce w ostatnich latach, zwracając 
uwagę na występowanie nowych form przestępczości. Omówiono rządowe  
i pozarządowe programy oraz narzędzia prowadzące do zminimalizowania 
przestępczości. Przedstawiono rozwiązania stosowane w Polsce i innych krajach 
(N. Strucińska). 
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Problematyka kolejnego artykułu dotyczy polskich rodzin rodzimowierczych,  
w kontekście poszukiwania własnej tożsamości w perspektywie bezpieczeństwa 
ekologicznego i kulturowego (D. Wysoczyńska, M. Michalski). Zwrócono również 
uwagę na sekty, które przez stosowane techniki manipulacyjne zakłócają 
dotychczasowy rytm życia człowieka, rujnują jego sferę psychiczną, intelektualną  
i fizyczną oraz destabilizują funkcjonowanie organizmu (specjalne diety, 
wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, długotrwałe medytacje itp.). Autor ostrzega, że 
destrukcyjne oddziaływanie sekt prowadzić może do zachowań patologicznych: 
prostytucji, narkomanii, przestępczości, w tym np. handlu ludźmi, a zatem do 
zaburzeń funkcjonowania człowieka w społeczeństwie (P. Migała). Innym 
wyzwaniem XXI wieku jest terroryzm. Wykazuje się brutalnością, a swoje działania 
kieruje w stronę niewinnych ludzi. Zjawiskiem terroryzmu interesują się nie  
tylko służby do spraw bezpieczeństwa, ale również politycy i naukowcy.  
W szczególności terroryzm pojawia się jako nowe, globalne zagrożenie w ruchu 
lotniczym (E. Safiej i Z. Ciekanowski). Wśród wielu współcześnie pojawiających się 
zagrożeń na uwagę zasługuje bezpieczeństwo transakcji i obrotu na rynku 
nieruchomości. W artykułach zamykających kolejny dział czasopisma wyjaśniono 
je z perspektywy podmiotów profesjonalnych oraz w aspekcie regulacji 
dotyczących przestępstwa nadużycia zaufania (A. Tymieniecka-Cichoń).  

Sześć publikacji tworzy dział Zarządzanie. Pierwsza z prac dotyczy pomiaru 
efektywności regionalnych systemów innowacji stosowanych w Polsce. Przyjęta  
w 2010 roku strategia Europa 2020 ma stymulować rozwój gospodarki krajów  
Unii Europejskiej przez ukierunkowanie na rozwój inteligentny, zrównoważony, 
sprzyjający włączaniu społecznemu. Istotną rolę w realizacji tej strategii ma 
polityka regionalna, w tym koncepcja inteligentnych specjalizacji. Na podstawie 
uzyskanych wyników autor zauważył, że poszczególne regiony charakteryzują  
się różnym poziomem efektywności. Istotnie gorsze wyniki odnotowano  
w województwach znajdujących się we wschodniej części naszego kraju  
(M. Bielicki).  

W czasach dynamicznego rozwoju ludzie młodzi stanowią dużą grupę osób 
na rynku pracy. Przez swoją liczebność przyczyniają się do powiększania się 
grona prekariuszy oraz NEETS-ów. W kolejnym opracowaniu dokonano analizy 
sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Wykorzystano analizę literatury, aktów 
prawnych, dokumentów i analizę danych statystycznych (I. Leszczyńska). 
Zwrócono uwagę Czytelnika na niedopasowanie rynku pracy wśród absolwentów 
szkół i uczelni (M. Bielicki). Podjęto kwestie dotyczące procesu adaptacji nowych 
pracowników w organizacji: czynniki procesu adaptacji, jego etapowość, kulturę 
organizacji i inne. Dostrzeżono, że zwiększają one szansę na osiągnięcie 
przystosowania zawodowego i społecznego pracownika (R. Kałużny). 

Specjalistów od zarządzania zainteresuje zapewne problematyka zarządzania 
utrzymaniem ruchu w celu zapewnienia ciągłości produkcji w zakładach górniczych 
rud miedzi (M. Jasiński) a również analiza symetrii napięcia w sieciach 
elektroenergetycznych zasilających zakłady górnicze z wykorzystaniem techniki 
eksploracji danych (M. Jasiński, T. Sikorski, K. Borkowski). 

Współcześnie społeczeństwo z uwagą śledzi wyniki badań laboratoryjnych 
związanych z naszym zdrowiem, odżywianiem, trybem życia oraz wychowaniem 
dzieci i niemowląt. Zatem publikacje zebrane w dziale Bezpieczeństwo 
zdrowotne zapewne zwrócą uwagę Czytelników. W jednej z nich podniesiono 
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problem bezpieczeństwa zdrowotnego matek w aspekcie wartości. W rezultacie 
badania grupy 50. kobiet, wskazujących wśród najważniejszych wartości udane 
życie rodzinne i zdrowie, nie zaobserwowano związku z wysoką pozycją dawaną 
zdrowiu a zaprzestaniem palenia tytoniu w ciąży, gdyż na 30 matek palenia 
zaprzestały 4! (E. Wodzikowska). Autorów zainteresował również zróżnicowany 
poziom aktywności fizycznej przyszłych matek, wpływający na ich komfort fizyczny 
i psychiczny, łagodzący dolegliwości ciążowe (A. Zreda-Pikies, M. Pryłowska,  
P. Smyk, A. Wróbel-Bania).   

Czasopismo zamykają prace z dziedziny Pedagogika. Przedstawiono 
edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz lapbooki jako nowoczesne środki 
dydaktyczne wspierające i stymulujące aktywność edukacyjną dzieci w młodszym 
wieku szkolnym. Zawierają konkretne rodzaje zadań uwzględniających poziom 
trudności i możliwości rozwojowe dzieci. Formuła ta pozwala zdobywać  
określone profesje umożliwiające doskonalenie umiejętności i zdobywanie różnych 
sprawności. Całość otoczona fabułą sprawia, że nawet dziecko przejawiające 
niepowodzenia w nauce zapragnie aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności  
(K. Wiśniewska-Borysiak). Tematyka następnego artykułu wpisuje się  
w zagadnienie wspomagania dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. Zwrócono 
w nim uwagę na wartość rozwijania samodzielności, odpowiedzialności  
i współpracy uczniów w zindywidualizowanym uczeniu się. Scharakteryzowano 
wymiary samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Dla praktyki 
pedagogicznej, jako możliwości realizacji zasady indywidualnego podejścia do 
każdego ucznia, wskazano koncepcję Planu Daltońskiego. Umożliwia ona 
rozwijanie zainteresowań dziecka, indywidualizowanie czasu pracy oraz stopnia 
trudności opanowywanych treści (D. Domagała). W kolejnej pracy omówiono 
wybrane problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Przedstawiono 
dobre praktyki, sposoby oddziaływania oraz grupę czynników wpływających  
na zapewnienie bezpieczeństwa w instytucjach oświatowych (A. Nymś-Górna). 
Wśród kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem młodzieży szkolnej 
jest kwestia zachowania i wychowania uczniów. W pracy określono czynniki 
mające pozytywny wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa młodzieży 
szkolnej. Przeanalizowano bogatą literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono 
badania ankietowe w celu określenia czynników mogących podnieść poziom 
bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej (Z. Knecht, A. Waśkowski).  

Życząc Czytelnikom miłej lektury, wyrażam swoje przekonanie, że myśli, 
analizy i badania Autorów zawarte w prezentowanym czasopiśmie zainteresują 
Państwa, pobudzą do refleksji i własnych poszukiwań nowych rozwiązań, 
służących polepszeniu jakości szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Będą 
również sprzyjały usuwaniu pojawiąjących się ustawicznie problemów, będących 
efektem dokonujących się zmian społecznych. 

                                                          
 

Maria KOZIELSKA 
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WSTĘP (BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE) 
 

 
Angielskojęzyczny artykuł Tomasza CHŁOPECKIEGO, pod tytułem „Mining 

Law In Poland Until 1939 – Legal Approach”, rozpoczyna rozdział dotyczący 
zagadnień prawnych. Autor przedstawia problematykę kształtowania się prawa 
górniczego w Polsce do 1939 r. Niewątpliwie uregulowania prawne były bardzo 
istotne z punktu widzenia rozwoju górnictwa na terenach Polski. Świadczyły o tym 
pierwsze regulacje przepisów w okresie „wieków średnich”, złożoność rozwiązań 
prawnych w okresie zaborów, a także proces unifikacji prawa górniczego w okresie 
II RP zakończony uchwaleniem Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej  
z 1930 r. – Prawo górnicze.  

Artykuł Ilony PRZYBOJEWSKIEJ zawiera analizę nowych rozwiązań 
w zakresie niektórych elementów koncepcji Unii Energetycznej, zaproponowanej 
na szczeblu prawa unijnego przez Komisję Europejską. Autorka omawia 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i mechanizm jawności umów 
energetycznych. Przedmiotem badań jest również ewolucja dotychczasowych 
koncepcji urzeczywistnienia unii energetycznej, ukazująca przeobrażenia 
nakierowane na zwiększenie roli polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

Konsekwencje funkcjonowania systemu wsparcia w formie praw majątkowych, 
wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł w Polsce, 
to temat badań Błażeja PILARCZYKA. Autor prezentuje i ocenia system wsparcia 
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w postaci świadectw 
pochodzenia z OZE. Ocena obejmuje również skutki, jakie wywołał system 
wsparcia na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, które poczyniły 
inwestycje w tego rodzaju przedsięwzięcia.  

Celem opracowania Łukasza WOJCIESZAKA jest wskazanie znaczenia 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1938 z 25 października 
2017 roku, dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw  
gazu ziemnego. Autor przedstawia ujęcie zasady solidarności, obecnej w tym 
rozporządzeniu, a także szereg innych ważnych regulacji. Zdaniem autora, nowe 
rozporządzenie stanowi znaczący postęp w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa 
gazowego UE. 

Tematem kolejnego artykułu Ilony PRZYBOJEWSKIEJ jest analiza obecnych 
regulacji prawa unijnego (a w pewnym zakresie także prawa polskiego)  
w kontekście projektowanej zmiany unijnej dyrektywy poświęconej promowaniu 
energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania wprowadzane przez obecnie 
procedowany projekt dyrektywy koncentrują się na wzmocnieniu elementu 
integracji państw członkowskich w osiąganiu celów wyznaczonych dla całej Unii 
Europejskiej, a także sprzyjają wzmocnieniu pozycji prosumentów. Może to mieć 
pozytywny wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w zakresie promowania 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

O perspektywie rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce w kontekście 
wprowadzenia ustaw ograniczających budowę farm wiatrowych na lądzie oraz 
trendów światowych, pisze w swoim artykule Leszek DAWID. Zdaniem autora,  
w przypadku morskich farm wiatrowych budowanych w Polsce, w pierwszej 
kolejności należy jak najszybciej przygotować plany zagospodarowania 
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przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej. 

 
Artykuł Łukasza WOJCIESZAKA, przedstawiający problematykę powstania  

w Polsce fizycznego hubu gazowego, otwiera rozdział dotyczący polityki.  
Autor ukazuje w nim specyfikę, cele oraz znaczenie hubów gazowych, a także ich 
rozwój w wybranych państwach. Przedstawia przesłanki konieczne do powstania 
fizycznego hubu gazowego w Polsce, jak również na trudności, które 
uniemożliwiają jego powstanie. Według autora, powstanie fizycznego hubu 
gazowego jest możliwe, jednak jest to zadanie wymagające przezwyciężenia 
szeregu trudności i realizacji licznych inwestycji. 

Artykuł, którego autorem jest Witold OSTANT, przedstawia uwarunkowania 
globalne, regionalne i bilateralne ram funkcjonowania polskiego sektora 
elektroenergetycznego, jego strukturę oraz perspektywy rozwoju do 2050 roku.  
W ramach prowadzonych rozważań, autor podjął próbę odpowiedzi na dwa 
zasadnicze pytania badawcze: Jakie są główne szanse, wyzwania i zagrożenia, 
stojące przed polskim sektorem elektroenergetycznym, wynikające z jego 
charakterystyki strukturalnej w perspektywie 2050 roku? oraz Jakie potencjalne 
scenariusze rozwoju są najbardziej prawdopodobne dla polskiego sektora 
elektroenergetycznego do 2050 roku? 

Republika Ukrainy i istniejący tu system zaopatrzenia energetycznego może 
uchodzić za przypadek pod wieloma względami szczególny. Rzecz dotyczy 
bowiem państwa, którego dysfunkcyjność na płaszczyźnie międzynarodowej  
i wewnętrznej uległa ostatnimi laty wyraźniej intensyfikacji. Zadanie, jakie  
postawił sobie Piotr KWIATKIEWICZ w swoim opracowaniu, sprowadzić można  
do ustalenia struktury zaopatrzenia energetycznego Ukrainy w ropę naftową oraz 
określenia pozycji, jaką zajmuje tu jego międzynarodowe otoczenie. 

W referacie, którego autorami są Dominik JANKOWIAK, Justyna 
MICHALAK i Radosław SZCZERBOWSKI, poruszona została tematyka 
bezpieczeństwa energetycznego w analizie porównawczej dla Polski i Chorwacji. 
Autorzy przedstawili stan systemów elektroenergetycznych obu państw oraz ich 
strategie rozwoju w oparciu o długoterminowe plany rządowe. 

Celem artykułu, którego autorem jest Łukasz WOJCIESZAK jest 
przedstawienie znaczenia Iranu jako dostawcy ropy naftowej na Białoruś. Tezą 
opracowania jest pogląd, że Białoruś traktuje Iran jako jednego z wielu importerów, 
pozwalających w części zdywersyfikować dostawy ropy naftowej. Autor ukazuje 
zależność Białorusi od importu ropy z Rosji oraz podjęte próby jej przeciwdziałania. 
Przedstawia genezę „egzotycznych” sojuszy energetycznych Białorusi, w tym 
przyczyny aliansu z Iranem. 

W referacie, którego autorką jest Jagoda GOŁEK-SCHILD, przedstawiono, 
jakie wyzwania w zakresie gospodarki energetycznej stawia przed jednostkami 
samorządu terytorialnego obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej. 
Miasto Poznań, realizując ustawowe zadania, stosuje szereg środków  
poprawy efektywności energetycznej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo 
energetyczne miasta. W artykule autorka przedstawia przykłady zastosowanych 
środków poprawy efektywności energetycznej w mieście Poznań. 
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Metody analizy zrównoważonego rozwoju to temat badań Magdaleny 
TOMALI. Autorka zauważa, że tworzenie narzędzi badawczych wymaga wiedzy 
statystycznej i zrozumienia badanego problemu. W tym kontekście, opracowanie 
wskaźników zrównoważonego rozwoju jest niezwykle złożone, ponieważ zespół 
musi składać się ze statystyków, a także interdyscyplinarnej grupy specjalistów, 
którzy zwykle pracują w różnych publicznych agencjach. W artykule, który otwiera 
rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, przedstawiono zalety i wady 
różnych podejść do zrównoważonego rozwoju na każdym etapie projektowania 
metodologicznego, w szczególności: ONZ, Unii Europejskiej i Polski. 

O miejscu energetyki w koncepcji gospodarki cyrkularnej, pisze w swoim 
artykule Katarzyna Anna JABŁOŃSKA. Autorka zaprezentowała zagadnienia 
związane z tendencjami rozwoju energetyki oraz ich zbieżnością z koncepcją 
gospodarki cyrkularnej. Wykazała, że ujęcie zmian zachodzących w energetyce  
w ramach procesów, jakie kreuje niniejsza koncepcja, umożliwia lepsze 
wykorzystanie zasobów, efektywniejszą współpracę, zaangażowanie społeczne 
oraz podejmowanie działań i inwestycji o charakterze dostosowawczo-
modernizacyjnym. 

Dagmara MASŁOWSKA, w swoim referacie omawia problematykę 
zagospodarowania odpadów przemysłu energetycznego w kontekście wdrażania 
idei gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. System gospodarki o obiegu 
zamkniętym ma na celu zachować wartość dodaną zasobów naturalnych,  
w obrębie gospodarki między innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie, 
minimalizując w ten sposób ilość wytwarzanych odpadów. Sposobem na 
wdrożenie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach 
energetycznych jest technologia jednoczesnej produkcji energii i UPS jako 
surowców, które będą wykorzystywane w całości w przemyśle. Takie podejście 
sprawiłoby, że energetyka stałaby się bezodpadowa, zasoby do produkcji energii 
wykorzystywane byłyby maksymalnie, a wiele zasobów naturalnych używanych  
w budownictwie zostałoby zachowanych.  

O świadomości ekologicznej społeczeństwa Polski i Unii Europejskiej  
na przykładzie zmian klimatu pisze w swoim artykule Marcel BŁOCH. Autor 
próbuje ustalić przybliżoną wartość świadomości ekologicznej społeczeństwa 
polskiego i całej Unii Europejskiej, na przykładzie zmian klimatu. Zgodnie z takim 
zamierzeniem, przyjął definicję świadomości ekologicznej łączącą w sobie dwie 
podstawowe składowe – wiedzę na temat zmian klimatu i postępowanie  
w odniesieniu do problemu.  

W artykule, którego autorem jest Jan ZYCH, omówiono wybrane wątki 
środowiska symulacyjnego, będącego integralną częścią komputerowej, 
interaktywnej gry edukacyjnej EKOLOG. Na tle ogólnego schematu 
funkcjonowania gry, opisane zostały mechanizmy kształtujące kompetencje 
wspomagające zdobywanie sprawności harcerskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawności harcerskich preferowanych w obszarze ekologii. 

 
W artykule, którego autorami są Bogusław JAGUSIAK i Justyna STOCHAJ, 

przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii umożliwiających 
zabezpieczenie potrzeb energetycznych. Pierwsza część artykułu poświęcona 
została odnawialnym źródłom energii i ich wykorzystaniu. Druga część poświęcona 
została znaczeniu odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa 
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energetycznego. Część trzecia z kolei poświęcona została zagadnieniu pokrycia 
potrzeb energetycznych ze źródeł odnawialnych. Referat ten otwiera rozdział 
poświęcony odnawialnym źródłom energii.  

Społeczny i ekonomiczny wymiar energetyki wiatrowej w województwie 
zachodniopomorskim, to temat badań, których autorem jest Krzysztof SALA. 
Celem publikacji autora jest ocena wpływu energetyki wiatrowej na gospodarkę  
i społeczeństwo na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W publikacji 
dokonano omówienia korzeni i ewolucji energetyki wiatrowej w Polsce. Ukazano 
skalę postępu w tej dziedzinie na przestrzeni lat. Opisano możliwości rozwoju 
energetyki wiatrowej w Polsce. W artykule największą uwagę skupiono na regionie 
zachodniopomorskim.  

Artur ANDRUSZKIEWICZ, Wiesław WĘDRYCHOWICZ oraz Elżbieta 
WRÓBLEWSKA są autorami referatu dotyczącego energii mórz i oceanów.  
W morzach i oceanach, pokrywających ponad 70% powierzchni Ziemi, drzemią 
ogromne pokłady energii odnawialnej. Daje to możliwość czerpania jej w zasadzie 
bez żadnych ograniczeń. Energię tę można pobierać, wykorzystując różnice 
zasolenia lub gradientu temperatury, a także energię fal lub pływów morskich. 
Proces wytwarzania energii w elektrowniach wykorzystujących ww. zjawiska 
wydaje się być prosty, jednak wysoki koszt pozyskiwania i niska sprawność 
urządzeń oraz trudności eksploatacyjne wpływają na ich niewielką ilość.  

Sytuacja na rynku biopaliw w Polsce w świetle badań, to temat kolejnego 
referatu, którego autorem jest Krzysztof SALA. Biopaliwa, spośród wielu rodzajów 
źródeł energii odnawialnej, zasługują na szczególną uwagę. Szczególna rola 
polega na zastosowaniu ich jako paliwa w transporcie i ograniczaniu emisji 
szkodliwych substancji. Biopaliwa pozwalają również na uniezależnienie się  
od ropy naftowej. Dotyczy to szczególnie krajów, których własne zasoby  
ropy naftowej nie pokrywają zapotrzebowania rynkowego. Celem i przedmiotem 
publikacji jest opisanie biopaliw jako odnawialnych źródeł energii, w wykorzystaniu 
przemysłowym w Polsce.  

Metody zmniejszania oporu społecznego podczas inwestycji w odnawialne 
źródła energii, to tytuł referatu Adama STALIŃSKIEGO. Artykuł autora stanowi 
próbę zaproponowania modelu działania dla inwestorów przygotowujących 
projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, które pozwoliłby minimalizować 
problemy wynikające z oporów społecznych, poprzez zapobieganie ich 
powstawaniu i łagodzenie skutków konfliktów już istniejących. Przedstawiona 
propozycja jest oparta przede wszystkim na przeglądzie literatury naukowej, 
branżowej i prasy z uwzględnieniem badań empirycznych i studiów przypadków.  

Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce, to  
kolejny artykuł, którego autorem jest Krzysztof SALA. Celem tego tekstu jest 
przedstawienie aktualnej sytuacji energetyki wodnej, jak również jej możliwości  
i perspektyw rozwoju w przyszłości w Polsce.  

 
Artykuł, którego autorką jest Izabela GODYŃ, otwiera rozdział dotyczący 

zagadnień ekonomicznych. Autorka przedstawia doświadczenia z pierwszego roku 
funkcjonowania systemu aukcyjnego wspierania energetyki odnawialnej. Omówiła 
wyniki aukcji przeprowadzonych w latach 2016 i 2017, sytuację na rynku  
zielonych certyfikatów oraz proponowany nowy system cen gwarantowanych. 
Przeprowadzone przez autorkę analizy pokazują poziom opłacalności inwestycji  
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w hydroenergetyce w istniejących systemach wsparcia (zielone certyfikaty  
i aukcje) i planowanym systemie taryf gwarantowanych.  

Anna BERNACIAK i Anna GÓRSKA są autorkami referatu, który omawia 
wydatki na energię elektryczną i cieplną w ogóle, wydatki na utrzymanie 
gospodarstw domowych w Polsce i sposoby ich optymalizacji. Wydatki związane  
z mieszkaniem stanowią, zaraz po wydatkach na żywność, największą grupę 
wydatków w budżetach gospodarstw domowych niezależnie od liczby osób oraz 
wielkości posiadanego mieszkania. Na przestrzeni lat ich wielkość stale wzrasta,  
a udział poszczególnych kosztów utrzymania mieszkania ulega zmianie.  
W artykule autorki starają się wskazać, jaki udział w kosztach utrzymania 
mieszkania ogółem stanowią wydatki na energię elektryczną i cieplną oraz jak 
zmieniała się ich wielkość na przestrzeni lat 1994-2016. Zwracają również uwagę 
na zmiany jednostkowych kosztów energii elektrycznej i energii cieplnej, a także 
warunków mieszkaniowych, które mają istotny wpływ na ich wielkość w budżetach 
gospodarstw domowych.  

Opłacalność wytwarzania energii elektrycznej w technologii oxy-spalania,  
to temat referatu, którego autorką jest Anna HNYDIUK-STEFAN. W artykule 
dokonano wyliczenia opłacalności inwestycyjnej w technologię węglową 
wytwarzania energii elektrycznej przy spalaniu powietrznym, konwencjonalnym 
oraz tlenowym, z dalszym zagospodarowaniem CO2. Obliczenia wykonano przy 
uwzględnieniu stale zaostrzających się przepisów względem obniżenia poziomów 
emisji dwutlenku węgla. Sporządzono analizę porównawczą wytwarzania tych 
samych ilości energii elektrycznej, wygenerowanej podczas spalania w technologii 
węglowej w bloku na parametry nadkrytyczne oraz w bloku realizującym proces 
spalania w podwyższonej atmosferze tlenowej, tzw. oxy-spalania.  

Artykuł, którego autorką jest Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA, omawia 
wybrane zagadnienia planistyczne, w kontekście ekonomicznym, ekologicznym  
i społecznym, w procesie projektowania energooszczędnego. Transformacja 
polskiej przestrzeni zurbanizowanej i obszarów wiejskich po 1989 roku wywarła 
znaczący wpływ na zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne. Między innymi 
zmiany demograficzno-społeczne oraz gospodarcze spowodowały metamorfozę,  
w szczególności gmin wiejskich graniczących z miastem centralnym,  
jednak w opracowaniach planistycznych warunki sprzyjające rozwojowi 
energooszczędnego budownictwa oraz wprowadzające na etapie projektowym 
obowiązek zastosowania rozwiązań energooszczędnych nie znajdują właściwego 
miejsca.  

Waldemar DOŁĘGA, w swoim referacie omawia metodykę planowania 
rozwoju infrastruktury sieciowej w świetle aktualnych wymagań i potrzeb.  
Autor przedstawił problematykę planowania rozwoju infrastruktury sieciowej  
na tle aktualnych zjawisk występujących w sektorze elektroenergetycznym  
i w odniesieniu do potrzeb tego sektora. Szczególną uwagę autor zwraca  
na: krajowe uregulowania prawne, uwarunkowania środowiskowe, społeczne, 
rynkowe, ekonomiczne oraz techniczne, zachowania odbiorców, niepewność 
przyszłych uwarunkowań pracy infrastruktury sieciowej, kluczową rolę planisty 
(eksperta) oraz kryteria ekonomiczne.  

Anna HNYDIUK-STEFAN oraz Aleksandra OTAWA, w swoim referacie 
omawiają efektywność ekonomiczną innowacyjnych instalacji generujących  
ciepło i energię elektryczną. Układy kogeneracyjne, wykorzystujące gaz  
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ziemny, stanowią obecnie atrakcyjne ekonomicznie źródło wytwarzania ciepła  
i energii elektrycznej. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane  
z kogeneracją, uwarunkowania efektywności ekonomicznej projektów budowy 
układów kogeneracyjnych oraz uproszczoną analizę opłacalności przykładowego 
układu kogeneracyjnego. 

 
Ład energetyczny na etapie rozwiązań projektowych to tytuł kolejnego 

referatu, którego autorką jest Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA. Autorka 
porusza wybrane zagadnienia wpływu zapisów w dokumentach planistycznych 
oraz decyzjach projektowych na formę, funkcję i konstrukcję realizowanych 
obiektów oraz na ich właściwości energooszczędne, w tym także na koszty 
eksploatacji.  

W anglojęzycznym artykule, którego autorką jest Małgorzata SIKORA-GACA, 
zweryfikowano jedno ze źródeł finansowania polityki energetycznej w Polsce  
w latach 2004-2013 – regionalne i krajowe programy operacyjne. 
Scharakteryzowano projekty inwestycyjne, wspófinansowane z funduszy 
europejskich, zrealizowane w obszarze energetyki w Polsce, w latach 2004-2006 
oraz 2007-2013. Omówiono również zakres realizacji inwestycji energetycznych. 
Zweryfikowano liczbę projektów z obszaru energetyki zakontraktowanych do 
realizacji w latach 2004-2013, ich wartość ogólną oraz kwoty pozyskanych dotacji. 
Oszacowano procentowy udział dotacji w ogólnej wartości inwestycji. 
Przeanalizowano podstawowe wskaźniki kontekstowe, będące efektem wdrożenia 
priorytetu IX i X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

W kolejnym artykule, którego autorką jest Małgorzata SIKORA-GACA, 
przeanalizowano fundusze europejskie zaangażowane w sektor ochrony 
środowiska w Polsce w latach 2004-2006. Podjęto rozważania nad inwestycjami, 
współfinansowanymi z Funduszu Spójności. Określono udział Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach z zakresu ochrony środowiska  
w Polsce, zakontraktowanych do realizacji w latach 2004-2006. Podsumowano 
inwestycje „środowiskowe” w ramach Finansowego Instrumentu Orientacji 
Rybołówstwa i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
Wyodrębniono podstawowe wartości dla funduszy europejskich w sektorze 
ochrony środowiska w Polsce w latach 2004-2006: liczbę projektów, ich wartość 
ogółem, kwoty dotacji, średnią wartość dotacji per capita w Polsce w 2006 roku. 
Artykuł również jest napisany w języku angielskim. 

Hanna SPASOWSKA-CZARNY, w swoim referacie omawia wybrane aspekty 
„Pakietu Zimowego”. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rozwiązań 
proponowanych przez Komisję Europejską w ramach Pakietu na rzecz czystej 
energii dla wszystkich Europejczyków (tzw. Pakietu Zimowego). W artykule 
przedstawiono genezę i zakres opublikowanych dokumentów oraz dokonano próby 
oceny wybranych rozwiązań.  

 
Rozdział dotyczący techniki otwiera artykuł Renaty SIKORSKIEJ-BĄCZEK,  

w którym autorka omawia system klimatyzacji budynków zasilanych energią 
promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych.  

Analiza wpływu jakości energii elektrycznej na efektywność energetyczną  
w przykładowym budynku użyteczności publicznej to tytuł artykułu Marty 
BĄTKIEWICZ-PANTUŁY. Autorka zaprezentowała ocenę jakości energii 
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elektrycznej rzeczywistego budynku użyteczności publicznej. Analizę parametrów 
jakości energii elektrycznej dokonała pod względem efektywności energetycznej 
budynku. Ocena oparta została na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  
z 4 maja 2007 roku. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego i normie PN-EN 50160:2010 – Parametry napięcia 
zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.  

Jan PORZUCZEK, w swoim referacie omawia możliwości zastosowania 
regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy. W zastosowaniach 
energetycznych konieczne jest wyposażenie kotła w efektywnie działający układ 
automatycznej regulacji mocy. Jest to szczególnie istotne w systemach 
charakteryzujących się dużą zmiennością zapotrzebowania ciepła. Ponieważ 
zazwyczaj nie jest znana trajektoria wartości zadanej mocy dla chwil przyszłych, 
regulacja musi mieć charakter nadążny. W artykule zaproponowano metodę, 
pozwalającą na efektywną regulację mocy małych kotłów fluidalnych. 
Przedstawione rozwiązanie bazuje na technice zaawansowanej regulacji 
predykcyjnej obiektu wielowymiarowego. W porównaniu do najczęściej spotykanej 
regulacji PID, algorytmy predykcyjne pozwalają na uwzględnienie istniejących,  
w każdym procesie przemysłowym, ograniczeń zarówno sygnałów sterujących,  
jak i wielkości wyjściowych. Idea ich działania opiera się na przewidywaniu reakcji 
obiektu w oparciu o jego model.  

Tomasz KRAWCZYK i Leszek KULESZA w swoim referacie omawiają 
zagadnienia związane z uderzeniami hydraulicznymi w instalacjach centralnego 
ogrzewania. Autorzy zawarli próbę zastosowania wiedzy o uderzeniach 
hydraulicznych do obliczenia wzrostu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania 
w przypadku nagłego zamknięcia zaworu na końcu kilkunastometrowego 
przewodu. 

Wpływ odległości grzejnika od ściany na pola temperatury i prędkości 
powietrza oraz wydajność omawia w swoim artykule Magdalena ORŁOWSKA. 
Artykuł jest kontynuacją serii artykułów autorki dotyczących analiz numerycznych 
grzejnika płytowego pracującego przy różnych warunkach brzegowych. Analizy  
te obejmują przepływy powietrza, pola temperatury oraz prędkości i na ich 
podstawie określenie wydajności pracy urządzenia. Analizy pozwalają wysnuć 
wnioski na temat najbardziej odpowiedniego pod względem wydajności cieplnej 
układu geometrycznego dotyczącego montażu wymiennika ciepła. 

Optymalizacja konstrukcji linii elektroenergetycznych WN, ograniczająca 
wpływ generowanego pola elektromagnetycznego na środowisko, to tytuł referatu 
Dariusza SZTAFROWSKIEGO i Jacka GUMIELI. Na podstawie wybranych 
przypadków jedno- oraz dwutorowych napowietrznych linii 400 kV, autorzy 
dokonali obliczeniowej analizy rozkładu pola elektrycznego, jakie jest generowane 
podczas pracy linii. 

Jolanta LATOSIŃSKA i Magdalena DAŃCZUK, omawiają wpływ zeolityzacji 
popiołów z osadów ściekowych na ich zastosowanie w inżynierii środowiska. 
Osady ściekowe są nieuniknionym produktem ubocznym oczyszczania ścieków. 
Właściwości tego odpadu oraz ograniczenia deponowania go na składowiskach 
powodują wzrost zainteresowania metodami termicznymi, szczególnie spalaniem  
z odzyskiem energii. W referacie przedstawiono wyniki badań sorpcji wybranych 
metali ciężkich na popiele z osadów ściekowych, po zeolityzacji metodą fuzji.  
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Celem referatu Jakuba OSUCHOWSKIEGO jest zarysowanie problemów 
związanych z diagnostyką wizyjną przewodów linii wysokiego napięcia. Autor 
opisuje oraz charakteryzuje różne typy i rodzaje przewodów spotykanych w liniach 
wysokiego i średniego napięcia. Ważnym elementem artykułu jest zestawienie 
możliwych awarii przewodów i przyczyn ich wystąpienia, a także wpływu tych 
awarii na pracę linii.  

Możliwości diagnostyki wizyjnej konstrukcji wsporczych linii wysokiego 
napięcia, to kolejny referat Jakuba OSUCHOWSKIEGO. W artykule 
przedstawiono opis budowy słupów linii wysokiego napięcia, zaprezentowano listę 
możliwych awarii i uszkodzeń oraz wymieniono podstawowe klasyczne metody 
diagnostyczne. Ważnym elementem artykułu jest zestawienie diagnostycznych 
metod wizyjnych, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce 
konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia.  

Analiza otoczenia linii wysokiego napięcia, z wykorzystaniem obrazowania 
multispektralnego, to tytuł referatu, którego autorem jest Jakub OSUCHOWSKI. 
Celem tego referatu jest zarysowanie problemów związanych z analizą 
multispektralną otoczenia linii elektroenergetycznej. Ważnym elementem artykułu 
jest zestawienie podstawowych algorytmów oraz sposobów analizy obrazów 
spektralnych. Przedstawiono także przegląd możliwości akwizycji obrazów 
spektralnych na potrzebę diagnostyki linii elektroenergetycznej.  

O zastosowaniu bezzałogowego statku powietrznego do monitorowania stanu 
zanieczyszczenia powietrza pisze w swoim artykule Sławomir SZYMOCHA.  
Autor przedstawia testowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oparty  
o bezzałogowy pojazd latający.  

Konstrukcje i wyposażenie eksploatowanych oraz oferowanych na polskim 
rynku rozdzielnic niskiego napięcia, to tytuł referatu Ryszarda BATURY. Referat 
ma charakter przeglądowy dotyczący konstrukcji, wyposażenia oraz 
podstawowych parametrów technicznych eksploatowanych i oferowanych na 
polskim rynku rozdzielnic niskiego napięcia. Przedstawia rozdzielnice szafowe, 
skrzynkowe i tablicowe, stosowane w dystrybucji energii elektrycznej w systemie 
elektroenergetycznym oraz u odbiorców przemysłowych i komunalnych. 

Ryszard BATURA jest również autorem referatu dotyczącego stanu  
i tendencji rozwojowych rozdzielnic niskiego napięcia. Autor omawia rodzaj i stan 
eksploatowanych rozdzielnic niskiego napięcia oraz kierunki zmian w ich 
konstrukcji. Przydatny może być zarówno producentom, jak też projektantom 
rozdzielnic niskiego napięcia. 

Optymalizacja systemów dystrybucyjnych, poprzez zastosowanie zasobników 
energi oraz ograniczanie generacji, to temat referatu Mateusza 
ANDRYCHOWICZA. Celem badań jest wykazanie, że optymalna alokacja źródeł 
odnawialnych, zasobników energii oraz ograniczanie produkcji pozwala na 
minimalizację kosztów funkcjonowania systemu przy założonym poziomie 
generacji OZE.   

Renata SIKORSKA-BĄCZEK, w swoim referacie, omawia wykorzystanie 
gruntowych pomp ciepła do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach 
sakralnych. Autorka przedstawiła nowoczesne metody ogrzewania obiektów 
sakralnych zlokalizowanych w Krakowie, przy użyciu gruntowych pomp ciepła. 
Obiekty sakralne coraz częściej są bowiem wyposażone w zaawansowane 
technologicznie, proekologiczne rozwiązania, które pozwalają zracjonalizować 
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koszty ich eksploatacji. Ze względu na oszczędność miejsca, pompy ciepła  
te najczęściej współpracują z pionowymi, gruntowymi wymiennikami ciepła. 
Natomiast głównym źródłem ciepła jest najczęściej ogrzewanie podłogowe, które 
jest efektywne energetycznie i nie wpływa na architekturę kościoła.  

Dla każdego działu przemysłu najważniejszym celem jest produktywność, 
produkcja i wyniki finansowe. Dlatego w wielu fabrykach wszelkiego rodzaju 
przeciwności wpływające na proces produkcji są ograniczone i, jeśli to możliwe, 
całkowicie wyeliminowane. O tym, czy system wspomagania pracy fabryki może 
być drogą do Industry 4.0, pisze Łukasz MISZUDA. 

Waldemar DOŁĘGA w swoim artykule przedstawia zagadnienie zasilania 
zakładów przemysłowych w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii. Autor 
omawia problematykę bezpieczeństwa dostaw energii, jej wpływ na 
funkcjonowanie zakładów przemysłowych oraz skutki, jakie niesie jej brak.  

Diagnostics of the Photovoltaic Panels Using Hybrid Image Data Model, to 
tytuł artykułu, którego autorami są Jakub OSUCHOWSKI i Paweł MICHALSKI. 
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania metod wizyjnych 
w diagnostyce paneli fotowoltaicznych. Przedstawiono w nim przegląd aktualnie 
wykorzystywanych metod diagnostycznych dla paneli fotowoltaicznych. Autorzy 
zaproponowali również hybrydowy model danych, który integruje wiele z aktualnie 
dostępnych danych wizyjnych w jednym zbiorczym formacie.  

Dodatkowa ochrona od porażeń przy słupach linii o napięciu powyżej 1 kV,  
to temat referatu, którego autorką jest Aleksandra SCÖTT. Bezpieczeństwo  
w systemie elektroenergetycznym można rozpatrywać pod wieloma aspektami. 
Jednym z nich jest ochrona od porażeń. W publikacji przedstawione zostały 
parametry charakteryzujące zagrożenie porażeniowe oraz środki ochrony przy 
dotyku bezpośrednim oraz pośrednim. Szczególną uwagę autorka zwraca na 
środek ochrony dodatkowej, jakim jest uziemienie ochronne. Przedstawiony 
algorytm doboru instalacji uziemiającej oraz wynikające z niego kryterium wtórne 
doboru uziemienia pozwalają na odpowiednie dobranie środków ochrony dla 
słupów linii napowietrznych zwiększających bezpieczeństwo w obrębie tych linii.  

Sławomir SZYMOCHA w swoim artykule podejmuje tematykę związaną  
z wykorzystaniem jednostek pomiarowych zasilanych fotowoltaicznie. Autor 
dokonał przeglądu obecnych rozwiązań, z uwzględnieniem miejsca zastosowania 
oraz celowości wykorzystania energii fotowoltaicznej, jako źródła zasilania. Autor 
przedstawia wykorzystanie urządzeń pomiarowych zasilanych fotowoltaicznie  
w sektorze publicznym na terenie Polski. 

 
Rozdział dotyczący zagadnień bezpieczeństwa otwiera referat, którego 

autorem jest Piotr KWIATKIEWICZ. Autor już na wstępie zauważa, że termin 
„bezpieczeństwo energetyczne” zyskał w XXI wieku w Polsce niezwykłą 
popularność. Jest to fenomen, którego odpowiedników próżno szukać gdziekolwiek 
na świecie. Termin „bezpieczeństwo energetyczne” może uchodzić za signum 
temporis naszych czasów. Ewolucja postrzegania i interpretacji problemu 
zapewnienia „bezpieczeństwa energetycznego” jest procesem naturalnym. Na 
płaszczyźnie społecznej podlega podobnym mechanizmom modyfikacji do tych, 
jakie zachodzą w odniesieniu do wyzwań wynikających z konieczności 
zaspakajania potrzeb egzystencjalnych, a w szczególności tych z nich, których 
rozwiązanie zostało zinstytucjonalizowane na poziomie państwa lub w wymiarze 
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międzynarodowym. Niemniej każdorazowo jego istota dotyka jednostki i przez nią 
jest eksponowana. Istotne znaczenie dla odbioru kwestii przypisać można 
standardowi życia, który może uchodzić za pochodną stanu wiedzy, świadomości 
ideologicznej, zamożności i tożsamości kulturowej etc.  

Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z ważniejszych sektorów 
bezpieczeństwa narodowego państw. Priorytetem każdego państwa staje się  
więc konieczność zapewnienia niezakłóconych i pewnych dostaw surowców 
energetycznych. Proces ten wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych 
czynników, które generować mogą zarówno szanse, jak i wyzwania, ryzyko,  
a nawet zagrożenia. Szczególnie pojawienie się elementów negatywnie 
oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne wymagać będzie od państwa 
zastosowania nadzwyczajnych środków. O zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
energetycznego jako przesłankach wprowadzenia stanów nadzwyczajnych  
w Polsce, piszą w swoim referacie Bogusław JAGUSIAK i Natalia MOCH. 

Krystyna GOMÓLKA omawia w swoim artykule problemy bezpieczeństwa 
energetycznego Białorusi. Autorka poddaje szczegółowej analizie tekst i koncepcję 
bezpieczeństwa energetycznego, które zostały opublikowane dekretem prezydenta 
Białorusi w 2007 roku.  

Zapewnienie stałych dostaw energii stanowi kluczowy element systemu 
bezpieczeństwa każdego państwa. Sektor energetyczny tworzy fundament 
funkcjonowania współczesnych gospodarek, jak również determinuje porządek 
społeczny. Sytuacja, dająca państwu możliwość zagwarantowania pełnego 
bezpieczeństwa energetycznego, występuje wówczas, gdy może ono 
wykorzystywać wyłącznie własne, wewnętrzne źródła energii, co pozwala mu być 
samowystarczalnym. O tym, czy odnawialne źródła energii mogą być gwarantem 
bezpieczeństwa energetycznego Polski, pisze w referacie Piotr ROWIŃSKI. 

Podstawowym zadaniem systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie 
ciągłości i niezawodności zasilania. Nieuchronność awarii systemowych wynika 
z mnogości ich przyczyn, do których należy zaliczyć czynniki atmosferyczne, 
techniczne oraz ludzkie. Rozwój awarii systemowej jest procesem o dużej 
wrażliwości na zaburzenia parametrów pracy systemu elektroenergetycznego, 
a narastające zagrożenie awarią systemową następuje wskutek dynamicznie 
postępujących zmian, najczęściej pogodowych. Daria ZŁOTECKA w swoim 
referacie przedstawiła statystyczne ujęcie dużych awarii systemowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem awarii w europejskich i północno-amerykańskich 
systemach elektroenergetycznych. Przykłady blackout’ów, jakie dotknęły systemy 
elektroenergetyczne na całym świecie, pokazują, że awarie systemowe są realnym 
zagrożeniem, dla którego należy przedsięwziąć kroki w kierunki obrony systemu 
elektroenergetycznego i jego odbudowy na wypadek wystąpienia awarii. 

Tomasz LANDMANN, Marian KOPCZEWSKI oraz Wojciech LEWICKI, 
omawiają możliwości wykorzystania energii jądrowej jako elementu 
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Autorzy postawili tezę, zgodnie  
z którą potrzeba dostępności energii jądrowej, jako elementu kształtowania 
bezpieczeństwa energetycznego UE, była w różnym stopniu uzewnętrzniana  
w poszczególnych państwach UE, warunkując brak długoterminowego konsensusu 
w tej dziedzinie. 

Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej wydobywanej z dna morza, to tytuł 
referatu, którego autorami są Weronika BEDNARCZYK, Marian KOPCZEWSKI  
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i Piotr ROWIŃSKI. Głównym celem polityki energetycznej w obszarze 
bezpieczeństwa transportu ropy naftowej wydobywanej z dna morza, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zwiększenie stopnia 
dywersyfikacji źródeł dostaw, szczególnie ropy naftowej, rozumianej jako 
uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców, 
pośredników, z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych. 

Wraz z postępującym rozwojem zmienia się treść kategorii bezpieczeństwa. 
Coraz większa sfera funkcjonowania społeczeństw uzależniona jest od energii  
w różnych jej formach. Pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie czy przesyłanie 
energii nie byłoby jednak możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Biorąc pod 
uwagę ogromne znaczenie energii, ochrona infrastruktury energetycznej stanowi 
aktualnie jeden z priorytetów działalności państw w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego. Aby zapewnić ciągłość działania tejże infrastruktury w świetle 
obecnych wyzwań, zagrożeń i ryzyka, powstają dedykowane systemy jej ochrony. 
Celem artykułu Bogusława JAGUSIAKA i Natalii MOCH jest analiza i ocena 
wybranych rozwiązań przyjętych w tym zakresie w Polsce. 

W artykule, którego autorami są Bogusław JAGUSIAK, Justyna STOCHAJ, 
przedstawiono problematykę związaną z identyfikowanymi współcześnie 
wyzwaniami w zakresie zabezpieczenia potrzeb energetycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludności cywilnej i tworzonych przez nią gospodarstw domowych. 
Artykuł zawiera treści teoretyczne oraz obrazujące je przykłady odnoszące się  
do obszaru Unii Europejskiej i Polski.  

Problematyka artykułu Jakuba ADAMKIEWICZA odwołuje się do militarnego 
aspektu bezpieczeństwa energetycznego. Kluczową kwestię opracowania 
stanowią skutki potencjalnych zagrożeń infrastruktury energetycznej dla stabilności 
systemów obronnych. Przedstawione zostały również możliwe źródła tych 
zagrożeń, w oparciu o przykłady rzeczywistych incydentów związanych z obiektami 
energetycznymi.  

Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, czyli różnicowanie źródeł i dróg 
zaopatrzenia w surowiec, leży w żywotnym interesie każdego państwa. 
Prowadzona przez nie polityka energetyczna, jako ważna część rozgrywanej 
polityki gospodarczej, wiąże się w dużym stopniu z zapewnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego. Celem publikacji Anity OSTASZ-BABICZ jest ocena 
podejmowanych przez Polskę działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego i zapewnienia dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw wspomnianego 
surowca. 

Robert MACIEJEWSKI, w swoim artykule podjął próbę zdiagnozowania,  
jak znacząco dynamiczny rozwój i upowszechnienie technologii informatycznych 
wpływają na zdolność do skutecznego zabezpieczenia światowego systemu 
energetycznego oraz jego infrastruktury krytycznej. Autor zauważa, że 
wprowadzenie nowych systemów kontrolujących produkcję energii zaowocowało 
zarówno wzrostem efektywności sektora energetycznego, jak i zwiększyło poziom 
zagrożenia cyberprzestępczością i cyberterroryzmem.  

Ryszard FRYDRYK, w swoim referacie omawia kwestie bezpieczeństwa 
elektrowni jądrowej i źródła zagrożenia związanego z realizacją inwestycji  
w energetyce jądrowej. Autor identyfikuje zagrożenia powstające w procesie 
przygotowania budowy elektrowni jądrowej i ich źródła.  
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W artykule, którego autorami są Marian KOPCZEWSKI, Paulina 
ZAPROSZONA i Paweł OLBRYCHT przedstawiono rolę energii jądrowej  
w zapewnianiu bezpieczeństwa – zarówno energetycznego, jak i militarnego,  
w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Dokonano także klasyfikacji pojęcia 
bezpieczeństwa oraz wskazania jego istoty, wraz z przedstawieniem jego  
podziału wedle poszczególnych kryteriów. Zanalizowano również pojęcie  
reżimu bezpieczeństwa, będącego podstawą współpracy globalnej społeczności  
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, w tym współczesnej roli broni jądrowej. 

Remigiusz ROSICKI i Grzegorz ROSICKI, w referacie napisanym  
w języku bośniackim, przedstawiają nowe spojrzenie na bezpieczeństwo 
energetyczne, w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu. Analiza opiera się  
na charakterystyce trzech potencjałów: zasobów gazu ziemnego w Polsce ogółem, 
niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce oraz rozwoju krajowej infrastruktury 
gazowej.  

Współcześnie trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie państwa 
bez odpowiednio wyposażonych sił zbrojnych, a potrzeba implementacji  
do uzbrojenia i sprzętu wojskowego najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych 
wymusza konieczność wydatkowania odpowiednio wysokich nakładów 
finansowych. Konieczność ta, wynikająca z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli, uzasadnia celowość wydatków obronnych. Oszczędności 
w wydatkach obronnych winny być postrzegane zaś nie jako bezpośrednie 
zmniejszanie wielkości środków publicznych przeznaczanych na bezpieczeństwo, 
lecz jako zespół metod racjonalizujących te wydatki. Celem referatu, którego 
autorem jest Konrad STAŃCZYK, jest przedstawienie i ocena wykorzystanych  
w resorcie obrony narodowej metod klasyfikowania wydatków obronnych.  
 
 

Radosław SZCZERBOWSKI 
Piotr KWIATKIEWICZ 
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Józef BUCZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
SIŁA PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH  

GWARANTEM NARODOWEGO BEZPIECZEŃSTWA 
 
 
 Czym, w świecie powszechnej globalizacji, są i jaką rolę odgrywają 

poszczególne państwa w stosunkach międzynarodowych? Na to pytanie starają 
się odpowiedzieć politycy, politolodzy, eksperci od spraw gospodarczych oraz 
narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Poszukując odpowiedzi na to 
pytanie nie tylko chodzi o odpowiedź czy poszczególne państwa, jako suwerenne 
podmioty prawa międzynarodowego, są aktywnym czy pasywnym uczestnikami 
stosunków międzynarodowych i jaki mają one wpływ na kształtowanie się tych 
stosunków w wymiarze globalnym co bezpośrednio przekłada na poziom  
ich narodowego bezpieczeństwa. Ważniejszym jest, zwłaszcza w aspekcie 
szerokiego spektrum wyzwań i zagrożeń pojawiających się w przestrzeni 
międzynarodowego bezpieczeństwa, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jakimi 
środkami ci uczestnicy stosunków międzynarodowych dysponują i jak je na arenie 
międzynarodowej wykorzystują do realizacji własnej, suwerennej wizji gwarancji ich 
narodowego bezpieczeństwa. Czy są to środki polityczne, prawne, gospodarcze 
czyli te które zaliczamy do głównych atrybutów klasycznej, profesjonalnej, aktywnej 
dyplomacji? czy rozwiązania siłowe, do których zwłaszcza należy zaliczyć 
potencjał militarny, które też są istotnym atrybutem państw w kształtowaniu 
stosunków na arenie międzynarodowej? 

 O sile państwa w kontekście stosunków międzynarodowych, jak pisał  
J.M. Rothgeb, decyduje możliwość i umiejętność skutecznej realizacji własnych 
interesów na arenie międzynarodowej oraz, stosownie do potrzeb, narzucanie 
własnej woli innym podmiotom prawa międzynarodowego

1
. Wynika to z faktu,  

że priorytetem wszystkich państw jest zapewnienie bezpieczeństwa w jak 
najszerszym jego wymiarze dlatego ich aktywność na arenie międzynarodowej 
przypomina bardziej rywalizację o strefy wpływów niż kooperację. Istotnym 
atrybutem tej rywalizacji jest właśnie siła-potęga państwa na arenie 
międzynarodowej która może być oceniana tylko w stosunku do innych państw – 
podmiotów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa – potencjalnych 
sojuszników lub rywali o strefy wpływów w przestrzeni międzynarodowej. 

 Wyznacznikiem siły państwa jest także zdolność do kontroli zachowań innych 
aktorów sceny politycznej, przeciwstawianie się a zwłaszcza skuteczne 
przeciwdziałanie niekorzystnym dla siebie sytuacjom i tym samym budowanie 
mechanizmów kontroli i wpływu na środowisko międzynarodowe zgodnie  
z własnym interesem narodowym. Ciekawie problem siły państwa ujął grecki 
historyk Tukidydes, autor monografii „Wojna Peloponeska” pisząc, że jest to prawo 
silniejszego do panowania a słabszego do posłuszeństwa. Najlepiej postępują ci, 
którzy równym sobie nie ustępują, dla silniejszych zachowują szacunek, wobec 

                                                 
1
 J.M. Rothgeb, Defining Power. Influence and Force in Contemporary International System. New York 
1993, s. 19-22. 
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słabszych umiar
2
. Rekomendował takie działanie jako swoisty kanon polityki 

zagranicznej w środowisku państw o zróżnicowanym potencjale. Uważał także,  
że najlepszym sposobem sprawdzenia siły państwa jest konflikt zbrojny  
w ramach którego istnieje możliwość bezpośredniego porównania potencjałów sił 
zmagających się w tym konflikcie państw.  

 Patrząc na aktywność poszczególnych państw na arenie międzynarodowej, 
zwłaszcza wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń, wyraźnie widać  
swoistą konwergencję procesów decyzyjnych kształtowania stosunków 
międzynarodowych. Swoistym dylematem przed którym stoją decydenci 
odpowiedzialni za gwarancję bezpieczeństwa suwerennych państw, jest jakie 
środki najlepiej wykorzystać by zapewnić narodowe bezpieczeństwo – dyplomację 
czy siłę czy też dyplomację i siłę co często określane jest mianem militaryzacji 
dyplomacji. Bezspornym jest, że w tak zróżnicowanym świecie, każdy z podmiotów 
na arenie międzynarodowej artykułuje i dba o realizację własnych interesów dążąc 
do tego by nie robić tego z naruszeniem interesów innych partnerów. Przy  
tak wielopłaszczyznowych, zwłaszcza w warunkach globalizacji procesów 
politycznych, gospodarczych i militarnych, stosunkach wszystkich aktorów sceny 
politycznej ważnym atrybutem każdego państwa jest aktywność, jakość i tym 
samym skuteczność – siła – dyplomacji czyli jej zdolność do elastycznej realizacji 
własnych interesów przy zapewnieniu, w możliwie jak największym stopniu, 
realizacji interesów innych partnerów dialogu.  

 Szeroki wymiar współzależności w gwarancji międzynarodowego  
i narodowego bezpieczeństwa którego spoiwem jest członkostwo poszczególnych 
państw w ONZ, NATO, Unii Europejskiej czy wielu innych, dziedzinowych, 
organizacjach międzynarodowych sprawia, że często dostrzegamy problem 
ograniczonej suwerenności uczestników stosunków międzynarodowych w realizacji 
ich narodowych interesów. Ta współzależność poszła tak daleko, że aktualnie 
priorytetem są rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, strategia działania Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – 
Europejska Strategia Bezpieczeństwa, które to organizacje definiują określone 
procedury postępowania poszczególnych państw członkowskich oraz rekomendują 
jakie metody, siły i środki powinny zostać użyte do przeciwdziałania pojawiającym 
się zagrożeniom w różnych jego podmiotowych, przedmiotowych i przestrzennych 
wymiarach – wewnętrznym, narodowym, regionalnym i globalnym. 

 Patrząc na aktualnych aktorów sceny politycznej wyraźnie widać 
zróżnicowaną ich siłę, pozycję i możliwość ich kreatywności a tym samym  
i skuteczność oddziaływanie na arenie międzynarodowej. Podstawowy atrybut tego 
zróżnicowania widać się już na poziomie powierzchni – terytorium państwa, 
populacji ludności czy obowiązującego systemu politycznego co już bezpośrednio 
przekłada się na pozycję państwa w strukturach międzynarodowych. Te atrybuty 
zdecydowały min. o pozycji kraju w strukturach europejskich – co bezpośrednio 
przekłada się na liczbę mandatów w europejskim parlamencie. W tym rankingu 
przewodzą Niemcy którzy mają 96 posłów, a Polska z liczbą 51 posłów zajmuje  
6 miejsce (przed opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię). Z jednej strony mamy 
mocarstwa globalne i potęgi regionalne, obudzone olbrzymy, państwa rozwinięte, 

                                                 
2
 Tukidydes, Wojna Peloponeska. Warszawa 1957. 
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państwa średniej rangi, a z drugiej państwa małe, miniaturowe, zależne czy nawet 
państwa upadłe.  

 W tym miejscu można sobie postawić pytanie czy istnieją wymierne metody 
pomiaru siły – potęgi państwa i tym samym określenie jego pozycji w strukturach 
międzynarodowego bezpieczeństwa? Jest to zadanie niezwykle trudne  
i w wielu przypadkach obarczone subiektywnym błędem określonego podejścia 
badawczego. Wymaga ono bowiem nie tylko zbudowanie spójnego katalogu 
czynników opisujących i tym samym kształtujących potęgę i siłę państwa,  
ale również określenia skwantyfikowanych metod zarówno ilościowego,  
jak i ilościowego ich pomiaru, co pozwoliłoby na wartościowanie i tym samym na 
systemową analizę potęgi państw na arenie międzynarodowej. Wielu autorów 
podejmuje się takiego zadania opracowując różne modele matematyczne oraz 
rozwiązania systemowe ale analiza tych podejść badawczych dowodzi, że jak na 
razie nie udało się opracować jednej, uniwersalnej i metodologicznie spójnej 
procedury analitycznej. Każda ze specyfikacji czynników (atrybutów) opisujących 
siłę – potęgę państwa na arenie międzynarodowej nie jest uznawana za 
wyczerpującą i bezspornie jedynie słuszną dlatego ostateczne wyliczenia i rankingi 
są zawsze obarczone subiektywnym błędem autorów sporządzonej na ich 
podstawie klasyfikacji – rankingu.  

 Wśród badaczy zajmujących się problematyką oceny siły – potęgi państwa  
w stosunkach międzynarodowych można wymienić wielu a wśród nich Thomasa  
L. Saaty – profesora Uniwersytetu z Pittsburga, Johna Stoessingera, Rudolpha 
Rummela, Hansa Morgenthau, Raymonda Arona, uważnych już za klasyków Raya 
Cline czy zajmujący się od wielu lat tą problematyką prof. Mirosława Sułka.  

 Pierwszy z nich budując ranking siły ponad 100 państw w stosunkach 
międzynarodowych eksponował rolę siły militarnej której główny atrybutem były 
wydatki obronne – nie uwzględniał innych elementów jak np. zaawansowanie 
technologiczne, profesjonalizm, morale czy zdolności operacyjne

3
.  

 John G. Stoessinger absolwent Uniwersytetu Harvarda, autor wielu 
znaczących publikacji dotyczących problematyki i znaczenia siły w stosunkach 
międzynarodowych

4
 budując katalog czynników opisujących siłę – potęgę państwa 

na arenie międzynarodowej uwzględnia nie tylko tzw. twarde aspekty siły czyli 
gospodarkę oraz potencjał militarny, terytorium ale wprowadza do oceny również 
elementy jakościowe – niematerialne m.in. takie jak mentalność, potencjał 
intelektualny rządzących oraz społeczeństwa, przywództwo, system polityczny – 
formę sprawowanie rządów, poziom uprzemysłowienia w tym nowoczesne 
technologie. W szerszym, niż dotychczas inni badacze, stosuje on analizę  
i podejście systemowe przyjmując że nie tylko ważne są elementy opisujące siłę 
państwa ale wysoką rangę nadaje współzależnościom i wzajemnym relacjom 
miedzy tymi elementami. Twierdzi, że to nie suma elementów decyduje o sile 
państwa na arenie międzynarodowej lecz zachodzące miedzy tymi elementami 
korelacje przesądzają o pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Podkreśla, 
że najważniejszym spoiwem tych elementów od którego zależy potęga państwa 
jest leadership – przywództwo, autorytet na wewnętrznej i zewnętrznej scenie 

                                                 
3
  J.E. Doughterty, R.L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories of International Relations. October 1981.  

4
  J.G. Stoessinger, The might of Nations: World Politics in Our Time. 1962. 
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politycznej które uznaje za decydujący atrybut sił państwa na arenie 
międzynarodowej.  

 Efektem prowadzonych przez Rudolpha J. Rummela Profesora nauk 
politycznych wielu uniwersytetów w tym min Uniwersytetu Yale, prac  
analityczno- badawczych było stworzenie obszernego katalogu, liczącego ponad 
230 wskaźników charakteryzujących siłę – potęgę państwa na arenie 
międzynarodowej

5
. Wskaźniki te podzielił tematycznie na 28 podzbiorów wśród 

których można min. wyróżnić podzbiory charakteryzujący aspekty geopolityczne, 
terytorium, ludność, gospodarkę, zasoby naturalne, potencjał militarny, charakter 
narodowy, intelektualny potencjał liderów, jakość przywództwa i dyplomacji oraz jej 
skuteczność na arenie międzynarodowej.  

 Amerykański prawnik i badacz stosunków międzynarodowych Hans  
J. Morgenthau zdefiniował sześć podstawowych zasad realizmu politycznego

6
, 

wśród których wyeksponował rolę siły jako głównego atrybutu realizacji interesów 
państwa na arenie międzynarodowej. Wśród wskaźników charakteryzujących siłę 
państwa wysoką rangę nadał zwłaszcza takim elementom jak terytorium, ludność 
czyli tym atrybutom państwa które w ocenie wiele ekspertów, zwłaszcza w dobie 
globalizacji oraz bumu technologicznego w tym np. potencjału nuklearnego 
niektórych państw nie mają decydującego znaczenia w rozstrzyganiu spraw  
na arenie międzynarodowej. 

 Problematyką oceny różnych podejść badawczych, w tym zwłaszcza  
budowy katalogów, zbiorów, atrybutów opisujących siłę państwa na arenie 
międzynarodowej zajmował się także francuski filozof i analityk sceny politycznej 
Raymond Aron. W swych pracach zwraca on uwagę na to, że nie ma możliwości 
opracowania katalogu uniwersalnych wskaźników opisujących siłę państwa na 
arenie międzynarodowej. Każda propozycja takiego katalogu będzie kontestowana 
i będzie rodzić wątpliwości oraz krytycznie oceny bądź za niekompletność  
bądź za brak spójności metodologicznej – niejednorodność. Jego zdaniem 
wskaźniki te powinny się ewolucyjnie zmieniać i dostosowywać do zmian, 
zwłaszcza cywilizacyjnych, zachodzących na arenie międzynarodowej. Żaden  
z komponentów siły nie jest dany raz na zawsze gdyż w rzeczywistość wyznaczniki 
kształtujące potęgę państwa w tym też ich ranga – znaczenie - stale ewoluują. 
Jednocześnie wskazuje na potrzebę synergii wskaźników w pewne grupy – 
kategorie problemów – wśród których wyróżnia: 

─ przestrzeń geopolityczną (położenie geograficzne, rozmiar terytorium, 
ludność, otocznie polityczne itp.),  

─ szeroko rozumiane materialne i niematerialne zasoby, 
─ potencjał motywacyjny rozumiany głównie jak zdolność do podejmowania 

działań zbiorowych w tym zaufanie społeczeństwa do liderów 
sprawujących władzę, solidarność społeczną, elastyczność gospodarczą, 
innowacyjność, sprawność dyplomacji

7
.  

 W wielu nurtach badawczych proponowane są metody określania siły i potęgi 
państwa łączące w sposób syntetyczny zarówno kwantyfikowalne komponenty 
(czynniki materialne), jak i czynniki jakościowe (subiektywne) wraz z próbą budowy 

                                                 
5
 R.J. Rummel, National attitudes and behaviors. Sage publications 1979.  

6
 H.J. Morgenthau, Politics among nations: the struggle for power and peace. Boston 2005. 

7
 R. Aron, Pokój i wojna między narodami. Warszawa 1995. 
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modeli matematycznych łączących te dwie różne kategorie w metodologicznie 
spójną całość. 

 Takiej próby podjął się min. Ray S. Cline, Dyrektor Ośrodka  
Badań Strategicznych i Międzynarodowych na Uniwersytecie Georgetown  
w Waszyngtonie który zaproponował następujący – iloczynowy – wzór na siłę 
państwa: 

P = (C+E+M) X (S + W)
8
, 

gdzie: 
P – siła jako zauważalna pozycja państwa na arenie międzynarodowej,  
C - wielkość terytorium i populacja ludności, 
E – potencjał gospodarczy – głównie PKB, budżet per capita, wielkość 

produkcji, wymiana gospodarcza itp., 
M – potencjał militarny – głównie siły zbrojne,  
S – strategia bezpieczeństwa narodowego, 
W – wola – umiejętność realizacji tej strategii – potencjał intelektualny. 
  
Oparta na tym wzorze metoda pozycjonowania państw na arenie 

międzynarodowej spotkała się zarówno z pozytywnym jak i krytycznym odbiorem  
w środowisku naukowym. Jako pozytyw wskazywano na próbę zapisania jednym 
wzorem matematycznym konwergencję zarówno materialnych, jak i subiektywnych 
komponentów potęgi państwa. Podnoszono też problem subiektywnej oceny  
relacji pomiędzy strategią bezpieczeństwa i wolą jej realizacji, a zwłaszcza 
sumowania tych dwóch subiektywnych atrybutów siły. Wśród negatywnych opinii 
jakie zarzucano temu podejściu podnoszono problem rozdzielenia potencjału 
gospodarczego od militarnego argumentując to tym, że te dwa czynniki są 
synergicznie ze sobą połączone gdyż nie ma pojedynczego wskaźnika lub grupy 
wskaźników którymi można by opisać wielkość potencjału gospodarczego  
i militarnego państwa. 

 Aby uniknąć zarzutów, jakie stawiano modelowi Cline’a inną metodę badania 
potęgi państwa zaproponował E.C. German, którą zapisał wzorem: 

 
G = N x (L + P + I + M)

9
, 

gdzie: 
G – potęga państwa, 
N – potencjał nuklearny – liczba głowic, siła i możliwości ich przenoszenia, 
L – populacja,  
P – potencjał przemysłowy, 
I – terytorium,  
M – potencjał militarny. 
 
Jak więc widzimy wzór ten nie zawiera czynników subiektywnych. Wszystkie 

czynniki są mierzalne lecz w sposób szczególny faworyzowane są państwa 
dysponujące potencjałem nuklearnym które zawsze będą się znajdywały na czele 
rankingu sporządzonego przy wykorzystaniu tego wzoru. 

                                                 
8
  T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy. Wrocław 2006, s. 210. 

9
  M. Sułek, Modelowanie i pomiar potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych. „Stosunki 
międzynarodowe”. 2003, nr 3-4, s. 79-80. 
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 Przytoczone procedury oraz metody pomiaru potęgi państwa na arenie 
międzynarodowej wskazują, że subiektywizm tych pomiarów rozpoczyna się już na 
etapie przyjęcia jednoznacznie brzmiącej definicji siły i potęgi państwa. Prestiżowa 
amerykańska agencja badawcza RAND Corporation uważa, że siła państwa to nic 
innego jak zdolność państwa do osiągniecia własnych interesów narodowych na 
międzynarodowej scenie politycznej. Państwo definiowane jest jako system 
działania na wejściu którego są szeroko rozumiane zasoby które w procesie 
transformacji wewnątrz systemowej są na wyjściu przekształcane w siłę militarną 
którą uważa się za czynnik mający dominujące znaczenie w kształtowaniu 
stosunków międzynarodowych. Mamy więc tutaj klasyczne podejście systemowe 
na które składa się określenie państwa jako systemu wraz z jego wejściem  
i wyjściem oraz procesem przekształcania zasobów i całego potencjału  
państwa przez elity rządzące i całe społeczeństwo w siłę militarną, która jest  
swoistą wizytówką państwa na arenie międzynarodowej. Widać też wyraźne 
wyeksponowaną rolę sił zbrojnych jak najważniejszego komponentu potęgi 
państwa w kształtowaniu stosunków międzynarodowych co w praktyce zbieżne jest 
z często stosownym amerykańskim podejściem do realizacji polityki zagranicznej 
które jak już wspomniałem jest często określane mianem militaryzacji dyplomacji. 

 Gdybyśmy uwzględniali tylko ten, militarny potencjał siły państwa to  
wiele ośrodków analityczno-badawczych corocznie publikuje swoje rankingi 
najsilniejszych armii świata. Wśród publikowanych rankingów warto zwrócić uwagę 
na zestawienia opracowane przez Global Firepower Index (GFI)

10
 oraz bank Credit 

Suisse
11

. Ośrodki te swoim terytorialnym obszarem badawczym obejmują ponad 
120 państw na całym świecie a wśród atrybutów charakteryzujących i tym samy 
wartościujących siłę armii uwzględniają ponad różnych 50 czynników w tym min. 
liczebność, zaawansowanie technologicznie, terytorium, rodzaje sił zbrojnych, 
logistykę oraz oczywiście budżety obronne. W tych rankingach z zasady  
nie uwzględnia się potencjału nuklearnego oraz sojuszy polityczno-militarnych 
(organizacji międzynarodowego bezpieczeństwa), których te państw są członkami.  

 W bieżącym roku, przy pełnej zgodności obu tych ośrodków badawczych 
czołówka najsilniejszych armii państw świata prezentuje się następująco: 

1. Stany Zjednoczone – liczebność 1,4 mln żołnierzy, budżet obronny  
600 mld USD; 

2. Federacja Rosyjska – liczebność 800 tys. żołnierzy, budżet obronny 85 mld 
USD; 

3. Chińska Republika Ludowa – liczebność 2,3 mln żołnierzy, budżet obronny 
216 mld USD; 

4. Indie – liczebność 1,325 mln żołnierzy, budżet obronny, 50 mld USD; 
5. Francja – liczebność 205 tys. żołnierzy, 62, mld USD – najsilniejsza armia 

Unii Europejskiej
12

. 
  
 Nasze siły zbrojne z liczebnością 125-135 tys. żołnierzy i budżetem 

obronnym na poziomie ok. 37 mld PLN (ok. 10 mld USD) w tym rankingu plasują 
się na początku pierwszej dwudziestki najsilniejszych armii świata.  
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 World military strengths ranked 2017, http://www.globalfirepower.com.  
11

 http//www.grinbergnnews.com/powerful-militaries. 
12

 Tamże. 
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 Inne podejścia badawcze nie eksponują tak mocno roli sił zbrojnych jako 
najważniejszego komponentu siły – potęgi państwa przyjmując, że potęga państwa 
jest to hipotetyczna zdolność uczestnika stosunków międzynarodowych do użycia 
swoich materialnych i pozamaterialnych zasobów, w celu wykonania własnej woli, 
bez względu na sprzeciw lub współdziałanie innych uczestników stosunków 
międzynarodowych

13
. Natomiast siłę określa jako użycie przez uczestnika 

stosunków międzynarodowych, zmobilizowanych w określonych uwarunkowaniach 
zasobów materialnych i pozamaterialnych, w celu wykonania własnej woli  
w ramach danych stosunków międzynarodowych, bez względu na sprzeciw lub 
współdziałanie innych ich uczestników

14
. 

 W obu tych podejściach badawczych widać wiele zbieżności które skłaniają 
do przyjęcia wspólnego podejścia metodologicznego którego platformą jest pojęcie 
sił jako faktycznej i potencjalnej zdolności poszczególnych uczestników systemu 
międzynarodowego do wykorzystania wszelkich posiadach w swoich zasobach sił  
i środków w celu zaspokojenia własnych, celów narodowych, suwerennych 
interesów i potrzeb w środowisku międzynarodowym.  

 Istotnym jest również to, że w takim podejściu badawczym siłę – potęgę 
państwa określa się syntetycznymi wskaźnikami które pozwalają budować 
zhierarchizowane rankingi plasujące poszczególne państwa na określonych 
pozycjach w strukturach międzynarodowych. Podstawą budowy tych wskaźników  
i tym samym i rankingów jest najczęściej przyjęte założenie, że najważniejszymi 
komponentami siły państwa w stosunkach międzynarodowych są potencjały: 

─ materialny – który obejmuje szeroko rozumiane zasoby gospodarcze, 
finansowe (PKB, PKB per capita itp.) oraz rzeczowe (bogactwa naturalne, 
źródła energii, materiały strategiczne, zasoby żywności itp.), zasoby 
terytorialne oraz ludzkie które powinny uwzględniać nie tylko ogólną 
populację ludności lecz także jej jakość określoną jako zdolność  
do tworzenie i przyswajanie wiedzy – potencjał innowacyjności 
społeczeństwa,  

─ militarno-wojskowy – rozumiany nie tyle jak zdolność do prowadzenia 
wojny lecz jako zdolności do samoobrony – do odparcia agresji 
potencjalnego napastnika. Najczęściej na siłę militarną składa się budżet 
obronny, liczebność i struktura armii, jakość uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, sprawność systemu dowodzenia wyszkolenie i doskonalenie 
profesjonalnych umiejętności zawodowych (ćwiczenia), doktryny 
strategiczne, zdolność do implementacji innowacyjnych rozwiązań, nowych 
technik i technologii oraz zdolności do działań koalicyjnych,  

─ kulturowy (mentalny – motywacyjny) – subiektywny – rozumiany jako 
zdolność elit politycznych do budowania kreatywnych relacji między 
państwem a społeczeństwem co przekształca się na zaspokojenie aspiracji 
społeczeństwa i tym samym na poparcie dla elit politycznych. Jest to też 
umiejętność oraz gotowości elit politycznych do podejmowania określonych 
działań zarówno w wewnętrznym jak i zewnętrznym – międzynarodowym 
wymiarze. Potencjał ten uwzględnia racjonalność kraju na arenie 
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 M. Kleinowski, Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej. Świat Idei  
i Polityki, s. 11. 
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międzynarodowej której atrybutem jest min. zdolność przywódców  
do zdobywania prestiżu i najwyższego statusu w stosunkach 
międzynarodowych w tym zwłaszcza zdolność do zjednywania 
zwolenników do realizacji własnych interesów, zawierania koalicji oraz 
podatność na konsensus w rozstrzyganiu spraw spornych. Autorytet 
kompetencyjny elit politycznych, w tym zwłaszcza dyplomacji, na arenie 
międzynarodowej rozumiany jako zdolność do wywierania wpływu na inne 
państwa, narzucania innym swojej wizji porządku międzynarodowego, 
preferencji i interesów narodowych i tym samym umiejętność 
zagwarantowanie osiągania własnych celów, preferencji i ambicji. 

 Widzimy więc, że siłę – potęgę państwa w stosunkach międzynarodowych 
określa się jak sumę kapitału materialnego, potencjału militarnego, które to 
komponenty można opisać i skwantyfikować różnego rodzaju wskaźnikami 
ilościowymi oraz potencjału motywacyjnego (kulturowego, intelektualnego), którego 
istotnym atrybutem jest dyplomacja której siłę i skuteczność trudno jest ująć  
w satysfakcjonującą listę mierzalnych wskaźników gdyż ma ona charakter 
niewymierny ponieważ obejmuje wiele aspektów subiektywnych.  

 Istotą międzynarodowych stosunków politycznych jest artykułowanie  
i realizowanie przez państwo na arenie międzynarodowej swoich suwerennych 
interesów zdefiniowanych w strategii bezpieczeństwa narodowego. Ich 
egzemplifikacją, jak powiedział R. Aron

15
, jest żołnierz i dyplomata czyli potencjał 

militarny oraz elity polityczne każdego państwa których wysiłki muszą być 
ukierunkowane na rzecz zdobycia jak najwyższego prestiżu i tym samym 
wysokiego statusu państwa w stosunkach międzynarodowych.  

 O tym jakimi wskaźnikami opisuje się potencjał militarny który pozwala na 
budowanie rankingów państw posiadających najsilniejszych armie już mówiliśmy. 
Jak więc dokonywać kwantyfikacji państw świata według pozostałych potencjałów. 
Tutaj też jest wiele szkół i podejść badawczych.  

 Generalnie przyjmuje się założenie, że siła państwa na arenie 
międzynarodowej jest głównie wyznacznikiem trzech czynników: geografii – 
powierzchnia kraju, demografii – liczby mieszkańców, posiadanych zasobów 
materialnych których wyznacznikiem jest głównie wielkość PKB, PKB per capita, 
ratingu kraju, zasobów naturalnych (energetyka) oraz innowacyjności gospodarki.  

 Potencjały gospodarczy oraz militarny nie tylko że są ściśle ze sobą związane 
to mają swoją wymierną, mierzalną postać. Jak zatem opisuje się potencjały 
gospodarcze państw i na bazie jakich mierzalnych komponentów określa się siłę – 
potęgę państwa w tym obszarze?  

 Bardzo interesujący, bazujący na uwzględnieniu konwergencji wszystkich 
trzech potencjałów: gospodarczego, militarnego, oraz motywacyjnego, ranking  
siły państw na arenie międzynarodowej – Index Mocy Państw 2017 – został 
opracowany przez P. Araka oraz G. Lewickiego dla Instytutu Europa

16
. Bazą 

wyjściową prowadzonych przez autorów analiz były dane min. Banku Światowego, 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) oraz wspomnianego już 
magazynu Forbes. Ich wynikiem był dokument prezentujący ranking 168 państw  
w którym trzy pierwsze miejsca zajęły Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Polska, 
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awansując o 8 pozycji, awansowała na 27 miejscu min. za Iranem, Pakistanem, 
Holandią, Nigerią, Tajlandią, Szwecją i Malezją i została zaliczona do grupy państw 
rozwiniętych. Tak wysoka pozycja Polski w rankingu globalnym z pewnością może 
być powodem do satysfakcji ale gdy spojrzymy na regionalne usytuowanie 
naszego kraju otoczonego dużo silniejszymi sąsiadami Rosją (3 pozycja) czy 
Niemcami (5) to w porównaniu z tymi aktorami sceny politycznej i gospodarczej 
niestety wypadamy dość słabo. Szczególnie duża dysproporcja jest w potencjale 
militarnym pomiędzy naszym krajem a coraz bardziej agresywną Rosją. Ma to 
realne przełożenie na zagrożenie dla naszego, narodowego, bezpieczeństwa 
bowiem wiadomym jest iż bezpieczeństwo kraju zależy nie tylko od własnej siły 
lecz w dużej mierze jest pochodną siły państw jego sąsiadów, a jaka jest 
dysproporcja naszego potencjału a potencjami państw naszych sąsiadów oraz 
jakie mamy z tymi państwami relacje wszyscy chyba wiemy.  

 Gdy mówimy o potencjale kulturowo-motywacyjnym i tym samym o elitach 
reprezentujących państwa na arenie międzynarodowej to, jak powiedział  
C.W. Miles

17
, jest to grupa ludzi, którzy posiadają formalną lub nieformalną władzę 

dającą możliwość podejmowania decyzji we wszystkich sferach aktywności 
państwa oraz wcielania tych decyzji w życie. To przedstawiciele elit politycznych 
którzy aktualnie stanowią trzon ekipy rządzącej w państwie definiują strategię 
aktywności państwa na arenie międzynarodowej i ze swojego grona dokonują 
wyboru członków służby dyplomatycznej do obowiązku których należy realizacja 
tych strategii w środowisku międzynarodowym.  

 W politycznej sferze międzynarodowej aktywności państwa powstają  
różnego rodzaju relacje i więzy których kanwą są interakcje zachodzące między 
poszczególnymi partnerami sceny politycznej, a ich zarówno pozytywnym, jak  
i negatywnym spoiwem, są więzi emocjonalne, naturalne przyjaźnie, sympatie lub 
animozje międzyludzkie zachodzące pomiędzy uczestniczącymi w tych procesach 
decyzyjnych liderami. Efektem tych przyjaznych relacji jest zdolność do 
koalicyjności przekładająca się na umiejętność budowania siły – potęgi państwa,  
a tym samym wysokiej jego pozycji w strukturach międzynarodowych.  

 Swoistą wizytówką każdego państwa na arenie międzynarodowej, a tym 
samym egzemplifikacją i emanacją ich siły w wymiarze potencjału kulturowego – 
motywacyjnego, są liderzy reprezentujący państwa na scenie politycznej – 
prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamentarzyści itd. Każdego roku 
amerykański tygodnik o tematyce biznesowej Forbes publikuje różne rankingi  
w tym min. najpopularniejszych gwiazd sportu, najbogatszych ludzi świata, 
najlepszych banków, najlepszych firm itp. W tym zestawieniu rankingów jest także 
każdego roku publikowany ranking najpotężniejszych polityków świata – osób, 
które mają największy wpływ na kształtowanie się całej sfery procesów 
zachodzących na arenie międzynarodowej, a tym samym i na bezpieczeństwo  
w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. W opublikowanym rankingu  
w 2016 r. za najbardziej wpływowego polityka świata – po raz czwarty z rzędu 
został uznany Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, a kolejne miejsca 
zajęli, Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Kanclerz Niemiec Angela 
Merkel, Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping oraz Papież Franciszek. 
Warto odnotować, że na 43 miejscu w tym rankingu najpotężniejszych ludzi świata 
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uplasował się przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim 
Dzong Un

18
. W tym rankingu ze zrozumiałych względów nie uwzględniono 

obecnego Prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który odgrywa istotna rolę 
zwłaszcza na arenie europejskiej, gdyż swój urząd objął dopiero 14.05.2017 r.  

 O dynamice zmian jakie zachodzą w ocenie siły polityków na arenie 
międzynarodowej najlepiej świadczy opublikowany przez brytyjski magazyn „The 
Economist” artykuł w którym uznano Prezydenta ChRL Xi Jinpinga obecnie za 
najsilniejszego człowieka świata – polityka który ma największy wpływ wszystkie 
procesy zachodzące na arenie międzynarodowej w wymiarze globalny. 

 Wyprzedził on w tym rankingu Prezydenta USA Donalda Trumpa którego 
uznano za przywódcę, który „jest słabszy w kraju i mniej skuteczny za granicą”,  
w przeciwieństwie do Xi mimo że chińska gospodarka jest słabsza od USA,  
a chiński siły zbrojne przy amerykańskim potencjale militarnym wypadają słabo  
to przy dynamicznie rozwijającym się gospodarce i potencjale motywacyjnym 
chińskiego przywódcy „świat powinien się mieć na baczności”

19
. 

 Ekspertami przygotowującymi ten ranking dla magazynu „Forbes” byli 
dziennikarze – analitycy światowej sceny politycznej którzy siłę poszczególnych 
kandydatów oceniali według takich subiektywnych kryteriów, jak: 

─ siła – potęga gospodarcza państwa, które dana osoba reprezentuje (m.in. 
PKB); 

─ największy, motywacyjny wpływ na ludzi – największa władza nad ludźmi – 
w tej kategorii najwyżej uplasował się Papież Franciszek; 

─ oddziaływania w wymiarze globalnym jak najszersze na spektrum dziedzin 
życia – polityka, gospodarka, bezpieczeństwo;  

─ umiejętność wykorzystywania swych wpływów na arenie międzynarodowej.  
Podstawowym środkiem utrzymywania stosunków międzynarodowych 

każdego państwa jest dyplomacja. Kontakty dyplomatyczne między państwami 
mają charakter zinstytucjonalizowany (ambasady, konsulaty itp.) są utrzymywane 
stale i niezależnie od konkretnych osób działających w imieniu państw

20
.  

 Siłę i skuteczność dyplomacji poszczególnych państw w strukturach 
międzynarodowych można określić na podstawie członkostwa i aktywnego 
uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, posiadania w tych 
organizacjach swoich przedstawicieli na pozycjach kierowniczych, np. członkostwo 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, pozycja w strukturach Unii Europejskiej, w tym  
w unijnej dyplomacji.  

 Zdaniem ekspertów i analityków sceny politycznej, którzy uwzględniali 
powyżej zdefiniowane kryteria w rankingu państw które mają najsilniejszą 
dyplomację plasują się Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Chiny oraz 
Francja. Po decyzji o Brexicie osłabła pozycja dyplomatyczna Wielkiej Brytanii 
zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej.  

 Jak uwzględniając te elementy opisujące potencjał motywacyjny – 
dyplomatyczny, wygląda pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej?  

 Polska należy do wszystkich najważniejszych politycznych, gospodarczych  
i militarnych organizacji międzynarodowych o zasięgu europejskim i globalnym 
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(ONZ, UE, NATO, OBWE itd.). Należy też podkreślić, że jest członkiem 
założycielskim wielu z tych organizacji w tym min. ONZ, Światowej Organizacji 
Handlu, Światowej Organizacji Zdrowia czy OBWE. Była także inicjatorem 
powołania oraz jest aktywnym członkiem wielu grup nieformalnych takich jak Grupa 
Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski czy ostatnio Trójmorze, co dowodzi dużej 
aktywności politycznej naszego kraju na arenie międzynarodowej.  

 Do sukcesów naszej dyplomacji należy zaliczyć to, że po raz kolejny (byliśmy 
członkiem niestałym RB ONZ już pięć razy) w br. Polska została powołana na 
niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, która jest kluczowym ogniwem 
decyzyjnym w systemie gwarancji bezpieczeństwa zbiorowego, utrzymania  
pokoju, obrony praw człowieka, poszanowania zobowiązań międzynarodowych 
oraz stabilnej sytuacji politycznej w wymiarze globalnym. 

 Polska od 01.09.1992 r. była państwem stowarzyszonym, a od 01.05.2004 
jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, w której strukturach zajmuje 
wysoką pozycję, o czym min. świadczy liczba posłów w parlamencie europejskim, 
zajmowanie przez reprezentantów naszego kraju stanowiska Komisarzy, członków 
Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, audytorów w Trybunale 
Obrachunkowym, Sędziów, Dyrektorów Generalnych w różnych instytucjach UE, 
wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego i najważniejsze stanowisko, 
jakie już drugą kadencję zajmuje Donald Tusk – Przewodniczącego Rady 
Europejskiej. 

 Niestety, ale ostatnie wydarzenia w naszym kraju, w tym zwłaszcza 
wizerunkowa szkodliwość konfliktu Polski z różnymi instytucjami Unii Europejskiej 
czego była wszczęta unijna procedura monitorowania demokracji i przestrzegania 
praworządności oraz przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja wzywająca do 
przestrzegania praworządności i praw podstawowych, istotnie osłabiła naszą 
pozycję nie tylko w tej tak ważnej dla nas jaką jest Unia Europejska organizacji jak 
i na szerszej arenie międzynarodowej. 

 Efektem tej sytuacji jest już zauważalne osłabienie naszej wiarygodności na 
arenie międzynarodowej co znajduje swoje odbicie w nieobecności naszych 
przedstawicieli w ważnych strukturach międzynarodowych. Przykładem może być 
fakt, że gdy w maju br. szefowa Unijnej Dyplomacji Pani Frederica Mogherini 
nominowała 43 osoby na stanowiska ambasadorów EU zarówno w państwach na 
całym świecie jak i przy organizacjach międzynarodowych, to w tej grupie nie było 
przedstawiciela naszego kraju. Innym przykładem może to, że gdy Parlament 
Europejski 05.10.2017 r. zgodził się na powołanie Prokuratury Europejskiej, która 
to instytucja ma zacząć działać od 2020 r. i ma się zajmować ściganiem 
przestępstw popełnionych wobec budżetu UE oraz międzynarodowych malwersacji 
z podatkiem VAT to Polska nie została włączona do prac tego organu.  

 O słabszej pozycji Polski w strukturach europejskich dyplomacji, braku 
skłonności do kompromisu oraz umiejętności zjednywania zwolenników do 
osiągania założonych celów na arenie międzynarodowej świadczyć też mogą 
wyniki posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 23.10.2017 r. w Luksemburgu.  
Na tym posiedzeniu Rada zajęła stanowisko w sprawie pracowników 
delegowanych. Państwa członkowskie próbowały w drodze kompromisu osiągnąć 
porozumienie sprawie regulacji tego problemu. Niestety Rada UE przy sprzeciwie 
Polski, Węgier, Litwy i Łotwy oraz wstrzymania się od głosu Wielkiej Brytanii, 
Irlandii oraz Chorwacji przyjęła stanowisko Francji nie uwzględniając Polskich 
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propozycji. Za przyjęciem tego rozwiązania głosowała min. Słowacja oraz Czechy 
co zostało odebrane jako brak spójności w ramach Grupy Wyszehradzkiej  
i tym samym jako zauważalna słabość tej formuły regionalnej współpracy.  
Niezbyt optymistycznie na wiarygodność i tym samym pozycję naszego państwa 
na arenie międzynarodowej miała też wpływ przesłana w dniu 27 października  
do Brukseli prognoza budżetowa która pokazała, że pomimo wcześniejszych 
optymistycznych zapowiedzi o niespotykanej dotychczas nadwyżce budżetowej, 
rok 2017 zakończymy z 51 mld zł na minusie. 

 
Analiza sceny politycznej w globalnym jej wymiarze wyraźnie wskazuje, że od 

kilku już lat na jej szczycie znajdują się trzy rywalizujące ze sobą o przywództwo 
państwa USA, Chiny oraz Rosja których najważniejszymi atrybutami siły jest 
powierzchnia – terytorium, ludność oraz potencjał gospodarczy i militarny. 
Najsilniejszym państwem świata wciąż pozostają Stany Zjednoczone, a o ich 
pozycji supermocarstwa decyduje zwłaszcza potęga wojskowa i realizowana  
w wymierzę globalnym zdolność do militaryzacji dyplomacji istotnego komponentu 
siły państwa na arenie międzynarodowej. Jednocześnie podkreśla się, że gdyby 
traktować sumę potencjałów wszystkich państw Unii Europejskiej jako całość, to 
Unii mogłaby być największą potęgą świata. 

 Należy także pamiętać, o dynamice zmian jakie zachodzą na arenie 
międzynarodowej w różnych ilościowych i jakościowych jej wymiarach. Zmienia się 
koniunktura i tym samym i dynamika gospodarki zwłaszcza w dobie globalizacji 
światowych rynków. Zmienia się sytuacja demograficzna państw. Pojawiają się 
jakościowe nowe zagrożenia np. w cyberprzestrzeni która coraz częściej jest 
definiowana jako nowe pole walki. Te zmiany wręcz wymuszają uwzględniania 
nowych komponentów siły państw na arenie międzynarodowej która w procesie 
dynamicznych zmian musi być rozpatrywana przez pryzmat takich kryteriów,  
jak równowaga i stabilność czyli tych cech, które są ściśle powiązane  
zarówno z przestrzennym układem sił, jak i z interesami poszczególnych państw  
w przestrzeni globalnego bezpieczeństwa.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono rolę i znaczenie siły państwa w stosunkach 

międzynarodowych oraz zaprezentowano różne podejścia badacze do jej 
określenia. Omówiono najważniejsze komponenty i wskaźniki siły państwa. 
Scharakteryzowano potencjał gospodarczy, militarny oraz kulturowo-motywacyjny 
jako główne atrybutu siły państwa na arenie międzynarodowej. W ujęciu 
syntetycznym zaprezentowano oraz omówiono rankingi państw na arenie 
międzynarodowej w wybranych obszarach problemowych.  

Słowa kluczowe: siła państwa, stosunki międzynarodowe, potencjał 
gospodarczy, potencjał militarny, potencjał kulturowy, rankingi siły państw, 
bezpieczeństwo narodowe 

 
Summary 
The article presents the role and significance of state power in international 

relations and presents various research approaches to its definition. The most 
important components and indicators of state power are discussed. Characterized 
economic, military and cultural – motivational potential as the main attributes of 
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state power in the international arena. In the synthetic terms presents and 
discussed ranking states in the international arena in selected problem areas.  

Key words: power of the states, international relations, economic potential, 
military potential, cultural – motivational potential, national security 
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INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA JAKO OBIEKT ZAGROŻEŃ  

W WOJNIE HYBRYDOWEJ 
 
 
Wprowadzenie 
Współczesne konflikty drugiej dekady XXI wieku w odróżnieniu od 

poprzednich mają charakter aterytorialny. Oznacza to, że przeciwnik nie  
dąży do opanowania zaatakowanego terytorium, lecz stosuje środki o świadomie 
ograniczonej skali, zasięgu i niejawnego autorstwa, które obliczone są na 
„rozbrojenie” prawnych mechanizmów bezpieczeństwa i w ten sposób  
zmuszenie zaatakowanego do prowadzenia samodzielnych działań zbrojnych  
w warunkach międzynarodowej izolacji w wyniku tworzenia tzw. sytuacji trudno 
konsensusowych

1
. Przykładem rozwiązywania konfliktów w taki właśnie sposób  

i osiągania własnych celów politycznych, często w wymiarze geostrategicznym, 
jest wojna hybrydowa. Ze względu na niebezpośrednie oddziaływanie na wszelkie 
możliwe sfery funkcjonowania państwa i we wszystkich jej wymiarach za pomocą 
militarnych i niemilitarnych instrumentów oddziaływania, wojna hybrydowa 
przybierająca charakter nieliniowy jest doskonałym mechanizmem destabilizacji 
sąsiednich krajów Federacji Rosyjskiej. W sposób dynamiczny łączy ze sobą  
hard i soft power, które obejmują całe społeczeństwa

2
, uwzględniając ich  

aspekty kulturowe i fizyczne. Działania na terytorium strony przeciwnej mogą być 
wspierane operacjami specjalnymi i uzbrojonymi strukturami, wcześniej 
zorganizowanymi i przygotowanymi na terytorium podlegającym oderwaniu

3
.  

Są one ukierunkowane na silne i słabe punkty strony przeciwnej, bardzo często na 
sferę ekonomiczną. W praktyce oznacza to uderzenia kinetyczne i niekinetyczne 
(głównie w cyberprzestrzeni) na infrastrukturę, głównie stanowiącą infrastrukturę 
krytyczną państwa. Ma to doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania gospodarki  
i dodatkowo, np. poprzez spadek wartości spółek giełdowych, do kryzysu 
ekonomicznego. Przy tak nakreślonym scenariuszu wojny hybrydowej  
należałoby przesunąć punkt ciężkości w systemie bezpieczeństwa narodowego  
z obrony prowadzonej klasycznymi środkami na szerokie spektrum instytucji 
bezpieczeństwa wewnętrznego

4
, w tym bezpieczeństwa ekonomicznego. W takiej 

                                                 
1
  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2013, s. 128, 
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf (pobrano 4.10.2017 r.). 

2
  A. Diego, R. Palmer, Back to the future? Russia’s hybrid warfare, revolutions in military affairs,  
and Cold War comparisons, “Research Paper NATO Defense College”. 2015, No. 120, s. 8, 
https://www.files.ethz.ch/isn/194718/rp_120.pdf (pobrano 20.08.2016 r.). 

3
  В. Киселев, И. Воробьев, Гибридные операции как новый вид военного противоборства, 
«Военная мысль». 2015, № 5, s. 1. 

4
  R. Kuźniar, Bezpieczeństwo – realizm oceny, dylematy polityki, „Polska w Europie”. 2002, nr 3 (41),  
s. 15. 
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sytuacji wyodrębnienie infrastruktury krytycznej państwa i jej ochrona stają się 
nadrzędnym problem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w ogóle. Kierując 
się powyższymi przesłankami, określono cel artykułu, którym jest przybliżenie 
pojęć infrastruktury i infrastruktury krytycznej stanowiącej obiekt potencjalnego 
ataku hybrydowego oraz sposobów jej identyfikowania, i sformułowano dwa 
problemy badawcze: 1) Jak należy rozumieć pojęcie infrastruktury i czym ona się 
charakteryzuje? 2) Czym jest infrastruktura krytyczna państwa i w jaki sposób 
dokonuje się jej identyfikacji?  

 
Pojęcie i charakterystyka infrastruktury 
Termin infrastruktura stosowany jest w wielu dziedzinach naukowych. Analiza 

literatury przedmiotu wykazała, że pojęcie to jest rozumiane niejednoznacznie. 
Wskazuje na to również etymologia tego słowa. Infrastruktura wywodzi się z dwóch 
łacińskich wyrazów infra i struktura

5
, które oznaczają zespół podstawowych 

urządzeń usługowych niezbędnych do organizowania i funkcjonowania 
produkcyjnych działów gospodarki

6
. Na inne pochodzenie słowa infrastruktura 

wskazuje Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Wyjaśniono  
w nim, że zostało ono zaczerpnięte z języka angielskiego, a infrastructure oznacza 
układ stałych obiektów, urządzeń i instalacji wraz z instytucjami obsługującymi te 
systemy przestrzenne i utrzymującymi je w sprawności technicznej, niezbędnych 
do efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, tzn. działów 
gospodarki oraz życia (w tym bezpieczeństwa) mieszkańców

7
. Innego zdania jest 

E. Kochaniak, która uważa, że słowo infrastruktura pochodzi z języka francuskiego 
i jest synonimem urządzeń użyteczności publicznej

8
. Bez względu na etymologię 

pojęcie to jest jednak zawsze związane z funkcjonowaniem gospodarki 
ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb społecznych.  

Pojęcie infrastruktury jest stosunkowo nowe. Pojawiło się w połowie lat 30.  
XX wieku w wyniku zwiększonego zainteresowania ekonomistów tematyką  
wzrostu i rozwoju gospodarczego

9
. P. Karpuś i M. Zieliński uważają, że termin 

infrastruktura obecny jest w literaturze od końca lat 40. ubiegłego wieku. Ich 
zdaniem sformułowanie zapożyczono z wojskowości, gdzie rozumiane było jako 
kompleks urządzeń zabezpieczających działanie sił zbrojnych

10
. Na militarne 

                                                 
5
  Infra – na dole, pod, poniżej. Struktura – układ, budowa – podbudowa, podstawa jakiegoś układu. 

6
  W. Doroszewski (red.): Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/infrastruktura;5434 
725.html (pobrano 26.08.2016 r.). 

7
  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2008, s. 52, http://mkulicz 
kowski.pl/static/pdf/slownik.pdf (pobrano 26.08.2016 r.). 

8
 E. Kochaniak, Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym, „Współczesna Gospodarka”. 
2016, vol. 7, issue 1, s. 65, http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/6_ 
E_Kochaniak_WG_1_2016_2_ZiE_.pdf (pobrano 26.08.2016 r.). 

9
 M. Dolata, Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu”. 2015, nr 40, t. 2, s. 46, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-45. 
pdf (pobrano 26.08.2016 r.). 

10
 P. Karpuś, M. Zieliński, Pojęcie i funkcje infrastruktury w gospodarce socjalistycznej, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia”. 1977-1978, vol. 11-12, s. 197-212, 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oec
onomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r1977_1978-t11_12 
/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r1977_1978-t11_12-s197-
212/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r1977_1978-t11_12-s 
197-212.pdf (pobrano 26.08.2016 r.). 
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znaczenie infrastruktury wskazuje również słownik Webstera, w którym podaje się, 
że infrastruktura to m.in. stałe instalacje wymagane do celów wojskowych

11
.  

Na szerszy zakres znaczeniowy w sferze militarnej wskazuje Słownik terminów  
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Infrastruktura obejmuje wszystkie stałe 
instalacje, budowle lub urządzenia wykorzystywane do zabezpieczenia i kontroli sił 
zbrojnych

12
. Zdaniem E. Kochaniak ewolucja tego pojęcia w sferze militarnej 

nastąpiła wraz z powstaniem NATO i rozbudową obiektów stacjonarnych dla celów 
wojskowych na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. W tamtych czasach infrastruktura 
kojarzona była z obiektami przeznaczonymi do użytku trwałego

13
, co miało 

bezpośredni związek z potrzebą obrony obszaru traktatowego
14

.  
W polskiej nauce zainteresowanie infrastrukturą odnotowuje się dopiero  

w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku
15

, co było spowodowane gwałtownym 
rozwojem gospodarczym kraju. Rozumienia pojęcia nie ograniczano jedynie do 
wszelkich urządzeń, obiektów czy instalacji, gdyż od infrastruktury uzależniony był 
wzrost i rozwój ekonomiczny kraju

16
. Infrastruktura warunkuje nie tylko wzrost 

produkcji, lecz także w ogóle sprawny jej przebieg. Tworzy warunki do 
skutecznego przepływu w przestrzeni dóbr materialnych, usług, ludzi, kapitału, 
mediów i informacji. A. Piskozub twierdzi, że atrybut przemieszczania stanowi jej 
podstawową funkcję w zaspokajaniu potrzeb społecznych i gospodarczych. W tym 
kontekście można przyjąć, że infrastruktura jest rozumiana jako stworzone przez 
człowieka, trwale zlokalizowane, liniowe i punktowe

17
 obiekty użytku publicznego, 

stanowiące podbudowę życia społeczno-gospodarczego, z uwagi na ich funkcje 
przemieszczania osób i ładunków (transport), wiadomości (łączność), energii 
elektrycznej (energetyka) i wody (gospodarka wodna)

18
. Funkcjonalne ujęcie 

infrastruktury prezentuje Z. Dziembowski, który oprócz urządzeń technicznych 
dostrzega aspekt społeczny w postaci wpływu infrastruktury na społeczeństwo. 
Uważa, że infrastruktura obejmuje zbiór różnorodnych technicznie urządzeń  
i instytucji oraz rodzajów działalności spełniających różnorodne funkcje

19
. Są to 

funkcje usługowe, które zabezpieczają potrzeby gospodarcze i społeczne. Zatem 
stosownie do pełnionych funkcji można dokonać podziału infrastruktury na 
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 Merriam Webster Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure  
(pobrano 26.08.2016 r.). 
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 A. Piskozub, Funkcja przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury, „Problemy Ekonomiki 
Transportu”. 1997, nr 2, s. 25, cyt. za: R. Radziejewski, Ochrona infrastruktury krytycznej: teoria  
a praktyka. Warszawa 2014, s. 22. 

19
 Z. Dziembowski, Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista”. 1985, nr 4-5, s. 727, cyt. 
za: K. Brzozowska, M. Łatuszyńska, Infrastruktura informacyjna jak element infrastruktury publicznej 
(próba systematyzacji), s. 134, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/819/original/17.pdf? 
1315218647 (pobrano 27.08.2016 r.). 



56 
 

gospodarczą i społeczną
20

. Uogólniając, infrastruktura może być określana jako: 
urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa  
i gospodarki; materialno-techniczne wyposażenie w urządzenia transportowe, 
telekomunikacyjne, energetyczne i inne

21
.  

Infrastruktura składa się z wielu elementów, które charakteryzują się 
wyjątkową różnorodnością. W literaturze przedmiotu można znaleźć nie tylko wiele 
definicji infrastruktury, ale również wieloraki jej podział. Wybór kryterium podziału 
infrastruktury nie jest łatwy. Na trudności z tym związane zwraca uwagę L. Kupiec. 
Zauważa, że podział infrastruktury na określone grupy jest praktycznie 
niemożliwy

22
. Najogólniej infrastrukturę można rozpatrywać w sferze niematerialnej 

i materialnej
23

. Sfera materialna obejmuje infrastrukturę techniczną (techniczno-
ekonomiczną) i społeczną. Taki podział jest zgodny z ujęciem słownikowym,  
w którym dokonano klasyfikacji rzeczowej, to jest podziału na infrastrukturę 
ekonomiczną i społeczną. Sfera niematerialna obejmuje prawno-organizacyjne 
warunki działania jednostek gospodarczych, a także programy komputerowe, 
systemy cybernetyczne i procedury.  

Klasyfikacja rzeczowa sprowadza się do podziału infrastruktury na techniczną 
i społeczną. W skład infrastruktury technicznej wchodzą urządzenia, które 
świadczą usługi transportowe, komunikacyjne (urządzenia i łączące je sieci 
teleinformatyczne), energetyczne, irygacyjne oraz melioracyjne

24
. Natomiast  

w skład infrastruktury społecznej, nazywanej w literaturze zamiennie społeczno-
gospodarczą, wchodzą urządzenia i instytucje, które świadczą usługi w zakresie 
bezpieczeństwa, prawa, oświaty i nauki, kultury, opieki społecznej i służby 
zdrowia

25
. 

Z uwagi na zagrożenia hybrydowe o charakterze kinetycznym  
i niekinetycznym na szczególną uwagę zasługuje infrastruktura techniczna,  
a w niej infrastruktury transportowa oraz teleinformatyczna. Infrastruktura 
transportowa rozumiana jest jako ogół podstawowych urządzeń i instytucji 
koniecznych do prawidłowego funkcjonowania transportu. Są to stworzone przez 
człowieka, trwale zlokalizowane, liniowe i punktowe obiekty użytku publicznego 
ułatwiające przemieszczanie osób i ładunków

26
. Pod pojęciem infrastruktury 

liniowej rozumieć należy każdy wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu  
lub postoju środków transportu wraz z leżącymi w jego zasięgu obiektami 
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 Instytucja rozumiana jako zakład o charakterze publicznym, zespół norm prawnych lub obyczajowych 
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 Np. porty, sieci kolejowe, elektrownie, zapory wodne. 

25
 Słownik języka polskiego. PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/infrastruktura.html (pobrano 26.08.2016 r.). 

26
 Encyklopedia. Zarządzanie logistyką, https://www.governica.com/Infrastruktura_transportowa 
(pobrano 29.08.2016 r.). 
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inżynieryjnymi
27

. Z punktu widzenia prawa budowlanego jest to obiekt, którego 
charakterystycznym parametrem jest długość

28
. Ze względu na konstrukcję do  

tej grupy obiektów należy również zaliczyć rurociągi, szczególnie podatne na 
oddziaływanie kinetyczne. W skład infrastruktury punktowej wchodzą obiekty 
służące stacjonarnej obsłudze ładunków oraz środków przewozowych transportu

29
. 

Zalicza się do nich m.in. stacje kolejowe, terminale, porty morskie i lotnicze, centra 
logistyczne. 

Na zagrożenia cybernetyczne szczególnie narażona jest infrastruktura 
teleinformatyczna, która obejmuje dwie struktury komunikacyjne tj. sieci 
komputerowe oraz sieci telekomunikacyjne wraz z sieciami dostępu

30
. Sieć 

komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów, urządzeń 
peryferyjnych, a także urządzeń o specjalnych funkcjach, połączonych liniami 
transmisji danych

31
. Innymi słowy są to niezależnie działające komputery, 

połączone ze sobą przy pomocą kanałów komunikacyjnych, które pozwalają na 
wymianę informacji. Kanałami komunikacyjnymi mogą być dowolne środki fizyczne, 
które umożliwiają przesyłanie informacji w postaci sygnałów elektrycznych

32
. 

Komputery muszą być autonomiczne, czyli żaden z komputerów nie może być 
zależny od innego komputera w sieci. Za sieć telekomunikacyjną uważany jest 
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie 
urządzeń telekomunikacyjnych, przeznaczonych do świadczenia różnych usług 
(np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, 
radiofonicznych, telewizyjnych)

33
. Za sieć dostępu uważany jest zdefiniowany  

zbiór środków teleinformatycznych, który obejmuje urządzenia komunikacyjne  
oraz media transportowe (przewodowe i bezprzewodowe), które mają zdolność 
przenoszenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy węzłem usługowym  
a urządzeniem abonenckim

34
. W skład infrastruktury teleinformatycznej wchodzą 

głównie zasoby telekomunikacyjne, które umożliwiają organizowanie sieci 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także urządzenia i systemy, które 
zasilają i zabezpieczają sieci. Istotne znaczenie mają również miejsca instalacji  
i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz pośrednio  
personel, który je użytkuje i obsługuje. Uogólniając, można powiedzieć, że 
infrastruktura teleinformatyczna to urządzenia i systemy zorganizowane w sieci 
telekomunikacyjne i teleinformatyczne, odpowiednio zabezpieczone i zasilane, 
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wraz z miejscami oraz obiektami ich eksploatowania, świadczące usługi 
telekomunikacyjne.  

Infrastruktura posiada wiele charakterystycznych cech. Należy do nich między 
innymi

35
: usługowy i służebny charakter działalności, gdyż infrastruktura nie istnieje 

sama dla siebie, ale świadczy usługi z zakresu obsługi sfer produkcyjnej  
i konsumpcyjnej. Kolejną cechą jest immobilność przestrzenna i funkcjonalna.  
Ze względu na ścisły związek z terenem obiekt nie może być przeniesiony w inne 
miejsce. Nie ma możliwości przeniesienia urządzeń infrastruktury z powodu 
trwałości obiektów oraz ich ścisłego związku z obsługiwanym terenem,  
a świadczone usługi mogą być konsumowane na miejscu. Infrastruktura cechuje 
się wysoką kapitałochłonnością, gdyż tworzenie urządzeń pociąga za sobą 
konieczność ponoszenia znacznych kosztów. Ze względu na niepodzielność 
techniczną, bryłowatość

36
, nakłady inwestycyjne poniesione na rozbudowę  

i rozwój infrastruktury bezpośrednio nie przynoszą zysków. Skokowy sposób 
powstawania kosztów oznacza, że koszty infrastruktury rosną co pewien czas, jako 
konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury. Powszechna dostępność  
i długowieczność użytkowania polega na ogólnodostępności i długim okresie 
eksploatacji. Z. Trejnis za szczególnie istotną cechę infrastruktury uważa  
ścisłe powiązania między jej poszczególnymi elementami składowymi  
oraz ich wzajemne oddziaływanie

37
. Powiązania te oznaczają, że elementy 

infrastruktury są wobec siebie komplementarne, a nie substytucyjne, dlatego 
też wzajemnie się uzupełniają, a nie zastępują. Kolejną ważną cechą 
infrastruktury jest jej międzynarodowy charakter, tzn. że poszczególne  
elementy infrastruktury mogą znajdować się na terenie kilku krajów. Świadczenie 
kompleksowych usług polegających na przykład na transporcie ropy naftowej i jej 
produktów odbywa się między innymi przy użyciu rurociągów, których trasa może 
przebiegać przez kilka państw. Infrastruktura posiada różne formy własności, może 
należeć do państwa, korporacji lub osób prywatnych.  

Infrastruktura pełni szereg określonych funkcji
38

, które są ściśle związane  
z rozwojem gospodarki. Jedną z nich jest funkcja transferowa, która tworzy warunki 
do sprawnego przepływu w przestrzeni dóbr materialnych, ludzi, energii, mediów  
i informacji. Bez infrastruktury nie jest możliwa działalność gospodarcza ani 
zaspokajanie potrzeb. Funkcja usługowa polega na zaspokajaniu rosnącego 
popytu na usługi, który zgłaszany jest przez sferę produkcyjną i konsumpcyjną.  
W aspekcie funkcji usługowych taką rolę odgrywa m.in. wytwarzanie, 
przetwarzanie, dostarczanie i magazynowanie paliw płynnych. Infrastruktura 
tworzy wymagane powiązania przestrzenne, kształtuje więź społeczną, 
ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych, przyczyniając się do 
spójności terytorium, a tym samym spełniając funkcję integracyjną. Grupy 
infrastruktury łączą wszystkie ogniwa gospodarki w jeden system i umożliwiają ich 

                                                 
35

 K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa 1994, s. 155, cyt. za:  
A. Wojewódzka, Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, s. 10, 
http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/975 (pobrano 28.08.2016 r.). 

36
 Bryłowatość urządzeń – oznacza konieczność tworzenia wszystkich obiektów w jednym czasie ze 
względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne. Nie można ich budować etapami. 

37
 Z. Trejnis, Infrastruktura krytyczna – koncepcje i zakres (w:) A. Tyburska (red.): Ochrona 
infrastruktury krytycznej. Szczytno 2010, s. 68. 

38
 Tamże, s. 70. 
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wzajemną współpracę oraz wymianę produktów, ludzi i informacji. Poziom rozwoju 
infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności danego terenu. Dostępność sieci 
transportowej, energii czy zasobów wodnych jest czynnikiem decydującym  
o lokalizacji działalności gospodarczej oraz głównym elementem branym pod 
uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania i pracy. Jest to funkcja lokalizacyjna 
infrastruktury. Aktywizując rozwój lokalny i regionalny, infrastruktura pełni  
również funkcję akceleracyjną. Potencjał infrastruktury w wymiarze ilościowym  
i jakościowym warunkuje rozwój gospodarczy, który jest niezbędny do rozwoju 
społecznego. 

 
Infrastruktura krytyczna i sposoby jej identyfikowania 
Infrastruktura krytyczna przez wieki pełniła ważną rolę w życiu ludzi, gdyż 

zaspokajała ich podstawowe potrzeby. Już za czasów panowania starożytnych 
cywilizacji zdawano sobie sprawę, że niektóre obiekty mają szczególnie znaczenie 
strategiczne i są istotne dla funkcjonowania państwa, dlatego nazywane były 
infrastrukturą krytyczną. Zaliczyć do nich możemy akwedukty, spichlerze, porty 
morskie, szlaki komunikacyjne, fortyfikacje i wiele innych elementów infrastruktury, 
które były niezbędne dla zapewnienia wymaganego standardu życia obywateli, jak 
również ich bezpieczeństwa. Infrastruktura krytyczna kojarzona była też  
z infrastrukturą obronną i postrzegana przez pryzmat prowadzonych działań 
militarnych, w których dążono do uszkodzenia lub zniszczenia strategicznych 
obiektów wroga. Obecnie występowanie zagrożeń niemilitarnych

39
 powoduje 

zmianę postrzegania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przez pryzmat 
ciągłości jej działania, dostarczania określonych produktów i usług oraz szybkiego 
odtwarzania zdolności w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

Pojęcie infrastruktury krytycznej (IK) jest stosunkowo nowe i do dzisiaj nie ma 
jednoznacznej, ogólnie uznanej definicji, czego potwierdzeniem jest mnogość 
publikacji poświęconych wyjaśnieniu tego terminu. Trudności pojawiają się już 
podczas ustalania etymologii pojęcia. Ocenia się, że powstało ono w wyniku 
niefortunnego, dosłownego tłumaczenia. Znaczenie angielskiego słowa krytyczny 
nie pokrywa się ze znaczeniem polskiego. Słownik języka polskiego

40
 określa je 

jako: bardzo surowo lub negatywnie oceniający, dotyczący krytyki literackiej czy 
filmowej, przełomowy, trudny, ciężki oparty na sumiennej, rzeczowej ocenie. Polski 
przymiotnik krytyczny w przeciwieństwie do angielskiego critical nie oznacza 
bardzo ważny, istotny, decydujący. W odniesieniu do infrastruktury krytycznej nie 
powiemy zatem, że ma ona krytyczne znaczenie, tylko że ma ogromne znaczenie 
lub że jest niezwykle ważna. W. Wójtowicz tłumaczy, że pewna infrastruktura 
narodowa jest tak życiowo istotna, że jej niesprawność lub zniszczenie osłabiłoby 
bezpieczeństwo obronne i ekonomiczne państwa i w tym sensie uczyniło ją 
krytyczną

41
. Infrastruktura może zostać określona jako krytyczna w przypadku, gdy 
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 Zagrożenia niemilitarne – zagrożenia obejmujące taki splot zdarzeń w stosunkach 
międzynarodowych, w których z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata 
warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju państwa, ewentualnie naruszenie jego suwerenności  
w wyniku zastosowania wobec niego przemocy niezbrojnej. Wśród zagrożeń niemilitarnych  
można wyróżnić zagrożenie polityczne, zagrożenie ekonomiczne (gospodarcze), zagrożenie 
psychospołeczne, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie wewnętrzne i inne. Słownik terminów  
z zakresu bezpieczeństwa narodowego, dz. cyt., s. 176. 

40
 Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/krytyczny (pobrano 18.09.2016 r.). 

41
 W. Wójtowicz, Bezpieczeństwo Infrastruktury krytycznej. Warszawa 2006, s. 12. 
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jej uszkodzenie lub zniszczenie może spowodować krytyczne procesy, które 
doprowadzą do poważnych skutków zakłócenia ciągłości jej działania. 

Po raz pierwszy pojęciem infrastruktura krytyczna zaczęto się posługiwać  
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego wieku i określono  
ją jako niezbędną na tyle, że jej częściowe zniszczenie lub niesprawność miałoby 
negatywny wpływ na obronność lub bezpieczeństwo gospodarcze państwa

42
. 

Obszar zainteresowania problematyką infrastruktury krytycznej i konieczność jej 
ochrony nabrały znaczenia wraz ze zmieniającym się charakterem zagrożeń.  
Po zamachu terrorystycznym w 2001 r.

43
 Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 

ustawę
44

, która definiuje infrastrukturę krytyczną m.in. jako system i aktywa, 
fizyczne i wirtualne, których zniszczenie może mieć wpływ na obniżenie 
bezpieczeństwa narodowego, w tym ekonomicznego, krajowego i publicznego.  
W krajach Unii Europejskiej znaczenie infrastruktury krytycznej i potrzebę jej 
ochrony dostrzeżono po serii zamachów terrorystycznych. Po zamachu w Madrycie 
w 2004 r.

45
 Unia Europejska wydała wytyczne, w których wskazała na konieczność 

ochrony infrastruktury mającej kluczowe znaczenie dla Wspólnoty. Określono, że 
infrastruktura krytyczna Unii Europejskiej (IKUE) to obiekty, których zakłócenie 
pracy lub zniszczenie miałoby poważny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, 
dobrobyt ekonomiczny obywateli lub na skuteczność funkcjonowania rządów  
w państwach członkowskich

46
. Do IKUE zaliczono zakłady fizyczne, urządzenia 

technologii informacyjnych, usługi i aktywa, a także instalacje i sieci związane  
z produkcją ropy naftowej i gazu, magazyny i rafinerie, system transmisji  
i dystrybucji

47
. Pojęcie infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej

48
 jest rozumiane 

jako składnik, system lub część infrastruktury – zlokalizowanej na terytorium 
państw członkowskich i mającej znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji 
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 Critical infrastructure protection: Presidential document, Executive Order 13010, 15 July 1996, 
http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm (pobrano 19.04.2016 r.). 

43
 Zamach z 11 września 2001 r. był serią czterech ataków terrorystycznych przeprowadzonych na 
terytorium Stanów Zjednoczonych przy pomocy uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami 
byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty 
dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W czwartym przypadku atak nie powiódł 
się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów samolotu, który rozbił się, nie dolatując do celu. 
Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób. 

44
 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism. Act of 2001, Public Law 107-56 – ustawa amerykańska uchwalona 26 października 2001 r. 
w wyniku zamachu na WTC, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56. 
pdf (pobrano 18.09.2016 r.). 

45
 Kilka miesięcy po amerykańskiej inwazji na Irak, w której Amerykanów wspierały państwa 
europejskie, Osama bin Laden zagroził atakami na wybrane cele w Europie Zachodniej. Data ataku 
została wybrana świadomie, gdyż trzy dni po ataku odbyć się miały w Hiszpanii wybory 
parlamentarne. 11 marca 2004 r. zamachowcy umieścili 13 ładunków wybuchowych w czterech 
podmiejskich pociągach. Pomiędzy godz. 7:37 a 7:42 czasu miejscowego przy użyciu zdalnie 
sterowanego detonatora (uruchomionego za pomocą telefonu komórkowego) zdetonowano 10 z nich 
(3 zawiodły). W zamachach zginęło 191 osób, a 1841 zostało rannych. 

46
 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2004 r. Ochrona 
infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem, COM(2004) 702 końcowy, http://www.europarl. 
europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0702_/com_com(2004)0702_pl.pdf 
(pobrano 18.09.2016 r.). 
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 Tamże. 
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 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE, z dnia 8 grudnia 2008 r. W sprawie rozpoznawania  
i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
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społecznych, bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia, dobrobytu materialnego  
i społecznego – których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na 
państwo w wyniku utracenia tych funkcji. Republika Federalna Niemiec definiuje 
infrastrukturę krytyczną jako fizyczne i organizacyjne struktury, instytucje i obiekty 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa i społeczeństwa. Ich uszkodzenie, 
zniszczenie czy pozbawienie części funkcji mogłyby prowadzić do długotrwałych 
braków w zaopatrzeniu, zakłócenia bezpieczeństwa ludzi i państwa lub innych 
dramatycznych skutków

49
. 

W polskiej literaturze w latach 90. ubiegłego stulecia zaczęło funkcjonować 
określenie infrastruktury „wrażliwej” lub infrastruktury „kluczowej” państwa

50
. 

Pojęcie infrastruktury krytycznej nie było obecne. Po raz pierwszy pojawiło się  
w związku z wejściem Polski do NATO w 1999 r. i koniecznością dostosowania 
przepisów i procedur do wymagań Paktu Północnoatlantyckiego. Infrastrukturę 
krytyczną rozumiano wtedy jako zespół urządzeń i instytucji usługowych, które są 
niezbędne do funkcjonowania działów produkcyjnych gospodarki

51
. Kilka lat 

później, wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, zwrócono uwagę na 
konieczność wprowadzenia działań ochronnych infrastruktury krytycznej jako 
elementu zapewniającego stabilność funkcjonowania państwa i bezpieczeństwo 
obywateli. Unijne zalecenia zostały zaimplementowane do polskiego prawa 
poprzez ustawę o zarządzeniu kryzysowym

52
. Pierwsza oficjalna definicja 

infrastruktury krytycznej została użyta dopiero w 2007 r. i jest bardzo ogólna. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami są 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

53
. Podobnie infrastrukturę krytyczną definiuje 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i przedstawia ją jako rzeczywiste  
i cybernetyczne systemy, obiekty, urządzenia czy instalacje, które są niezbędne do 
minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa

54
.  

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wyodrębnia systemy infrastruktury 
krytycznej mające wpływ na działanie określonych dziedzin funkcjonowania 
państwa i bezpieczeństwa jego obywateli. Zalicza się do nich: 

 systemy odpowiadające za zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne 
i paliwa; 

 systemy łączności;  

 sieci teleinformatyczne; 

 systemy finansowe; 

 systemy odpowiadające za zaopatrzenie w żywność i wodę; 

 systemy ochrony zdrowia; 

 systemy transportowe i komunikacyjne; 
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 Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie), Bundesministerium  
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 A. Tyburska, Ochrona infrastruktury krytycznej. Zarys problematyki. Szczytno 2012, s. 51.  

51
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 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590). 
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 systemy ratownicze; 

 systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 

 systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania  
substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych. 

Na podstawie definicji infrastruktury krytycznej nie można wyodrębnić 
konkretnych, kluczowych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji czy usług. 
Opracowano więc szczegółowe kryteria pozwalające na ich wyznaczenie. 
Identyfikowanie obiektów infrastruktury mającej znaczenie dla funkcjonowania 
państwa oraz zaspokajania potrzeb jego obywateli jest procesem ciągłym.  
Wynika to zarówno z naturalnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, jak  
i z pojawiających się nowych zagrożeń mogących zakłócić lub zniszczyć część tej 
infrastruktury. Wiele trudności sprawia opracowanie kryteriów pozwalających na 
klasyfikowanie i wyodrębnianie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących 
w skład systemów infrastruktury krytycznej. B. Wiśniewski proponuje klasyfikację 
obiektów IK, uwzględniając przede wszystkim ich lokalizację oraz kształt  
i zajmowaną powierzchnię

55
. Ze względu na lokalizację obiektu dzieli infrastrukturę 

krytyczną na naziemną i podziemną. Natomiast ze względu na kształt i zajmowaną 
powierzchnię obiekty dzieli na punktowe, powierzchniowe i linearne. Obiekty 
punktowe stanowią pojedyncze budowle. Do obiektów powierzchniowych zaliczył 
kompleksy budowlane, urządzenia techniczne wraz z przyległym terenem, a do 
linearnych trasy komunikacyjne oraz linie przesyłowe, w tym także rurociągi 
paliwowe.  

A. Tyburska uważa, że kryteria klasyfikacji infrastruktury krytycznej mogą 
uwzględniać elementy takie jak

56
: funkcje, które realizowane są na rzecz państwa  

i obywateli, kolejność odbudowy, przywracania funkcji, stopień krytyczności, rodzaj 
elementu krytycznego czy rodzaj własności. Poziom krytyczności obiektu określić 
można za pomocą skali. Infrastruktura może charakteryzować się niską lub  
wysoką krytycznością. Podczas oceny poziomu krytyczności pod uwagę brane  
jest prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia funkcjonowania oraz jego 
potencjalne skutki. Wyniki badań i analiz, określające poziom krytyczności obiektu, 
są pomocne podczas kwalifikowania obiektów wchodzących w skład infrastruktury 
krytycznej państwa. Autorka wprowadza również kolejne kryteria klasyfikacji IK  
ze względu na skutki awarii, uszkodzenia jej elementów czy zniszczenia. Dokonuje 
podziału na

57
: zagrażające gospodarce narodowej, bezpieczeństwu obywateli, 

porządkowi publicznemu, życiu i zdrowiu ludzi, mieniu, środowisku oraz skutkujące 
innymi zagrożeniami.  

Kwalifikowanie obiektów do infrastruktury krytycznej jest niezwykle  
istotne, gdyż pominięcie któregokolwiek z nich może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa oraz skutkować stratami materialnymi i ludzkimi. Kryteria 
kwalifikowania są niejawne

58
 i nie mogą być publicznie prezentowane. Rządowe 
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Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami, kierownikami urzędów 
centralnych i przy wsparciu operatorów opracowało kryteria identyfikacji 
infrastruktury krytycznej. Zostały one podzielone na dwie ogólne grupy: systemowe 
i przekrojowe

59
. Kryteria systemowe to przybliżone progi liczbowe, charakteryzują 

parametry podmiotowo i ilościowo funkcje obiektu, urządzeń, instalacji czy usługi, 
których pełnienie powoduje zaliczenie do infrastruktury krytycznej. Kryteria te 
przedstawione są dla każdego systemu IK. Kryteria przekrojowe opisują parametry 
dotyczące skutków zniszczenia obiektu, urządzeń instalacji czy usługi lub 
zaprzestania ich funkcjonowania. Obejmują one: ofiary w ludziach (oceniane  
w odniesieniu do ewentualnej liczby rannych i ofiar śmiertelnych), skutki finansowe 
(oceniane w odniesieniu do strat ekonomicznych), czas trwania odbudowy, 
konieczność przeprowadzenia ewakuacji, utratę świadczonej usługi, efekt 
międzynarodowy i unikatowość.  

Proces identyfikacji obiektów przebiega w trzech etapach. W etapie 
pierwszym należy zastosować kryteria systemowe, które są właściwe dla danego 
systemu IK. Jest to niezbędne do dokonania pierwszej selekcji – które obiekty, 
urządzenia, instalacje czy usługi mogłyby potencjalnie zostać uznane za 
infrastrukturę krytyczną. W etapie drugim do infrastruktury wstępnie wyłonionej 
należy zastosować definicję IK z ustawy o zarządzaniu kryzysowym

60
, to znaczy 

sprawdzić, czy dany obiekt, urządzenie, instalacja czy usługa odgrywa kluczową 
rolę dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Należy także ustalić, czy  
służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, 
instytucji i przedsiębiorców. Ostatnim, trzecim etapem identyfikacji jest 
zastosowanie kryteriów przekrojowych. Jest to niezbędne, aby ocenić potencjalne 
skutki zniszczenia lub zaprzestania funkcjonowania potencjalnej infrastruktury 
krytycznej. Każdy obiekt wyłoniony w etapie pierwszym i drugim musi spełniać 
przynajmniej dwa kryteria przekrojowe. Sposób określania skutków wystąpienia 
zagrożeń ustalono w odniesieniu do: ludności, gospodarki, środowiska i stabilności 
państwa

61
. Dodatkowo skutki zagrożeń dla ludności zostały podzielone na: liczbę 

zabitych, rannych, ewakuowanych oraz tych którzy utracili podstawowe usługi. 
Skutki zagrożeń dla gospodarki dzielą się na: koszty wystąpienia danego 
scenariusza zdarzeń i jego wpływ na gospodarkę na poziomie regionalnym oraz 
krajowym. Konsekwencje wystąpienia negatywnych zdarzeń dla środowiska 
określa się na podstawie ich długoterminowego wpływu. Stabilność państwa 
określa się poprzez zakłócenia w wypełnianiu obowiązków konstytucyjnych. Skutki 
niesprawności infrastruktury mogą wystąpić natychmiast po niekorzystnym 
zdarzeniu, ale mogą także być rozłożone w czasie. Dlatego też należy wziąć pod 
uwagę skutki, które zostały wywołane efektem domina

62
. Nie można również 
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 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochro 
ny-Infrastruktury-Krytycznej-2015-Dokument-G%C5%82%C3%B3wny-tekst-jednolity.pdf  
(pobrano 25.09.2016 r.). 

60
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, art. 3  
pkt 2). 

61
 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) 2013, http://rcb.gov.pl/wp-content/ 
uploads/NPOIK-dokument-g%C5%82%C3%B3wny.pdf (pobrano 25.09.2016 r.). 
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 Potoczne określenie sytuacji, gdy konkretne zdarzenie lub ciąg zdarzeń uruchamia szereg innych 
zdarzeń, kolejno wynikających po sobie. Proces ma zazwyczaj gwałtowny charakter. Alternatywne 
określenie to efekt lawiny. Efekt domina (domino effect) – wzrost prawdopodobieństwa lub/oraz 
ciężkości/wielkości skutków poważnej awarii z powodu bliskości/lokalizacji zakładów/instalacji, 
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pominąć skutków społecznych, polegających na urazach psychicznych 
spowodowanych utratą życia, zdrowia czy dorobku. Kryteria identyfikowania 
obiektów infrastruktury krytycznej powinny być aktualizowane. Zgodnie z zapisami 
Białej Księgi

63
 – Weryfikacji wymagają kryteria kwalifikowania w Polsce 

infrastruktury krytycznej, z rozróżnieniem jej rodzajów i poziomów wynikających  
z dyrektyw UE, zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz potrzeb 
bezpiecznego funkcjonowania województw (do rozważenia możliwość wskazania 
infrastruktury poziomu powiatów i dużych miast). Jej autorzy uważają, że podstawą 
weryfikacji powinien być fakt wykazania tej infrastruktury w Planie reagowania 
obronnego RP, Planie mobilizacji gospodarki i Krajowym (wojewódzkim,  
innym) planie zarządzania kryzysowego itp. W 2016 r. Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa poinformowało, że zmiany w prawie spowodowały, że lista 
infrastruktury krytycznej została wydłużona

64
. Dyrektor RCB informuje o ujęciu  

w wykazie danego obiektu lub systemu podmiot, który jest jego operatorem. 
Operator zobowiązany jest sporządzić plan ochrony infrastruktury krytycznej 
(POIK) w terminie dziewięciu miesięcy od chwili otrzymania takiej informacji. Plany 
te muszą uwzględniać zagrożenia hybrydowe zarówno o charakterze kinetycznym, 
jak i niekinetycznym. 

 
Podsumowanie 
We współczesnej gospodarce infrastruktura krytyczna odgrywa kluczową  

rolę. Stan infrastruktury krytycznej jest jednym z kryteriów poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach 
sprawnie działająca infrastruktura techniczna ma wpływ nie tylko na zapewnienie 
wymaganego standardu życia obywateli, ale również na ich bezpieczeństwo. 
Uszkodzenie lub zakłócenie pracy infrastruktury krytycznej negatywnie wpływa na 
funkcjonowanie gospodarki oraz może wywołać skażenie środowiska naturalnego, 
ze względu na substancje niebezpieczne w niej przechowywane.  

Rezultaty badań wskazują, że działania hybrydowe są ukierunkowane na 
wywoływanie zsynchronizowanych efektów kinetycznych i niekinetycznych we 
wszystkich sferach funkcjonowania państwa. Ocenia się, że infrastruktura 
krytyczna ze względu na dużą podatność na oddziaływanie z zewnątrz, zarówno  
w sferze fizycznej, jak i cyberprzestrzeni, w wojnie hybrydowej staje się obiektem 
uderzenia w pierwszej kolejności. Ze względu na nowy charakter zagrożeń 
hybrydowych zachodzi konieczność zapewnienia skutecznej ochrony już w czasie 
pokoju, bo w tym stanie funkcjonowania państwa mogą one występować. Postuluje 
się dokonanie zmian systemowych w ocenie zagrożeń i identyfikowaniu obiektów 
infrastruktury krytycznej oraz sposobach zapewniania bezpieczeństwa tym 
obiektom. 

 
Streszczenie  
W przyszłych wojnach hybrydowych infrastruktura krytyczna państwa  

będzie prawdopodobnie głównym obiektem uderzeń o charakterze kinetycznym  

                                                                                                                            
ilości/zapasów substancji niebezpiecznych w tych zakładach (instalacjach) – definicja UE, Dyrektywa 
Seveso II, http://archiwum.ciop.pl/18383.html (pobrano 25.09.2016 r.). 
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 Biała Księga, dz. cyt., s. 232.  
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 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, http://rcb.gov.pl/nowelizacja-narodowego-programu-ochrony- 
infrastruktury-krytycznej/ (pobrano 25.09.2016 r.). 
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i cybernetycznym. W artykule wyjaśniono pojęcie infrastruktury i dokonano jej 
charakterystyki. Wytłumaczono, jak należy rozumieć infrastrukturę krytyczną 
państwa, oraz przedstawiono, w jaki sposób należy ją identyfikować. 

Słowa kluczowe: infrastruktura, infrastruktura krytyczna, obiekt, zagrożenie, 
ochrona 

 
Summary  
In future hybrid wars probably critical infrastructure of the state will be  

the main object of kinetic and cybernetic strikes. The notion of infrastructure  
is explained and its characteristics are presented in the article. The article explains 
how to understand properly critical infrastructure of the state and presents the way 
one should identify it.   

Key words: infrastructure, critical infrastructure, object, threat, protection  
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KONTROLA NAD ARMIĄ W PAŃSTWACH NIEDEMOKRATYCZNYCH 
 
 
Wstęp 
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie zagadnień związanych  

z kontrolą nad siłami zbrojnymi w państwach niedemokratycznych. Wiele miejsca 
poświęcono próbom podania definicji państwa demokratycznego oraz dwóch  
form państw niedemokratycznych – państwa totalitarnego oraz państwa 
autorytarnego. Państwa autorytarne oraz totalitarne potraktowano łącznie 
koncentrując się na ukazaniu elementów wspólnych dla obu tych modeli 
sprawowania władzy. Opisując kontrolę nad wojskiem w państwach 
niedemokratycznych skoncentrowano się na przykładzie armii Związku 
Radzieckiego i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli państw w których siły 
zbrojne były zorganizowane i funkcjonowały w oparciu o teorię marksizmu-
leninizmu, głoszącą potrzebę istnienia dyktatury partii komunistycznej.  
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań naukowców zagranicznych oraz 
polskich zajmujących się omawianym zagadnieniem.   

 
Państwa demokratyczne i państwa niedemokratyczne 
Już na początku rozważań pojawia się następująca trudność: jak zdefiniować 

pojęcie „państwa niedemokratyczne”? Podział państw na demokratyczne  
i niedemokratyczne odwołuje się do kryterium reżimu politycznego, często 
określanego jako styl rządzenia, na który składa się ogół metod, jakimi posługuje 
się aparat państwowy, kierując zachowaniami wielkich grup społecznych. 
Wspomniane kryterium pozwala na wyróżnienie państw demokratycznych, 
autorytarnych i totalitarnych

1
. Podstawową zasadą ustroju politycznego 

współczesnych państw demokratycznych jest zasada demokratycznego państwa 
prawnego. Jak podkreśla J. Sobczak ideę demokratycznego państwa prawnego 
należy analizować poprzez wyodrębnienie dwu pojęć – „państwa prawnego”  
oraz „demokratycznego państwa prawnego”. Pierwsze pojęcie ściśle wiąże  
się z formalnym pojmowaniem państwa prawnego, drugie akcentuje cechy 
materialne (demokratyzm). W koncepcji państwa prawa pojmowanego  
formalnie najistotniejsze znaczenie posiadają rozwiązania formalnoprawne.  
Do podstawowych przesłanek formalnego państwa prawnego współczesna 
doktryna prawa konstytucyjnego zalicza: podział władzy, konstytucjonalizm, 
legalność, prymat ustawy, zakaz retroakcji, dopuszczenie ingerencji w sferę 
wolności i własności jednostki wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego, 
sądową kontrolę władzy wykonawczej oraz odpowiedzialność odszkodowawczą 
państwa. W takim znaczeniu państwo prawne to państwo w którym prawo stoi 
ponad państwem, a podstawową metodą władczą są „rządy prawa a nie ludu”. 
Oznacza to związanie władzy państwowej prawem. Zobowiązana jest ona 

                                                 
1
 Zob. K. A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa 1995, s. 57-64. 
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respektować prawo, które sama ustanowiła, zarówno w sferze stanowienia, jak też 
w sferze jego stosowania. W formalnym pojęciu państwa prawnego zawiera się 
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 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 zakazuje

2
. Obecnie demokratyczne systemy 

sprawowania rządów funkcjonują przede wszystkim w państwach Europy 
Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Stanach Zjednoczonych, Kandzie, Australii, 
Nowej Zelandii, Japonii oraz Indiach. Państwo autorytarne cechuje brak możliwości 
działania społeczeństwa obywatelskiego. W praktyce władze, wspierając się  
na wojsku i policji, uniemożliwiają obywatelom udział w życiu publicznym, 
pozbawiając ich większości praw politycznych oraz wpływu na decyzje rządzących, 
nie ingerują natomiast w ich życie prywatne. Wszelkie próby tworzenia organizacji 
opozycyjnych spotykają się z natychmiastową reakcją. Różne obszary życia 
społecznego – poza polityką (np. gospodarka, kultura) – mogą rozwijać się 
względnie niezależnie. Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie oblicza 
autorytaryzmu były i pozostają różne. Jako przykłady państw autorytarnych  
w literaturze przedmiotu często wymienia się biurokratyczno-wojskowe reżimy 
Ameryki Południowej, systemy rządowe oparte na autorytarnym korporacjonizmie, 
na przykład frankistowską Hiszpanię, Portugalię pod rządami Salazara, czy 
ulegające stopniowej destalinizacji od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku kraje 
Europy Wschodniej

3
. Zdaniem K. A. Wojtaszczyka poststalinowskie państwa 

realnego socjalizmu, ze względu na odrzucenie masowego terroru i wzrastające 
gwarancje prawne mogą być kwalifikowane bardziej w kategoriach państw 
autorytarnych niż totalitarnych

4
. Organizacja tych państw opierała się na zasadzie 

jednolitości władzy państwowej. Organy przedstawicielskie pełniły funkcje 
prawodawczą i kontrolną. Mandat deputowanych miał charakter imperatywny

5
. 

Wybory przeprowadzano w sposób aklamacyjny i polegały one na przyjęciu lub 
odrzuceniu jednolitych list. Wszystkie organy państwowe, ich funkcje i zadania były 
podporządkowane budowie społeczeństwa socjalistycznego. Partia komunistyczna 
sprawowała ogólnospołeczne przywództwo i kontrolowała aparat państwowy. 
Równolegle do struktury organów państwowych tworzono sieć organizacji 
partyjnych.

6
 G. Sartori uważa, że reżim totalitarny odróżnia się od autorytaryzmu 

przede wszystkim „totalną rolą ideologii”, upaństwowieniem społeczeństwa 
obywatelskiego, nieograniczoną arbitralnością władzy oraz centralną rolą partii 

                                                 
2
 Zob. W. Skrzydło (red.): Polskie prawo konstytucyjne. Lublin 1997, s. 126-129. 

3
 Zob. J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo. Warszawa 1995, s. 317-326; Z. Trejnis, Siły zbrojne 
w państwie demokratycznym i autorytarnym. Warszawa 1997, s. 194-200. 

4
 K. A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa 1995, s. 63. 

5
 Zob. art. 2 ust. 2 Konstytucji PRL z 1952 r. (Dz. U. z 1952 r. nr 33 poz. 232). 

6
 Tamże, s. 63-64. 
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rządzącej
7
. Istotą państwa totalitarnego była jego wszechobecność we wszystkich 

przejawach życia społecznego. Państwo prawa zostało zastąpione państwem 
policyjnym. Powszechnie uznaje się, że przykładami państw totalitarnych  
w XX wieku były III Rzesza Niemiecka, państwa typu stalinowskiego do 1956 r. 
oraz państwo Czerwonych Khmerów w Kampuczy

8
. Współcześnie jako państwo 

totalitarne postrzegana jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.  Warto 
w tym miejscu wspomnieć o kierunku filozofii i myśli politycznej stworzonym  
przez niemieckiego filozofa Carla Schmitta określanym jako decyzjonizm. Teoria 
decyzjonizmu została szeroko wykorzystana w faszystowskim modelu państwa 
oraz w niektórych systemach autorytarnych, na przykład w frankistowskiej 
Hiszpanii i w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej

9
. Również w naszym kraju 

współcześnie wywołuje ona ożywione dyskusje
10

. Podstawowa teza decyzjonizmu 
głosi, że suweren (władca) dysponuje władzą w całości i bez żadnych ograniczeń. 
Jest to bowiem niezbędny warunek zachowania ładu państwowego. Wszelkie 
prawo jest tylko prawem „sytuacyjnym”. Suweren sam określa taką sytuację,  
i na tej podstawie stanowi prawo. W celu zachowania porządku państwowego 
suweren ma prawo wydawać decyzje nie krępując się prawem. Interes państwa  
to bowiem coś więcej niż związanie normatywne. Uwolnienie decyzji suwerena 
spod ograniczeń prawnych powoduje, iż jego decyzje mają postać absolutną,  
stoją ponad prawem.

11
 Na potrzeby niniejszego opracowania państwa autorytarne  

oraz totalitarne potraktowano łącznie koncentrując się na syntetycznym 
przedstawieniu elementów wspólnych dla obu tych modeli sprawowania władzy. 
Jako egzemplifikację przedstawiającą model struktur organizacyjnych oraz kontroli 
nad siłami zbrojnymi w państwach niedemokratycznych przyjęto założenia 
organizacyjne i funkcjonowanie sił zbrojnych w oparciu o teorię marksizmu-
leninizmu, głoszącej potrzebę istnienia jednopartyjnej dyktatury i rządów 
sprawowanych przez nieliczną elitę biurokratyczną, jak to miało miejsce na 
przykład w Związku Radzieckim, państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 
Chinach oraz Wietnamie

12
. Wyróżniającą cechą stosunków cywilno-wojskowych  

w tych państwach była subordynacja sił zbrojnych wobec partii komunistycznych. 
Siły zbrojne tych państw wypełniały zarówno funkcję wewnętrzną, zwalczając 
opozycję antykomunistyczną i prowadząc ideologiczną indoktrynację, jak też 
funkcję zewnętrzną. Uczestnictwo w Układzie Warszawskim i zależność od 
Związku Radzieckiego powodowały, że za jedno z najważniejszych zadań armii 
uznawano obronę socjalizmu. Oznaczało to, że funkcje wojska w państwach 
komunistycznych odzwierciedlały niedemokratyczną naturę ich systemów 
politycznych

13
.  

                                                 
7
  G. Sartori, Teoria demokracji. Warszawa 1994, s. 228-264. 

8
  K.A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa 1995, s. 63;  
A. Antoszewski, R. Herbut (red.): Leksykon politologii. Wrocław 2002, s. 457-458. 

9
  A. Antoszewski, R. Herbut (red.): Leksykon politologii. Wrocław 2002, s. 58-59. 

10
 Zob. m. in. P. Pluciński, Decyzjonizm zamiast debaty? O przeciwstawnych wzorach działania  
w sferze publicznej,  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2934/1/15.%20PRZEMYS%C5 
%81AW%20PLUCI%C5%83SKI%20RPEiS%204-2011.pdf (pobrano 29.12.2017 r.); J. Bartyzel, Czy 
pierwszeństwo polityki przed prawem jest czymś wyjątkowym?, http://www.teologiapolityczna.pl/jacek-
bartyzel-czy-pierwszenstwo-polityki-przed-prawem-jest-czyms-wyjatkowym (pobrano 29.12.2017 r.). 

11
 A. Antoszewski, R. Herbut (red.): Leksykon politologii. Wrocław 2002, s. 58-59. 

12
 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa 1995, s. 55. 

13
 Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym. Warszawa 1997, s. 254. 
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Kontrola nad armią 
Z politycznego punktu widzenia kontrola jest formą władzy lub wpływu, co 

oznacza, że stosunek między kontrolującym a kontrolowanym jest asymetryczny. 
Kontrola polega na podejmowaniu działań mających na celu otrzymanie informacji 
o politycznej aktywności podmiotu kontrolowanego i modyfikację tej aktywności  
w kierunku pożądanym dla kontrolującego. Polityczna kontrola podporządkowana 
jest zasadniczemu celowi, jakim jest utrzymanie lub zmiana istniejącej konfiguracji 
politycznej. Działalność podmiotów kontrolujących oceniana jest zarówno  
z punktu widzenia tych, którzy władzę aktualnie sprawują, jak i tych którzy się o nią 
ubiegają.

14
 Należy zauważyć, że cywilna kontrola nad armią nie oznacza, że mamy 

do czynienia z państwem demokratycznym. Dopiero poddanie cywilnych polityków 
sprawujących kontrolę nad wojskiem demokratycznym procedurom, podział 
kompetencji władz państwowych w stosunku do wojska, neutralność partyjna  
i ideologiczna sił zbrojnych, jak również umożliwienie obywatelom swobodnego 
wyrażania poglądów na temat sił zbrojnych i problemów związanych z obronnością 
pozwalają określać dany system mianem demokratycznego

15
.  

 
Z. Trejnis podkreśla, że założenia organizacyjne i funkcjonowanie sił 

zbrojnych w jednopartyjnych systemach autorytarnych oparte były o „leninowskie 
zasady budownictwa wojskowego” i zakładały, że wojsko stojąc na straży 
socjalizmu było „zbrojnym ramieniem” partii komunistycznej

16
. Z tych zasad 

wynikała jedność armii i narodu oraz sprawowanie kierownictwa politycznego nad 
siłami zbrojnymi przez partię komunistyczną: „Ludowe Wojsko Polskie i jego kadra 
są nierozdzielną częścią narodu, któremu przewodzi Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza, czołowa siła Frontu Jedności Narodu. Wynika stąd konieczność 
pełnego osobistego zaangażowania się oficera w sprawę budowy socjalizmu  
w Polsce oraz zwycięstwa pokoju i postępu na całym świecie”

17
. Modele  

struktur organizacyjnych i funkcjonowania sił zbrojnych oparte były na podejściu 
klasowym, co oznaczało, że żołnierzy rekrutowano przede wszystkim z klas 
pracujących: klasy robotniczej, chłopstwa, inteligencji

18
. Występowała kadrowa 

struktura organizacyjna wojska
19

. Wojsko miało być wierne proletariackiemu 
internacjonalizmowi, a więc udzielać pomocy innym państwom, gdzie zagrożony 
był system socjalistyczny: „Właściwie pojęty patriotyzm łączy się nierozdzielnie  
z internacjonalizmem, z poczuciem głębokiej klasowej i ideowej więzi z innymi 
krajami socjalizmu i siłami postępu na całym świecie. Służąc swojej ludowej 
Ojczyźnie, oficer związany jest nierozerwalnie braterstwem idei i broni  
z żołnierzami Armii Radzieckiej i wszystkich sojuszniczych armii socjalistycznych. 
Oficer ludowego wojska powinien poczuwać się do proletariackiej, braterskiej więzi 
z międzynarodową klasą robotniczą; solidaryzować się z narodami dążącymi do 

                                                 
14

 A. Antoszewski, R. Herbut (red.): Leksykon politologii. Wrocław 2002, s. 189. 
15

 R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy. Kraków 1995, s. 336-342. 
16

 Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym. Warszawa 1997, s. 194-200. 
17

 Zasady etyki kadry ludowego Wojska Polskiego. Łódź 1965, s. 19-20. 
18

 Zob. M. Michalik, Społeczno-polityczna rola wojska w życiu kraju i narodu (w:) 40 lat Ludowego 
Wojska Polskiego. Wrocław 1984, s. 340. 

19
 Kadrowy system wojska – system polegający na utrzymywaniu zmniejszonego stanu etatowego 
wojska. Trzon skadrowanych oddziałów stanowią głównie oficerowie, chorążowie i podoficerowie 
zawodowi, dzięki którym w razie mobilizacji możliwe jest szybkie zorganizowanie oddziału. Zob. Mała 
Encyklopedia Wojskowa, t. II. Warszawa 1971, s. 8. 
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uzyskania lub utrwalenia swojego niepodległego bytu oraz wszystkimi ludźmi 
dobrej woli, którzy przeciwstawiają się imperialistycznym dążeniom wojennym”

20
. 

W armii kładło się nacisk na wysoką i świadomą dyscyplinę oraz stałą gotowość  
do odparcia agresji ze strony państw kapitalistycznych. Marszałek Związku 
Radzieckiego W.D. Sokołowski w swoim dziele zatytułowanym „Strategia  
wojenna” pisał: „Siły zbrojne państw socjalistycznych są to siły zbrojne całkowicie 
nowego typu, siły zbrojne ludu, który uwolnił się z ucisku kapitalistycznego, 
powołane do obrony wolności i niepodległości narodu przed zakusami  
agresorów imperialistycznych”

21
. Zdaniem wspomnianego autora w państwach 

socjalistycznych istniała zgodność interesów państwa i sił zbrojnych  
z interesami narodu, w odróżnieniu od państw kapitalistycznych w których istota  
i przeznaczenie sił zbrojnych kolidowały z interesami narodu. W siłach  
zbrojnych państw socjalistycznych nie występował antagonizm klasowy  
pomiędzy masami żołnierskimi a korpusem oficerskim, charakterystyczny dla armii 
państw kapitalistycznych. Według W.D. Sokołowskiego w armiach państw 
kapitalistycznych oficer był sługą i wykonawcą woli imperialistów podczas gdy  
w państwach socjalistycznych oficer służył całemu narodowi i był wykonawcą jego 
woli

22
. Cechą charakterystyczną armii państw socjalistycznych było istnienie 

scentralizowanego kierownictwa nad siłami zbrojnymi – sekretarz generalny partii 
komunistycznej był przewodniczącym komitetu obrony państwa, a w komitecie 
centralnym występował wydział do spraw wojskowych i bezpieczeństwa państwa, 
który odpowiadał za działalność i kierownictwo partii w siłach zbrojnych. Większość 
decyzji dotyczących obronności państwa i sił zbrojnych zapadała na posiedzeniach 
biura politycznego partii komunistycznej

23
. W. D. Sokołowski stwierdza: „Podwaliną 

budownictwa sił zbrojnych w Związku Radzieckim i w innych państwach 
socjalistycznych jest sprawowanie kierownictwa nad siłami zbrojnymi przez partie 
komunistyczne i robotnicze. Partie te troskliwie opiekują się siłami zbrojnymi, 
umacniają ich zdolność i gotowość bojową, zagrzewają i inspirują żołnierzy do 
wielkich czynów bojowych w imię interesów wszystkich narodów państw 
socjalistycznych”

24
. W Radzieckich Sił Zbrojnych istniały organy partii 

komunistycznej, których przedstawiciele zajmowali się pracą partyjno-polityczną. 
Pracę taką uznawano za potrzebną, gdyż miała ona umacniać potęgę bojową sił 
zbrojnych, dyscyplinę żołnierzy, wychowywać ich w duchu wierności ojczyźnie, 
partii komunistycznej i rządowi radzieckiemu, w duchu radzieckiego patriotyzmu, 
przyjaźni narodów i proletariackiego internacjonalizmu. Niesłychanie istotne było 
również kształtowanie wśród żołnierzy wysokiej rewolucyjnej czujności i nienawiści 
do wrogów ZSRR. Pracą partyjno-polityczną w siłach zbrojnych kierował  
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KC KPZR) za 
pośrednictwem Głównego Zarządu Politycznego Armii i Marynarki Radzieckiej, 
który działał na prawach wydziału KC KPZR. Przy Głównym Zarządzie Politycznym 
istniała komisja partyjna, której skład zatwierdzał KC KPZR. Pracą partyjno-
polityczną w okręgach wojskowych, grupach wojsk i flotach kierowały odpowiednie 
zarządy polityczne, a w armiach, flotyllach, korpusach, dywizjach i brygadach – 
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 Tamże, s. 16-17. 
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 W. D. Sokołowski, Strategia wojenna. Warszawa 1964, s. 265.  
22

 Tamże, s. 266. 
23

 Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym. Warszawa 1997, s. 198. 
24

 Tamże, s. 267. 
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wydziały polityczne. Przy wszystkich organach politycznych istniały komisje 
partyjne, wybierane na odpowiednich konferencjach partyjnych. Wszystkie organy 
polityczne były powoływane przez ministra obrony i szefa Głównego Zarządu 
Politycznego, zgodnie ze strukturą ustaloną przez KC KPZR

25
. W 1983 r. ukazała 

się publikacja przygotowana przez pracowników naukowych Akademii Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego zatytułowana „System obronny socjalistycznego 
państwa”, na przykładzie której można precyzyjnie pokazać jak wyglądała struktura 
organizacyjna sił zbrojnych i kontrola nad armią w państwie autorytarnym  
jakim była ówczesna Polska. Znamienny jest następujący fragment: „(…) Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza, współdziałając z innymi stronnictwami 
politycznymi, nadaje ogólny kierunek działalności naszego ludowego państwa we 
wszystkich dziedzinach, a zatem i w dziedzinie obronności. Najwyższe organy 
partyjne, a przede wszystkim Biuro Polityczne KC PZPR – kierując się uchwałami 
(…) ustalają: koncepcję doktryny obronnej; kierunki polityki obronnej państwa  
i funkcjonowania jego systemu obronnego; zasady organizacji i rozwoju sił 
zbrojnych oraz sposoby mobilizowania społeczeństwa do koncentracji wysiłku na 
rzecz wszechstronnego umacniania potencjału obronnego Polski. Przewodnia rola 
PZPR wyraża się także w udziale członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC 
PZPR w pracach Komitetu Obrony Kraju (w sprawowaniu określonych funkcji),  
a na szczeblu wojewódzkim w udziale sekretarzy komitetów wojewódzkich PZPR  
w działalności wojewódzkich komitetów obrony. Organy polityczne ustalają  
w sferze polityczno-obronnej zadania, które powinny być realizowane przez ich 
aparat wykonawczy, a także przez organy polityczne działające w systemie 
organów władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej”

26
. Wynika 

z tego, że armię traktowano jako element aparatu państwa będący na równi  
z innymi organami aparatu władzy, pod wpływem kierowniczej roli partii 
komunistycznej. W PRL kierownicza rola PZPR w odniesieniu do ludowego  
Wojska Polskiego opierała się na ogólnych założeniach tego kierownictwa  
z uwzględnieniem specyfiki wojska w sferze dowodzenia, planowania strategiczno-
obronnego i mobilizacyjnej. Rola ta przejawiała się także w tym, że przedstawiciele 
wojska wchodzili w skład najwyższych instancji partyjnych – Biura Politycznego KC 
PZPR, Komitetu Centralnego i jego komisji, Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej i 
Centralnej Komisji Rewizyjnej. Komitet Centralny PZPR za pośrednictwem 
Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego kierował pracą ideologiczną i 
polityczną w siłach zbrojnych, a jeden z sekretarzy KC PZPR  
był odpowiedzialny za całokształt problematyki sił zbrojnych

27
. J. Muszyński 

podkreślał, że kierownicza rola PZPR wobec wojska gwarantowała, że wojsko nie 
mogło stać się apolityczne i być w społeczeństwie siłą neutralną, oraz sprawiała, 
że było ono integralnym ogniwem socjalistycznego państwa jako zbrojna jego 
część i narzędzie ochrony socjalistycznego ustroju

28
.        
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„Żołnierz – obywatel” i pokusa pretorianizmu 
Analizując kwestię kontroli nad armią w krajach niedemokratycznych nie 

sposób nie odnieść się do zjawiska pretorianizmu czyli interwencji wojska  
w politykę. Zdaniem M. Wichłacz złożoność tego zjawiska powoduje, że choć 
dotychczas podjęto wiele prób wyjaśnienia przyczyn interwencji wojskowej, to są 
one często wzajemnie sprzeczne, wykluczające się bądź mają jedynie cząstkowy 
charakter, co owocuje niekompletnymi lub jednowymiarowymi wynikami badań. 
Wielość ujęć badawczych można pogrupować w dwa dychotomiczne podejścia: 
wewnętrzne – kładące nacisk na specyficzne cechy, cele organizacyjne sił 
zbrojnych, takie jak natura szkolenia wojskowego czy postrzegane przez wojsko 
zagrożenia dla jego interesu korporacyjnego, oraz zewnętrzne – dostrzegające 
źródła interwencji w cechach systemu politycznego i społecznego

29
. Wojsko  

to instytucja zorganizowana na zasadzie ścisłej hierarchii funkcji i pełnej 
dyspozycyjności żołnierzy, a więc na takich zasadach, które są skrajnym 
przeciwieństwem zasad demokratycznych. Ponadto siły zbrojne dysponują 
środkami zbrojnej przemocy i są przygotowywane do tego by w odpowiednim 
momencie stanąć do walki. Nie ulega wątpliwości, że jest to taka struktura, która 
może łatwo zapanować nad strukturami cywilnymi, gdyby wymknęła się spod 
kontroli. Problem funkcjonowania wojska – instytucji niedemokratycznej w państwie 
demokratycznym stanowił przedmiot odczytu zatytułowanego „Demokracja  
a wojsko” wygłoszonego przez J. Piłsudskiego w 1924 r. Marszałek mówił wtedy: 
„Dzieje wojska – to dzieje nakazu (…). Jest to odwieczne życie wojska – rozkaz,  
i mus związany z rozkazem (…) Czy jest coś bardziej sprzecznego, gdy zestawić 
to wszystko z demokracją? (…) W chwili wielkich walk o demokrację od problematu 
się cofnięto. Bratnia Francja, próbując go rozstrzygnąć, chciała zrobić z ‘soldat’ – 
‘citoyen-soldat’. I przestraszyła się zadania. (…) Wszędzie symbolem demokracji 
od jej początków jest to, co jest prawem. (…) Czy są inne jakieś symbole, które  
w historii, jak cement, używane były, jak spoidło, dla budowy demokracji? Gdy 
mowa o wojsku jeden symbol jest widoczny. (…) Honor – to bóg wojska, który 
niesie nakaz; ma taką siłę uderzenia, że śmierć wywołuje. (…) Honor jest potęgą. 
(…) Wahając się pomiędzy miłością dla siły a miłością dla swobody, prócz prawa  
i honoru nic nie znajduję. Prawo i honor, honor i prawo – cement to może 
wystarczający. Trzeba im dać żyć. Gdy kwiaty te zaczną żyć – to i problem w całej 
swej bezwzględności odejdzie ku przyszłości”

30
. Aby zapobiec ewentualnym 

dążeniom ze strony sił zbrojnych do dominacji w systemie politycznym,  
w państwach o tradycji rządów demokratycznych powszechnie stosuje się zasadę 
cywilnej politycznej kontroli nad wojskiem oznacza, że wojsko pozostaje tylko  
i wyłącznie instrumentem w ręku demokratycznie ustanowionych władz państwa.  
J. Piłsudski twierdził również: „(…) Niepodobna żądać, aby w państwie naszym 
wojsko służyło partiom politycznym i ich prywatnym do państwa interesom. 
Niepodobna także sądzić, iżby wojsko, przeznaczone by być walczącą 
reprezentacją narodu w razie konieczności obrony zbrojnej granic państwa, mogło 
być posłusznym i utrzymanym w honorze służby, gdy ma pracować jako obiekt 
przetargów pomiędzy poszczególnymi ambicjonizującymi generałami czy posłami. 

                                                 
29

 M. Wichłacz, Pretorianizm – u źródeł interwencji politycznej sił zbrojnych, www.wrsp.sjol.eu/ 
download.php?id=48b94bd1aea4391bd721b7032c5320247c55e47a (pobrano 03.01.2018 r.). 

30
 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VIII. Warszawa 1937, s. 8-16. 
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Sztandary nasze, okryte chwałą zwycięstw, mogą schylać czoła jedynie przed 
reprezentantami państwa i przed tymi, co wojskiem dowodzą”

31
. Czas szybko 

zweryfikował te słowa. J. Piłsudski 12 maja 1926 r. przy wsparciu wiernych sobie 
oddziałów wojska złamał prawo obowiązujące wszystkich obywateli i w wyniku 
dokonanego zamachu stanu zapoczątkował w Polsce trzynastoletni okres rządów 
autorytarnych. Spowodował tym samym podziały w wojsku i społeczeństwie 
polskim, które przetrwały wiele lat.            

 
Wnioski 
Autor artykułu stoi na stanowisku, że neutralność partyjna i ideologiczna  

sił zbrojnych stanowi jedną z najważniejszych różnic między państwami 
niedemokratycznymi (totalitarnymi i autorytarnymi) a państwami demokratycznymi. 
Państwa niedemokratyczne wyrażają interesy części społeczeństwa przeciwko 
całości. Natomiast państwa demokratyczne zbudowane są na zasadzie „praw 
człowieka”, które są prawami uniwersalnymi. W państwach niedemokratycznych na 
pierwszym planie występuje partia, rasa, naród, zaś w demokracjach najważniejszy 
jest człowiek. W Polsce po 1989 roku ukształtowanie demokratycznego państwa 
spowodowało uwolnienie wojska od jednostronnej zależności od którejkolwiek 
partii politycznej. Kadra nie może należeć do żadnej partii i nie powinna głosić 
czysto partyjnych poglądów, może natomiast posiadać poglądy polityczne  
w szerokim tego słowa znaczeniu. Ujmując zagadnienie w nieco inny sposób 
można stwierdzić, że istnienie demokratycznej cywilnej kontroli nad armią sprzyja 
rozwijaniu autentycznych więzi między wojskiem a społeczeństwem, które są 
niezbędne jeśli wziąć pod uwagę zdolność sił zbrojnych do służenia Ojczyźnie  
oraz jej obywatelom. Trzeba podkreślić, że neutralność partyjna i ideologiczna sił 
zbrojnych oraz ich wierność konstytucyjnym zasadom demokratycznym jest 
niezbędna aby zachowały one swój ogólnonarodowy charakter. Zbyt daleko idąca 
ingerencja polityków może bowiem sprawić, że wojsko stanie się wojskiem tej 
części obywateli, którzy stanowią zaplecze społeczne siły politycznej zdolnej do 
zapewnienia sobie dominującej pozycji z życiu publicznym. W konsekwencji armia, 
przez oponentów politycznych i ich zwolenników w społeczeństwie może być 
traktowana jako potencjalne zagrożenie.    

 
Streszczenie 
W prezentowanym artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące 

kontroli nad armią w państwach niedemokratycznych. Analizę przeprowadzono na 
przykładach armii Związku Radzieckiego i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli 
państw w których siły zbrojne były zorganizowane i funkcjonowały w oparciu  
o teorię marksizmu-leninizmu. W opracowaniu wiele miejsca poświęcono również 
zjawisku pretorianizmu czyli interwencji wojska w politykę oraz możliwym 
przyczynom takiego zaangażowania. 

Słowa kluczowe: Armia Radziecka, Ludowe Wojsko Polskie, marksizm-
leninizm, kontrola nad armią, pretorianizm  
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Summary 
The paper presents some aspects concerning control of the army in 

undemocratic states. The analysis was carried out on the examples of Soviet Army 
and Polish People’s Army, both of which were organised and functioned on the 
basis of the theory of Marxism-Leninism. In the article much attention was given  
to the phenomenon of praetorianism understood as intervention of armed forces in 
the domestic political system as well as possible causes of such engagement.   

Key words: Soviet Army, Polish People’s Army, Marxism-Leninism, control of 
the army, praetorianism 
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INFASTRUKTURA KRYTYCZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 

 
 
Wstęp 
Zarządzanie kryzysowe stanowi jedną z takich problematyk, które wymagają 

nieustannego powtarzania. W obliczu postępującej globalizacji, szybkiego  
postępu cywilizacyjnego i technicznego zarządzanie kryzysowe ulega ciągłym 
modyfikacjom. Kolejne wydarzenia powodują, iż na daną tematykę trzeba patrzeć 
w coraz to nowszym świetle, ponieważ nic nie jest na zawsze – rozwiązania 
przynoszące efekty dzisiaj, niekoniecznie muszą sprawdzić się za jakiś czas. 

Bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem życia człowieka, dlatego też  
stworzenie odpowiednich uregulowań prawnych, zabezpieczeń i systemów 
mających je chronić jest zasadniczym zadaniem państwa. Jednym z takich 
systemów jest infrastruktura krytyczna, która musi być bezpieczna oraz zdolna  
do szybkiej rekonstrukcji w przypadku jej zakłócenia lun destabilizacji. Ów 
konieczność jest skutkiem roli, jaką infrastruktura ta  pełni we współczesnym 
państwie i jego funkcjonowaniu. Nie ulega wątpliwości, iż stanowi ona narzędzie 
konieczne, które służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb, tak samego państwa, 
jak i społeczeństwa. Od właściwego funkcjonowania infrastruktury krytycznej 
zależy zdrowie oraz życie ludzi. W związku z tym bardzo ważne jest, aby 
uzmysłowić sobie, czym tak naprawdę jest infrastruktura krytyczna, a także jaką 
rolę pełni we współczesnym państwie. 

 
Infrastruktura krytyczna i jej znaczenie w Unii Europejskiej 
Infrastruktura krytyczna i jej ochrona stanowią stosunkowo młode pojęcia, 

bowiem po raz pierwszy zaistniały w oficjalnych dokumentach państwowych 
Stanów Zjednoczonych w dyrektywie wydanej przez Billa Clintona z dnia 22 maja 
1998 r. w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej. Akt ten wskazywał na 
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na tą infrastrukturę w kontekście ataków 
terrorystycznych. Ponadto zdefiniował ją jako rzeczywiste oraz cybernetyczne 
systemy konieczne do funkcjonowania w minimalnym zakresie państwa  
i jego gospodarki. Od tej chwili zagadnienie ochrony infrastruktury krytyczne 
systematycznie rozwijano, a USA stały się liderem w tej dziedzinie

1
. 

Sam termin „infrastruktura” jest wieloznaczny i oznacza coś podstawowego  
w jakiejś strukturze. Za krytyczną infrastrukturę należy uznawać taką, której 
nieprawidłowe działanie, zniszczenie lub ograniczenie zasobów istotnie 
wpływałoby na osłabienie danego regionu lub całego kraju. W związku z tym  
w skład infrastruktury krytycznej wchodzą całe sektory gospodarki, sieci 
dystrybucyjne, instytucje i systemy zapewniające ciągłość usług i przepływu 

                                                 
1
 Szewczyk T., Pyznar M., Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne, „Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. 2010, nr 2, s. 54. 
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towarów ważnych dla obronności państwa, jego bezpieczeństwa gospodarczego, 
jak również zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w nim mieszkających

2
. 

Odnosząc się do obszaru Unii Europejskiej należy wskazać, iż podstawą 
ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej jest Dyrektywa Rady 2008/114/WE  
z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej 
infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.  
W dokumencie tym po raz pierwszy do prawa wspólnotowego wprowadzono takie 
pojęcia, jak: infrastruktura krytyczna, europejska infrastruktura krytyczna, właściciel 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ochrona infrastruktury krytyczne.  
W Dyrektywie określono, iż „infrastruktura krytyczna” jest składnikiem, systemem 
lub częścią infrastruktury znajdującej się na terytorium państw – członków Unii 
Europejskiej, które mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia, 
funkcji społecznych, a których zakłócenie lub zniszczenie miałoby negatywny 
wpływ na państwo, które utraciłoby te funkcje. Z kolei ,,europejska infrastruktura 
krytyczna” wg art. 1 Dyrektywy odnosi się do tych samych kategorii, ale  
z zastrzeżeniem, iż zniszczenie lub zakłócenie funkcji miałoby wpływ na co 
najmniej dwa państwa członkowskie

3
.  

O istocie infrastruktury krytycznej i jej wpływie na bezpieczeństwo 
poszczególnych państw, jak i społeczności międzynarodowej świadczą działania 
podejmowane na szczeblu unijnym. Już w 2004 r. Rada Europejska zleciła Komisji 
Europejskiej opracowanie strategii dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej, 
czego wynikiem stał się komunikat pt.: Ochrona infrastruktury krytycznej  
w walce z terroryzmem

4
, gdzie podsumowano dotychczasowe działania 

podejmowane przez UE na rzecz ochrony tej infrastruktury. Znalazła się w nim 
także propozycja utworzenia nowych instrumentów ochrony, a także sieci 
ostrzegania o zagrożeniach. Propozycje KE zostały w pełni poparte przez  
Radę Europejską w konkluzjach dotyczących ataków terrorystycznych

5
, a także  

w programie na rzecz zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym z 2004 roku
6
. 

Komisja Europejska w czerwcu 2005 roku zorganizowała w Brukseli 
seminarium dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej. Było to pierwsze takie 
przedsięwzięcie w ramach struktur Unii Europejskiej, którego celem stało się 
zebranie opinii ekspertów (m.in. ekspertów z dziedziny pożarnictwa, ochrony 
mienia, bezpieczeństwa) dotyczących omawianej tematyki, które stałyby się 
podstawą do przygotowania projektu Europejskiego Programu Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej. W wyniku prac stworzono Zieloną Księgę w sprawie 
europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej

7
, w której zawarto opinie 

ekspertów, zdefiniowane pojęcie infrastruktury krytycznej, zakres ochrony tej 

                                                 
2
  Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Warszawa 2016, s. 72. 

3
  Piwowarczyk R., Europejska infrastruktura krytyczna (w:) Tyburska A. (red.): Ochrona infrastruktury 
krytycznej. Szczytno 2010, s. 81-89. 

4
  Komunikat Komisji Europejskiej pt. Ochrona infrastruktury krytycznej w walce z terroryzmem, Komisja   
Wspólnot Europejskich. Bruksela, dnia 20.10.2004 r., KOM(2004)702 wersja ostateczna. 

5
  Konkluzje Rady w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na ataki terrorystyczne, 1532/04. 

6
  Solidarnościowy program UE na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i atakom terrorystycznym, 
1548/04. 

7
  Zielona księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej, Komisja 
Wspólnot Europejskich. Bruksela, dnia 17.11.2005 r., KOM (2005) 576. 
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infrastruktury oraz przedstawiono rolę sektora prywatnego, który jest właścicielem 
przewarzającej części takiej infrastruktury na terenie Unii Europejskiej

8
. 

We wrześniu 2005 r. zorganizowano II seminarium, w czasie którego skupiono 
się tutaj na całej infrastrukturze krytycznej łącznie ze współpracą w ramach 
administracji publicznej i sektorem prywatnym. Spotkanie to zakończyło się 
wypracowaniem wspólnego dokumentu Europejskiego Programu Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej (ERCIP), w którym przedstawiono zadania dla 
poszczególnych sektorów, a w wśród nich następujące:  

─ Sektor VIII Porządek publiczny: zapewnienie porządku publicznego oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego; 

─ Sektor IX Porządek prawny: zarządzanie wymiarem sprawiedliwości  
i więziennictwa oraz zapewnienie prawa i porządku;  

─ Sektor X Administracja cywilna: komunikacja dyplomatyczna, informacja 
rządowa oraz siły zbrojne; 

─ Sektor XI Transport (Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport 
lotniczy, Transport morski, Transport śródlądowy, Kontrola rurociągów); 

─ Sektor XII Przemysł chemiczny i nuklearny: przewóz niebezpiecznych 
towarów. 

 
Polskie regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej 
Odnosząc się do polskich regulacji w zakresie ochrony infrastruktury 

krytycznej, trzeba wskazać, iż do 2007 roku obiekty, które zaliczane są obecnie  
do tej grupy także były poddane ochronie, ale na innej podstawie. Wówczas 
najważniejszymi aktami prawnymi w omawianym zakresie były: ustawa  
o powszechnym obowiązku obrony RP

9
 oraz rozporządzenie w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich 
szczególnej ochrony

10
, które wprowadzały pojęcie ochrony obiektów szczególnie 

ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Do kategorii tej na mocy 
wskazanego rozporządzenia zaliczały się: zakłady produkujące, magazynujące  
i remontujące uzbrojenie, środki bojowe i sprzęt wojskowy, magazyny 
państwowych rezerw, obiekty jednostek organizacyjnych MON, obiekty 
infrastruktury transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego, elektrownie  
i zapory wodne.  

Ponadto zbieżny katalog obiektów zawierała ustawa o ochronie osób  
i mienia

11
, w którym jednak wprowadzono bardziej precyzyjny podział na cztery 

kategorie obiektów. Pierwszą kategorię tworzą obiekty ważne z punktu widzenia 
obronności, w tym: zakłady produkujące, magazynujące i remontujące uzbrojenie, 
sprzęt i urządzenia wojskowe, zakłady specjalnej produkcji, magazyny rezerw 
strategicznych. Drugą grupę stanowią obiekty istotne z punktu widzenia interesu 
gospodarczego kraju, w tym zakłady, które mają związek z wydobyciem surowców 
mineralnych. Kolejną kategorię tworzą obiekty ważne z punktu widzenia 

                                                 
8
  Szewczyk T., dz. cyt., s. 40-41. 

9
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1430). 

10
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r. nr 116  
poz. 1090). 

11
 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213). 
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bezpieczeństwa publicznego np. ciepłownie, wodociągi, ujęcia wodne, linie 
energetyczne, zakłady wykorzystujące materiały promieniotwórcze i jądrowe, itd. 
Natomiast czwartą grup obiektów są inne istotne dla interesu państwa,  
w tym obiekty o specyficznej produkcji gospodarczej, urządzenia i obiekty 
telekomunikacyjne, radiowe, telewizyjne, pocztowe, archiwa państwowe i muzea

12
. 

W przytoczonym rozporządzeniu zaznaczono, że szczególna ochrona 
obiektów jest prowadzona przez jednostki zmilitaryzowane, które na podstawi 
odrębnych przepisów są tworzone w tym celu. Ustawodawca dodatkowo w ramach 
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz określenia ogólnego kierownictwa  
w zakresie obronności państwa, przekazał Radzie Ministrów wskazanie obiektów 
szczególnie istotnych dla obronności, bezpieczeństwa państwa, obronności, jak 
również powierzył jej przygotowanie planów ochrony tych obiektów. W związku  
z tym pojęcia ochrony obowiązkowej i ochrony szczególnej stały się podstawą do 
podjęcia działań w celu zdefiniowania w polskim prawie infrastruktury krytycznej, 
które jak dotychczas najszerzej określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym

13
. 

Infrastruktura krytyczna zgodnie z art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
oznacza systemy oraz obiekty, które wchodzą w ich skład (tj. obiekty: budowlane, 
urządzenia, instalacje, usługi) oraz są kluczowymi dla bezpieczeństwa państwa, 
jego obywateli, a także służą zapewnieniu właściwego funkcjonowania organów 
administracji publicznej, przedsiębiorców i instytucji. W codziennym życiu 
infrastrukturę krytyczna odbiera się, jako zużywaną energię w gospodarstwach 
domowych, wodę pitną, środki komunikacji teleinformatycznej, czy też sklepy,  
w których ludzie robią zakupy. Jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu tej 
infrastruktury, albo ich zniszczenie skutkować może destabilizacją życia 
społecznego, zakłóceniami w gospodarce oraz służbie zdrowia. Ponadto może to 
poważnie wpłynąć na odczuwany poziom bezpieczeństwa

14
. 

Przedstawiona definicja infrastruktury zawiera w sobie pewnego rodzaju 
odniesienie do elementów tworzących tą infrastrukturę według ustawy o ochronie 
osób i mienia. K. Stec słusznie zauważył, iż wspomniana kategoria podmiotów, 
które podlegają obowiązkowej ochronie obejmuje zasadniczo te same obiekty, 
które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej według ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym

15
. 

Specyfika pojęcia infrastruktura krytyczna uwidacznia się w jej wrażliwości, 
którą rozumie się  jako odporność na zagrożenia o różnorodnym pochodzeniu.  
W odniesieniu do tej infrastruktury owa wrażliwość dotyczy kosztów, które może 
ponieść państwo w sytuacji zakłócenia działalności jednego z krytycznych 
elementów infrastruktury, jak również pozwala odpowiedzieć na pytanie  
o współzależność infrastruktury i określić słabe punkty połączeń między 
poszczególnymi jej elementami

16
. W związku z tym zasadne jest zaliczenie takiej 

infrastruktury do podlegającej obowiązkowej ochronie. Ponadto ta wyjątkowość 
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 Trubalska J., Wybrane aspekty ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI”. 
2015, nr 5, s. 113-114. 

13
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209). 

14
 Guzel A., Infrastruktura krytyczna. Rola w funkcjonowaniu współczesnego państwa (w:) Denysiuk I., 
Sobejko Z. (red.): Zarządzanie kryzysowe. Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia. Warszawa 
2017, s. 310. 

15
 Stec K., Wybrane prawne narzędzia ochrony krytycznej w Polsce, „Bezpieczeństwo narodowe”. 2011, 
nr 19, s. 186. 

16
 Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków 2015, s. 43. 
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sprowadza się do tego, iż w sytuacji wystąpienia długich zakłóceń infrastruktury 
krytycznej, działanie państwa w normalnych warunkach jest trudne, a nawet 
niemożliwe i w przypadkach skrajnych może powodować konieczność 
wprowadzenia środków nadzwyczajnych zabezpieczenia państwa, tj. stan klęski 
żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrof lub awarii i usunięcia ich 
skutków

17
. 

Infrastruktura krytyczna należy zatem do obszaru działalności państwa 
poddanej szczególnej ochronie. Natomiast ujęcie jej w ramy systemu powoduje 
konieczność stworzenia regulacji prawnych będących podstawą jego 
funkcjonowania, określenia podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i jej 
ochronę oraz podmioty wyznaczające obiekty tworzące ów system.  

  
Elementy systemu infrastruktury krytycznej 
Współcześnie, zgodnie ze znowelizowaną w 2017 r. ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym w skład  infrastruktury krytycznej Polski wchodzi jedenaście 
połączonych ze sobą systemów, które stanowią niejako rdzeń funkcjonowania całej 
gospodarki, systemu opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa. W związku z tym 
należy wskazać, iż do systemów tych zaliczają się: 

─ zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa – system ten 
zapewnia energię cieplną i elektryczną, zaopatruje struktury państwowe  
w paliwa, dzięki czemu możliwym jest funkcjonowanie tak gospodarki, jak  
i całego społeczeństwa. Zachodzące w ramach tego systemu procesy 
polegają na sprowadzeniu energii (jej wytworzeniu), niezakłóconym jej 
przesyłowi do momentu chwili korzystania z niej przez odbiorców

18
; 

─ łączności – system ten zapewnia obieg informacji. W jego ramach działa: 
poczta, telewizja, radiofonia i telekomunikacja (wykorzystująca fale  
radiowe lub optyczne, przewody, albo inne środki wykorzystujące energię 
elektromagnetyczną). Do najważniejszych funkcji przekazu informacji 
zaliczają się: przekazywanie wiedzy, kształtowanie opinii, tworzenie 
kultury, motywowanie oraz wychowanie. Łączność ma szczególne 
znaczenie w zarządzaniu, w gospodarce oraz w relacjach między 
państwem a obywatelami. Współcześnie trudno wyobrazić sobie życie bez 
skutecznego przekazu informacji

19
; 

─ sieci teleinformatycznych – system ten tworzą współpracujące ze  
sobą oprogramowanie i urządzenia informatyczne, które zapewniają 
przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą 
odpowiedniego urządzenia końcowego przez sieci telekomunikacyjne

20
. 

Natomiast sieć telekomunikacyjna składa się z systemów transmisyjnych  
i urządzeń komutacyjnych lub przekierowujących, jak również z innych 
zasobów umożliwiających nadawanie, odbieranie lub transmitowanie 
sygnałów poprzez przewody, fale optyczne, radiowe, albo inne środki 
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 Trubalska J., Wybrane…, dz. cyt., s. 116. 
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 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 2013, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/ 
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wykorzystujące energię elektromagnetyczną. System teleinformatyczny 
wykorzystują zarówno obywatele, jak i administracja publiczna, która 
realizuje swoje ustawowe obowiązki. 

─ finansowe – system ten składa się z ogółu norm prawnych oraz zespołów 
instytucji finansowych, których zadaniem jest gromadzenie, dzielenie  
i wydatkowanie pieniężnych zasobów państwa. Odpowiednio funkcjonujący 
system finansowy odpowiada za sprawne działanie państwa, gospodarki 
oraz społeczeństwa. Na system ten składa się kila segmentów, a wśród 
nich: budżetowy (struktury organizacyjne i ogół norm prawnych, które 
regulują funkcjonowanie budżetu państwa oraz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego), ubezpieczeniowy (zajmuje się regulacją, 
podziałem i organizacją rynku ubezpieczeniowego), bankowy (w jego 
ramach regulowana jest działalność bankowa, przedstawicielstw 
zagranicznych banków i instytucji kredytowych) oraz kapitałowy (dokonuje 
obrotu instrumentów finansowych średnio- i długoterminowych)

21
. 

─ zaopatrzenia w żywność – stanowi dziedzinę gospodarki, która obejmuje 
wytwarzanie usług dla rolnictwa i środków produkcji, produkcję, 
pozyskiwanie surowców żywnościowych oraz ich skup, transport  
i przechowywanie. System ten obejmuje zatem cały łańcuch dystrybucji 
żywności (od wytworzenia do dostarczenia odbiorcom produktu). Ponadto 
w jego ramach  poruszane są sprawy regulacji rynków rolnych oraz  
jakości artykułów spożywczych. System zaopatrzenia w żywność jest 
zasadniczym filarem gospodarki narodowej, który ma bezpośredni wpływ 
na ekonomiczne bezpieczeństwo kraju. Podstawowym jego celem jest 
utrzymanie produkcyjnej zgodności gospodarki żywnościowej, która 
gwarantuje bezpieczeństwo w tym zakresie. 

─ zaopatrzenia w wodę – system ten tworzą skoordynowane ze sobą 
przedsiębiorstwa, a także urządzenia pobierające, uszlachetniające, 
oczyszczające i dostarczające wodę dla przemysłu i ludności. 
Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków jest jedną z ważniejszych usług 
zapewniających funkcjonowanie i przetrwanie społeczeństwa

22
. 

─ ochrony zdrowia – na system ten składa się zespół instytucji i osób, 
którego zasadniczą funkcją jest zapewnienie opieki zdrowotnej dla 
ludności. Na mocy Konstytucji RP

23
 każdy ma prawo o ochrony zdrowia,  

a władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków.  
W systemie ochrony zdrowia występuje pięć kategorii podmiotów:  
pacjenci, Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty wykonujące działalność 
leczniczą, organy kontroli i nadzoru oraz Ministerstwo Zdrowia.  
W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, iż system ten jest 
najważniejszym elementem infrastruktury krytycznej, bowiem jego 
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 Guzel A., dz. cyt., s. 312-313. 
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 Art. 2, pkt 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
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85 
 

funkcjonowanie zakłada ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, a także jest 
odpowiedzią na każde zaistniałe zdarzenie, czy katastrofę

24
. 

─ transportowe – system ten ma szczególne znaczenie w miastach, gdzie 
wpływa na jakość życia ich mieszkańców. Jego podstawową funkcją jest 
przemieszczanie się ludzi i przewożenie towarów. W jego ramach wyróżnia 
się cztery podsystemy: komunikacji indywidualnej, komunikacji zbiorowej, 
pieszy i rowerowy oraz kolejowy, wody i powietrzny. System transportowy 
określany jest jako filar gospodarki. 

─ ratownicze – jego celem jest ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, 
a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie klęsk żywiołowych, 
pożarów i innych zdarzeń miejscowych

25
. System ratowniczo-gaśniczy  

jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego  
Polski. Skupia on jednostki ochrony przeciwpożarowej, inspekcje, służby, 
straży, instytucje i dobrowolne podmioty, które współdziałają w akcjach 
ratowniczych. System ratowniczy składa się z następujących dziedzin 
ratownictwa: podczas pożarów, techniczne, chemiczne, ekologiczne, 
medyczne, podczas powodzi i innych katastrof naturalnych, górnicze, 
górskie i wodne, morskie, poszukiwanie osób zaginionych, poszukiwanie  
i ratownictwo lotnicze oraz inne rodzaje ratownictwa

26
. Należy wskazać, iż 

ratownictwo obejmuje zarówno etap reagowania, jak i etapy przed 
pojawieniem się niebezpieczeństwa i po zakończeniu zdarzenia. 

─ zapewniające ciągłość działania administracji publicznej – system ten 
odpowiada za niezakłócone działanie administracji publicznej, która 
definiowana jest jako zespół czynności, przedsięwzięć i działań 
organizatorskich i wykonawczych, które są prowadzone prze różne 
instytucje, organy i podmioty na rzecz realizacji interesu publicznego

27
. 

─ produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
chemicznych i promieniotwórczych (w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych). 

Scharakteryzowane systemy infrastruktury krytycznej wskazują, iż pełni on 
bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu państwa oraz wpływa na jego 
bezpieczeństwo. Oczywiście niemożliwością jest wskazanie najważniejszych 
systemów, które sprawują zasadniczą rolę w funkcjonowaniu państwa, ponieważ 
wszystkie są istotne i wzajemnie się uzupełniają. Działanie jednego systemu jest 
zdeterminowanie właściwym funkcjonowaniem innego systemu. Dlatego też 
koniecznością jest zagwarantowanie działania wszystkich wymienionych systemów 
w sposób niezakłócony i minimalizowanie narażenia ich na jakiekolwiek 
zakłócenia. 

Ponadto skutki zakłóceń w poszczególnych sektorach państw nie są obecnie 
już tylko wewnętrznymi problemami jednego kraju. W wielu przypadkach krajowe 
systemy energetyczne, systemy telekomunikacyjne, finansowe, itd. Są ze sobą 
ściśle powiązane, ponieważ są jednocześnie systemami trans granicznymi. 
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Dlatego też istnieje potrzeba szerokiej współpracy w dziedzinie ochrony 
infrastruktury krytycznej tak na szczeblach krajowych, jak i na arenie 
międzynarodowej. 

 
Ochrona infrastruktury krytycznej 
Ochrona infrastruktury krytycznej na mocy art. 3 pkt 3 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym to wszelkiego rodzaju działania, które zmierzają do zapewnienia 
funkcjonalności, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej 
celem zapobiegania ryzykom, zagrożeniom, albo słabym punktom oraz 
ograniczenia i neutralizacji ich konsekwencji, a także szybkiego odtworzenia tej 
infrastruktury w przypadku ataków, awarii i innych zdarzeń zakłócających jej 
właściwe funkcjonowanie. Kompetencje i zdania z zakresu tej ochrony dotyczą tak 
gromadzenia i analizowania informacji, jak i opracowywania procedur na wypadek 
zaistnienia zagrożenia dla tej infrastruktury, odtwarzania jej, współpracy publiczno-
prywatnej. W ramach planowania cywilnego zadania w ramach ochrony 
infrastruktury krytycznej polegają na przygotowaniu rozwiązań na wypadek 
zniszczenia, bądź zakłócenia działania tej infrastruktury. Celem tych działań ma 
być zapewnienie funkcjonowania oraz ewentualne odtworzenie infrastruktury 
krytycznej. Na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym zadania te przekazano do 
realizacji administracji rządowej i samorządowej

28
. Trzeba zauważyć pewną 

analogię ochrony krytycznej infrastruktury państwa do jego bezpieczeństwa oraz 
utożsamiać je jako proces nieustannego ewolucji, zapewniania i dostosowywania 
się do ciągłych zmian. Takie postrzeganie przekłada się na tworzenie planów 
zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony. 

W poszczególnych systemach należących do infrastruktury krytycznej, to co 
jest taką infrastrukturą jest wyłoniane na podstawie konkretnych kryteriów. 
Uwarunkowania te pozwalają na wyodrębnienie instalacji, obiektów, urządzeń oraz 
usług wchodzacych do systemów infrastruktury krytycznej, których wykaz jest 
opatrzony klauzulą „zastrzeżone” ze względu na ich znaczenie dla funckjonowania 
państwa. Kryteria te dzielą się na dwie grupy: 

1. sektorowe inaczej systemowe (ilościowe lub podmiotowe funkcje na 
podstawie, których dany obiekt, urządzenie, instalację lub usługę zalicza 
się do infrastruktury krytycznej); 

2. przekrojowe (oparte zostały one o rozmiar strat, jakie przyniesie 
zniszczenie lub zakłócenie infrastruktury, wyróżnia się wśród nich kryteria 
strat w ludziach, skutków społecznych i ekonomicznych). 

Zgodnie z przyjęta metodyką, aby jakiś obiekt, usługa, urządzenie, czy 
instalacja został zakwalifikowany jako infrastruktura krytyczna musi realizować 
łącznie wszystkie trzy następujące kroki: 

─ w pierwszym kroku – dla dokonania pierwszej selekcji instalacji, obiektów, 
usług lub urządzeń, które potencjalnie mogą zostać uznane za 
infrastrukturę krytyczną w konkretnym systemie, do infrastruktury systemu 
stosuje się kryteria sektorowe, które są właściwe danemu systemowi; 

─ w drugim kroku – w celu dokonania sprawdzenia czy określony obiekt, 
instalacja, urządzenie lub usługa pełni główną rolę dla bezpieczeństwa 
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obywateli i całego państwa oraz czy służy zagwarantowaniu sprawnego 
funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw i organów administracji 
publicznej, do infrastruktury, która została wyłoniona w kroku pierwszym 
trzeba zastosować definicję z art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym; 

─ w trzecim kroku – chcąc wskazać, jakie będąc konsekwencje zniszczenia, 
albo zaprzestania działania potencjalnej infrastruktury krytycznej, do 
infrastruktury wyłonionej na podstawie kroku pierwszego i drugiego trzeba 
zastosować kryteria przekrojowe, z tym że potencjalna infrastruktura 
krytyczna musi spełniać co najmniej dwa takie kryteria

29
. 

W związku z powyższym, można stwierdzić, iż decydujące znaczenie  
w wyznaczaniu instalacji, obiektów, usług lub urządzeń infrastruktury krytycznej ma 
spełnieniem kryteriów przekrojowych. Zwrócenie szczególnej uwagi na skutki 
zniszczenia oraz zaprzestania funkcjonowania infrastruktury krytycznej odnoszą 
się bezpośrednio do sytuacji kryzysowej, a tym samym uzasadnia rozumienie tej 
infrastruktury jako pełniącej zasadniczą rolę dla państwa i obywateli. Ponadto  
o jego istocie świadczy fakt, iż w ustawie o zarządzaniu kryzysowym nakazano, 
aby zasoby tej infrastruktury uwzględniano we wszelkich działaniach, które są 
prowadzone na każdym szczeblu zarządzania kryzysowego w Polsce. 

Wskazane kryteria stanowią także kluczowy element Narodowego Programu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej stworzonego prze Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa (RCB), bowiem tak jak i ów dokument podlegają systematycznej 
aktualizacji. Program ten definiuje i precyzuje: 

─ narodowe priorytety, cele, standardy i wymagania, które służą zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 

─ ministrów, którzy kierują działaniami administracji rządowej oraz 
kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy 
infrastruktury krytycznej; 

─ dokładne kryteria, które pozwalają wyodrębnić instalacje, urządzenia, 
obiekty i usługi wchodzące do systemów infrastruktury krytycznej, 
uwzględniając ich znaczenie dla działania państwa oraz zaspokojenia 
potrzeb obywateli

30
. 

Dokument ten ma na celu tworzenie warunków służących poprawie 
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w szczególności poprzez: 

─ zapobieganie zakłóceniom działania infrastruktury krytycznej; 
─ przygotowanie na sytuacje kryzysowe, które mogą wpłynąć niekorzystnie 

na infrastrukturę krytyczną; 
─ reagowanie w przypadku zniszczenia, bądź zakłócenia funkcjonowania 

infrastruktury krytycznej; 

─ przygotowanie procedur na wypadek konieczności odtworzenia 
infrastruktury krytycznej

31
. 
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Ochronę infrastruktury krytycznej zgodnie z przyjętą filozofią przez Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa rozumie się, jako sumę ochrony: fizycznej, technicznej, 
teleinformatycznej, prawnej oraz planów odtwarzania. Ze wszystkich tych 
elementów najbardziej znana i rozpowszechniona jest ochrona fizyczna 
infrastruktury krytycznej. Składa się na nią po pierwsze ochrona osób, która 
rozumie się jako działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowia, życia i nietykalności osobistej, a po drugie ochrona mienia będąca 
działaniami zapobiegającymi wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu, jak 
również przeciwdziałającymi powstawaniu szkód w tych zdarzeniach oraz 
niedopuszczające do wstępu na teren chroniony osób nieuprawnionych. Tego typu 
ochrona realizowana jest przez pracowników ochrony broniących faktycznie 
dostępu do urządzeń, instalacji, obiektów oraz usług infrastruktury krytycznej.  

Pozostałe elementy ochrony infrastruktury krytycznej wskazane przez RCB 
nie są tak bardzo znane. Ochrona techniczna oznacza zespół przedsięwzięć, które 
dotyczą budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji, obiektów i usług infrastruktury 
krytycznej. W ich skład wchodzą techniczne środki ochrony, których zadaniem jest 
minimalizowanie ryzyka zakłócenia funkcjonowania tej infrastruktury. W związku  
z tym, techniczna ochrona oznacza nadzór nad zgodnością konstrukcji urządzeń, 
budynków, usług i instalacji z normami obowiązującymi, a także innymi przepisami, 
co ma dać gwarancję bezpiecznego użytkowania infrastruktury krytycznej

32
. 

Kolejna, ochrona osobowa to zespół przedsięwzięć oraz procedur 
ukierunkowanych na minimalizację ryzyka, które jest skutkiem ewentualnych 
działań pracowników i usługodawców, którzy przez dostęp autoryzowany do 
instalacji, obiektów, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej mogą przyczynić się 
do zakłócenia jej funkcjonowania. W rzeczywistości oznacza to, że posiadacze  
i właściciele obiektów, instalacji, urządzeń i usług takiej infrastruktury chronią ja tak 
poprzez poddanie weryfikacji kwalifikacji pracowników, jak również poprzez 
dokonywanie sprawdzenia, czy konkretna osoba gwarantuje świadczenie swojej 
pracy na odpowiednim poziomie. 

Wątpliwości nie budzi zależność omawianej infrastruktury od informatycznych 
narzędzi kierowania i zarządzania. W związku z tym ważnym elementem ochrony 
infrastruktury krytycznej jest ochrona teleinformatyczna, którą jest zespół działań  
i procedur ukierunkowanych na minimalizację zakłóceń w funkcjonowaniu 
poszczególnych obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej 
związanych z wykorzystywaniem do ich użytkowania sieci i systemów 
teleinformatycznych. Mówiąc inaczej, jest to ochrona przed cyberatakami  
i skuteczne przeciwdziałanie takim incydentom. 

Natomiast ochrona prawna infrastruktury krytycznej to zespół przedsięwzięć, 
których celem jest minimalizowanie ryzyka związanego z działalnością podmiotów 
państwowych, gospodarczych i prywatnych, które mogą powodować zakłócenia  
w funkcjonowaniu urządzeń, obiektów, usług i instalacji infrastruktury krytycznej. 
Mowa tutaj o zastosowaniu narzędzi prawnych, które przez kontrolę, ograniczenia  
i blokowanie decyzji zarządów, niedopuszczaną do fuzji, wrogiego przejęcia, czy 
sprzedaży niektórych składników infrastruktury, której konsekwencją mogą być 
zakłócenia w jej działaniu

33
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Rola infrastruktury krytycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa  
Odnosząc się do kwestii roli infrastruktury krytycznej w państwie, które 

postrzega się jako byt społeczny gwarantujący bezpieczeństwo jego obywateli, 
należy odwołać się do pojęcia potrzeb. Jednym z determinantów, które decyduje  
o określeniu infrastruktury krytycznej jako podstawowego elementu systemu 
państwa jest uznanie tej infrastruktury za zasadniczy instrument będący 
odpowiedzialnym za dostarczanie usług państwu i obywatelom

34
. 

W literaturze przedmiotu można spotkać kilka klasyfikacji potrzeb. Odwołując 
się do klasyfikacji potrzeb Abrahama Maslowa wyróżnia się pięć ich grup potrzeb: 
fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz 
samorealizacji. E. Allardt podzielił potrzeby ludzkie na trzy podstawowe sfery 
związane z: posiadaniem, stanem uczuciowym i poczuciem istnienia.  
A. Luszniewicz z kolei wyróżnił siedem grup potrzeb materialnych oraz 
kulturalnych: wyżywienie, osłona (oznaczająca mieszkanie, obuwie i odzież), 
wykształcenie, ochrona zdrowia, rekreacja, zagospodarowanie materialne  
i zabezpieczenie społeczne. Natomiast w badaniach A. Zeliasia wykorzystano 
układ dziewięciu grup potrzeb, w tym: opieki socjalnej i ochrony zdrowia, 
funkcjonowania rynku pracy i stworzenia warunków bezpiecznego wykonywania 
pracy, odpowiedniego wynagrodzenia i dochodów, bezpieczeństwa publicznego, 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, komunikacji i łączności, oświaty  
i edukacji, kultury i zagospodarowania czasu wolnego oraz ochrony przed skutkami 
degradacji środowiska naturalnego

35
. 

Przedstawione klasyfikacje pozwalają na konkluzję, iż usługi dostarczane 
przez infrastrukturę zaspokajają niemal każdą z potrzeb, co potwierdza rolę 
infrastruktury krytycznej. Jednakże ze względu na brak krytyczności w tej 
perspektywie, trzeba rozważyć inne podjeście, które wyodrębnia wartości 
podstawowe,w tym życie ludzkie, które może zostać zagrożone z powodów (tzw. 
6WTD): przegrzania, wychłodzenia, głodu, urazów i chorób. W takim ujęciu główną 
rolą infrastruktury krytycznej jest ochrona zdrowia i życia obywateli przed tymi 
powodami i grupuje się ją na: 

─ zapewniającą schronienie oraz skuteczne funkcjonowanie tego schronienia 
(np. ciepłownie, elektrownie); 

─ towarzyszącą łańcuchowi dostaw, czyli infrastrukturę zabezpieczającą ten 
proces, w tym rafinerie, wodociągi i infrastruktura drogowa; 

─ zapewniającą dostęp do zasadniczych usług z dziedziny bezpieczeństwa, 
w tym elektrownie, bazy danych, centrale telefoniczne, rafinerie. 

W celu otrzymania kompletnej infrastruktury, która jest istotna dla państwa 
należy ja uzupełnić o infrastrukturę konieczną do realizacji zasadniczych funkcji 
państwa

36
. 

Nie ulega wątpliwości, iż infrastruktura krytyczna jest kluczową kwestią  
w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania państwa i życia obywateli. Powinna być 
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tak skonstruowana, aby była odporna na różnego rodzaju zagrożenia. Ponadto 
bezspornym jest, że pod wpływem działań człowieka czy też sił natury może zostać 
ona zniszczona, uszkodzona, jej działanie może ulec zakłóceniu. W konsekwencji 
prowadzi to do zagrożenia życia i mienia ludzkiego, a także do zdezorganizowania 
państwa i jego zarządzania. Dlatego też wyodrębniono ochronę infrastruktury 
krytycznej, która jest jednym z priorytetów działań każdego państwa z osobna, jak  
i struktur międzynarodowych tj. Unia Europejska. Dzięki wypracowanym planom, 
programom, umowom wszyscy współdziałają w celu zapewnienia funkcjonalności  
i ciągłości zadań infrastruktury krytycznej. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury krytycznej jej 
właściciele powinni aktywnie działać dla utrzymania jej w stanie należytym, 
ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniami. Ich działania 
powinny podlegać centralnej koordynacji zarówno w czasie zagrożenia, jak  
i podczas wykonywania obowiązków dotyczących utrzymania tej infrastruktury  
w stanie zapewniającym realizację kompetencji państwa w sytuacjach 
kryzysowych. Infrastruktura kryzysowa jest jednym z głównych priorytetów 
państwa, dlatego też wprowadza ono mechanizmy, które pozwalają na: 

─ ustalanie wzajemnych relacji między elementami infrastruktury krytycznej; 
─ monitorowanie oraz uaktualnianie listy elementów wchodzących w skład 

infrastruktury krytycznej; 

─ ustalanie wzajemnych relacji między dysponentami tej infrastruktury; 
─ tworzenie inicjatyw w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej państwa; 
─ organizowanie akcji edukacyjnych, które uświadamiają rolę tej 

infrastruktury w bezpieczeństwie Polski; 

─ wspieranie podmiotów będących właścicielami obiektów, urządzeń, usług  
i instalacji infrastruktury krytycznej w ponoszeniu kosztów jej budowy, 
ochrony i utrzymaniu. 

Nieodpowiednie zarządzanie poszczególnymi elementami infrastruktury 
krytycznej oraz brak wskazanych mechanizmów może skutkować niewiedzą o ich 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, braku synchronizacji i odpowiedniego 
poziomu działań koordynacyjnych, a także niechęcią prywatnych podmiotów do 
ponoszenia kosztów związanych z jej utrzymaniem. 

 
Podsumowanie 
Zapewnienie bezpieczeństwa, czyli również ochrony infrastruktury krytycznej 

jest ważne z kilku względów. Przede wszystkim kluczowa infrastruktura państwa 
zawsze była, jest i będzie atakowana jako pierwsza. Po drugie zakłócenie ciągłości 
jej funkcjonowania skutkuje tzw. efektem domina (również zakłócone zostaje 
działanie innych infrastruktur), co prowadzi do dezorganizacji życia społecznego 
oraz funkcjonowania państwa. Po trzecie z uwagi na rozległość tej infrastruktury 
bardzo trudnym jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Po czwarte zróżnicowana 
forma własności infrastruktury krytycznej wymaga szerokiego oraz 
sprecyzowanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast po piąte niechęć 
prywatnych właścicieli do inwestowania w polepszanie bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej, szczególnie w kryzysie, jest co prawda zrozumiała, ale 
krótkowzroczna, ponieważ naraża zarówno ich, jak i odbiorców ich usług i wyrobów 
na utratę zysków, natomiast państwo może kosztować nawet utratą suwerenności.  
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Rosnące znaczenie obiektów oraz systemów infrastruktury krytycznej dla 
bezpieczeństwa państwa w XXI wieku wynika z ich strategicznego znaczenia dla 
utrzymania niezakłóconego funkcjonowania państwa. W związku z tym niezmiernie 
istotne jest podjęcie właściwych działań ukierunkowanych na zabezpieczenie tych 
elementów przez odpowiednią ich ochronę. Niewątpliwie pozwoli to na zachowanie 
ciągłości działań oraz integralności infrastruktury krytycznej, a także szybsze jej 
odtwarzanie w przypadku awarii, zakłóceń, ataków lub innych zdarzeń, które mają 
negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. 

 
Streszczenie 
Autorzy artykułu prezentują problematykę infrastruktury krytycznej i jej roli dla 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Zwrócili uwagę, iż przed państwem, 
obywatelami, a także społecznością międzynarodową stoją nowe wyzwania  
i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa, które wymagają spójności działań, 
odpowiednich procedur oraz ochrony najważniejszych elementów funkcjonowania 
struktur państwowych. Rozpoczynając swoje rozważania autorzy w pierwszej 
kolejności odnieśli się do rozumienia pojęcia infrastruktura oraz zastosowania  
po raz pierwszy sformułowania infrastruktura kryzysowa. Dalej przybliżyli 
funkcjonowanie tej infrastruktury w Polsce i wskazali, dlaczego jej ochrona ma 
wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz pojedynczych obywateli.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna, system, ochrona 
 
Summary 
The authors of the article present the issues of critical infrastructure and its 

role to ensure state security. They pointed out that the state, citizens and the 
international community are facing new challenges and threats in the area of 
security, which require coherence of activities, appropriate procedures and 
protection of the most important elements of functioning of state structures. 
Beginning with their deliberations, the authors first of all referred to the concept of 
infrastructure and the use of the crisis infrastructure for the first time. They further 
illustrated the functioning of this infrastructure in Poland and indicated why its 
protection affects the security of the state and individual citizens. 

Key words: security, critical infrastructure, system, protection 
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Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu 

 
ATTACHATY WOJSKOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA II RP  
NA PRZYKŁADZIE ATTACHATU WOJSKOWEGO W BELGRADZIE 

 
 

Wstęp 
Problematyka funkcjonowania attachatów wojskowych oraz pracy attachés 

wojskowych w Polsce okresu międzywojennego (1918-1939) nie została 
dotychczas wyczerpująco przedstawiona w historiografii. Należy ją podjąć, 
ponieważ praca informacyjna attachatów wojskowych wpisuje się w problematykę 
edukacji dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. W oparciu o źródła archiwalne 
można spróbować zaprezentować wielopłaszczyznowe spojrzenie na rolę 
attachatów wojskowych w poszczególnych państwach poza granicami II RP. Praca 
tych placówek była ważnym uzupełnieniem działań prowadzonych przez wywiad 
wojskowy

1
. 

Pracę polskich attachés wojskowych zaprezentował R. Majzner w monografii 
zatytułowanej Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945. 
Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania

2
. W licznych artykułach 

przedstawił informacje na temat genezy, podstaw, a także rezultatów 
funkcjonowania wojskowych placówek dyplomatycznych, na których czele stali 
oficerowie reprezentujący Wojsko Polskie poza granicami RP

3
. Wśród innych 

autorów, którzy poruszali – przynajmniej w sposób szczątkowy – problematykę, 
należy wymienić A. Pepłońskiego

4
, W. Skórę

5
, P. Staweckiego

6
, P.K. Marszałka

7
 

oraz P. Kołakowskiego i T. Landmanna
8
. Problematyka funkcjonowania attachatów 

                                                 
1
  A. Żebrowski, Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego uczestnikiem wojny 
informacyjnej na kierunkach Niemcy i Rosja (w:) P. Kołakowski, A. Pepłoński (red.): Wywiad 
wojskowy II Rzeczypospolitej. Kraków 2011, s. 381. 

2
  R. Majzner, Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945. Strukturalno-organizacyjne 
aspekty funkcjonowania. Częstochowa 2011, passim. 

3
  R. Majzner, Geneza i konsekwencje przejścia Attachatów Wojskowych II RP na budżet Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w 1922 r. (w:) T. Dubicki (red.): Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP.  
Z działalności Oddziału II SG WP, t. II. Łomianki 2012, s. 35-50; Tenże, Polskie attachaty wojskowe 
1918–1939. Problemy badawcze (w:) T. Panecki, T. Dubicki (red.): Polska historiografia wojskowa 
wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku. Częstochowa 2006, s. 331-346; Tenże, Rola  
i znaczenie attachatów wojskowych w kształtowaniu polityki obronnej II Rzeczypospolitej (w:)  
T. Panecki (red.): Polityka bezpieczeństwa Polski w XX i na początku XXI wieku. Częstochowa 2008, 
s. 39-60; Tenże, Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania attachatów wojskowych  
II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939. Zarys problematyki (w:) T. Dubicki (red.): Wywiad wojskowy  
i kontrwywiad II RP. Z działalności Oddziału II SG, t. I. Łomianki 2010, s. 81-105; Tenże, 
Wywiadowcze aspekty działalności attachatów wojskowych II Rzeczypospolitej 1919-1939. Zarys 
problematyki (w:) „Częstochowskie Teki Historyczne” 2010, t. 1, s. 147-153. 

4
  A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej. Toruń 2004, s. 208-209. 

5
 W. Skóra, Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym. „Dzieje 
Najnowsze”. 2004, z. 1, s. 21-43. 

6
 P. Stawecki, Attaché wojskowi Drugiej Rzeczypospolitej. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 2002,  
nr 2, s. 107-138. 

7
 P.K. Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczpospolitej. Wrocław 
2011, s. 131-140. 

8
  P. Kołakowski, T. Landmann, Rola i znaczenie attachatów wojskowych w systemie bezpieczeństwa  
II RP na przykładzie attachatu wojskowego w Bukareszcie. Zarys problematyki (w:) M. Kopczewski, 
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wojskowych w dalszym ciągu pozostawia duże pole badawcze, a jej podejmowanie 
pozwala wzbogacić wiedzę o funkcjonowaniu sfery informacyjnej polskiego 
wywiadu wojskowego w II RP. Ma to jednocześnie istotne znaczenie  
w perspektywie rozwoju edukacji na rzecz bezpieczeństwa, także obecnie. 
Elementem edukacji dla bezpieczeństwa jest popularyzowanie wiedzy  
o funkcjonowaniu wywiadu wojskowego, który jest ważnym elementem systemu 
bezpieczeństwa narodowego

9
. 

Celem przyjętym w artykule jest próba zidentyfikowania i charakterystyki roli 
oraz znaczenia działalności attachatów wojskowych w dziedzinie informacyjnej, 
jako jednej z dwóch kluczowych, obok sfery wywiadowczej, sfer funkcjonowania 
wywiadu wojskowego II RP. Szczegółową analizę oparto na źródłach odnoszących 
się do działalności informacyjnej attachatu wojskowego w Belgradzie. Autor stara 
się wnieść nowe argumenty do historycznej dyskusji z opisywanej dziedziny 
funkcjonowania attachatu wojskowego w Belgradzie, a zarazem attachatów 
wojskowych w ogóle, w perspektywie wniesienia wkładu na rzecz edukacji dla 
bezpieczeństwa. Autor artykułu przyjął założenie, że istnieje potrzeba podniesienia 
roli pisania o attachatach wojskowych w aktualnym dyskursie historycznym. Można 
w większym stopniu skupić się na informacyjnej, a nie tylko na wywiadowczej 
płaszczyźnie rozwoju polskiego wywiadu wojskowego w latach 1918-1939. 

W artykule postawiono tezę, że praca attachatu wojskowego w Belgradzie 
pozwalała kierownictwu Oddziału II Sztabu Generalnego (od 1928 roku Sztabu 
Głównego) Wojska Polskiego na uzyskiwanie informacji zarówno o scenie 
politycznej, potencjale gospodarczym, jak i potencjale wojskowym SHS, potem 
Królestwa Jugosławii i państw ościennych, będących kierunkami rozpoznania 
informacyjno-wywiadowczego. Identyfikacja rodzajów takich informacji może  
mieć istotne znaczenie w perspektywie edukacji dla bezpieczeństwa, także 
współcześnie. 

  
Ogólna rola attachatów wojskowych oraz zadania attaché wojskowych  

w systemie wywiadu wojskowego II RP 
Powołanie attachatów wojskowych w pierwszych latach funkcjonowania 

odrodzonego państwa polskiego miało przyczynić się do wzmocnienia systemu 
polskiej dyplomacji wojskowej. Liczebność, zasady finansowania i podległości 
organizacyjnej, a także struktura rozmieszczenia attachatów wojskowych  
w państwach, z którymi Polska rozwijała wojskowe stosunki dyplomatyczne  
w dwudziestoleciu międzywojennym, ulegały systematycznym zmianom. Nie jest 
zasadniczym celem autora, aby odnosić się do tych szczegółowych aspektów 
organizacji i zmian w dziedzinie funkcjonowania attachatów wojskowych.  
Od początku rola attaché wojskowych, jako integralnych członków misji 
dyplomatycznych poza granicami II RP, uwidoczniła się na trzech płaszczyznach. 
Pierwszą było realizowanie funkcji zbierania i analizowania informacji wojskowych. 
Druga funkcja dotyczyła reprezentowania WP oraz jego dowództwa za granicą, 

                                                                                                                            
D. Sienkiewicz (red.): Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – Bezpieczeństwo publiczne 
wczoraj i dziś. Koszalin 2017, s. 624-642. 

9
  R. Grochowski, Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa. „Środkowoeuropejskie 
Studia Polityczne”. 2013, nr 4, s. 197. 
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trzecia – doradzania szefowi misji dyplomatycznej we wszelkich kwestiach 
wiążących się z armią

10
. 

Attaché wojskowi nie występowali w charakterze oficerów wywiadu, ponieważ 
Oddział II SG WP zakazał im prowadzenia działań wywiadowczych. Nie brali 
udziału w walce informacyjnej, jako charakterystycznym elemencie działań 
wywiadu wojskowego, ich praca informacyjna sprowadzała się do działań 
charakterystycznych dla korpusu dyplomatycznego. Zostali powołani, aby 
uczestniczyć w przekazywaniu do centrali Oddziału II SG WP cennych informacji 
pozyskiwanych w państwach, w których uzyskali akredytację

11
. 

W Tymczasowej Instrukcji dla Attachés Wojskowych (Delegatów 
Wojskowych), którą przyjęto dnia 31 stycznia 1919 roku, pojawił się pierwszy 
stypologizowany katalog zadań przewidzianych dla tych reprezentantów WP  
za granicą. Wśród zadań wymieniono takie, jak

12
: 

─ pozyskiwanie informacji wojskowych z państw udzielających akredytacji 
(zwłaszcza o wojskowym potencjale obronnym tych państw); 

─ analizowanie informacji o wojskowo-technicznym oraz wojskowo-
gospodarczym przygotowaniu; 

─ pozyskiwanie informacji na temat stanu liczbowego i technicznego 
wyposażenia obcych armii, systemu kształcenia i szkolenia wojskowego,  
a także potencjale przemysłu zbrojeniowego; 

─ prowadzenie obserwacji produkcji zbrojeniowej w obcych państwach; 
─ identyfikacja składu obcych armii i odnotowywanie przesunięć jednostek 

bojowych; 

─ przekazywanie do centrali polskiego wywiadu wojskowego informacji  
o planach wojskowych obcych armii oraz obsadzie personalnej na 
stanowiskach kierowniczych; 

─ analiza sojuszy wojskowych między państwami. 
W oparciu o kolejną instrukcję z dnia 10 listopada 1920 roku attachés 

wojskowi nabyli obowiązki związane z obserwacją rezultatów wychowania 
wojskowego w obcych państwach, przekazywaniem informacji osobistych na temat 
wyższych dowódców wojskowych, czy pozyskiwaniem informacji o stanie floty. 
Przekazywali też informacje traktujące o sposobach rekrutacji oraz morale 

                                                 
10

 S. Miłosz, Status i funkcje attache wojskowego w służbie dyplomatycznej (w:) Dyplomacja 
współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 1999, s. 217-240. 
Na status prawny i faktyczne funkcjonowanie attaché wojskowych w opisywanym okresie 
historycznym wpływały również takie czynniki, jak trwały zwyczaj międzynarodowy, określone zasady 
prawa międzynarodowego, własne przepisy posiadane przez II RP, a także regulacje prawne 
wydawane w obcych państwach w związku z przyjmowaniem polskich dyplomatów cywilnych  
i wojskowych. R. Kupiecki, Attaché obrony i jego środowisko pracy (w:) Tenże (red.): Dyplomacja 
obronna, t. I. Warszawa 2016, s. 8. 

11
 W jednej z tajnych not Naczelnego Dowództwa WP z 1920 roku attaché wojskowym polecono 
opracowywać spisy osób zajmujących się szpiegostwem, agitacją oraz działaniami propagandowymi 
przeciwko Polsce. Na wspomniane osoby nałożono również obowiązek pozyskiwania wszystkich tych 
informacji, zwłaszcza na tematy polityczne i wojskowe, których uzyskanie gwarantowałoby Oddziałowi 
II SG WP pełniejszą wiedzę o państwach, w których akredytowano attaché wojskowych. Pismo 
NDWP do wszystkich Attachés/Pełnomocników P.P. z dnia 14 kwietnia 1920 roku, AAN, Attachés 
wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 4/1. 

12
 Tymczasowa Instrukcja dla Attachés Wojskowych (Delegatów Wojskowych) z dnia 31 stycznia  
1919 roku, CAW, Oddział II SG WP, sygn. I.303.4.63. 
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żołnierzy, rozwoju komunikacji i fortyfikacji, czy zmianach w postępie technicznym 
oraz technologicznym za granicą

13
. 

W Instrukcji szyfrowej dla wojskowych placówek zagranicznych, przyjętej dnia 
18 stycznia 1921 roku, nadano im ponadto zadanie strzeżenia, przechowywania 
oraz kolportowania do centrali polskiego wywiadu wojskowego obcych szyfrów.

14
  

Z kolei w sierpniu 1922 roku w kolejnej instrukcji wyposażono ich w możliwość 
tworzenia całościowych studiów na temat obcych armii, przy konieczności 
uwzględniania doraźnych rozkazów i instrukcji wydawanych przez Szefa SG WP 
oraz Ministra Spraw Wojskowych

15
. Od października 1926 roku attaché wojskowi 

uzyskali zadanie udzielania informacji attaché wojskowym własnym i obcym
16

. 
Ostatniej aktualizacji zadań attaché wojskowych dokonano w 1930 roku, choć  
w literaturze podkreśla się, że nie stanowiła ona zasadniczych zmian  
w ukształtowanej w latach 20. strukturze zadań i obowiązków przedstawicieli WP 
za granicą

17
. 

W dwudziestoleciu międzywojennym działalność attachatów wojskowych 
orientowała się wokół prowadzenia rozpoznania informacyjnego na kilku głównych 
kierunkach poza granicami II RP. Pierwszym był kierunek informowania o sytuacji 
we wrogich wobec Polski państwach, do których klasyfikowano Niemcy, Związek 
Sowiecki, Litwę oraz Czechosłowację. Drugim było pozyskiwanie informacji  
z kierunku w postaci państw sprzymierzonych z II RP, do których należały 
Rumunia oraz Francja. Trzecim rodzajem aktywności attachatów wojskowych było 
pozyskiwanie informacji z państw sąsiadujących z potencjalnymi wrogami II RP –  
w tej grupie znajdowały się na przykład Łotwa i Estonia, Turcja, Rumunia, Dania  
i Japonia. W tej dziedzinie należy umiejscowić także działania analizowanego  
w artykule attachatu wojskowego w Belgradzie. Attachaty wojskowe prowadziły 
swoje działania także na kierunku pracy informacyjnej w mocarstwach, realizując 
pracę informacyjną w Stanach Zjednoczonych i w Związku Sowieckim

18
. 

Obecność attachatów wojskowych w strukturze wywiadu wojskowego II RP 
pozwalała Oddziałowi II SG WP uzyskać szerszy pogląd na sprawy polityczne, 
wojskowe i gospodarczo-społeczne w poszczególnych państwach w Europie  
oraz na innych kontynentach. Attachaty wojskowe można osadzić w ówcześnie 
rozwijanym systemie bezpieczeństwa II RP. Rola tych placówek, choć nie 
dotyczyła prowadzenia działań wywiadowczych, to istotnie uzupełniała te działania, 

                                                 
13

 Szczegółowo treści tej instrukcji analizuje R. Majzner, pisząc o zwiększeniu faktycznej roli attaché 
wojskowych po wspomnianej dacie. R. Majzner, Wywiadowcze aspekty..., dz. cyt., s. 149. 

14
 Instrukcja szyfrowa dla wojskowych placówek zagranicznych z dnia 18 stycznia 1921 roku, CAW, 
Oddział II SG WP, sygn. I.303.4.73. 

15
 Instrukcja ogólna dla attachés wojskowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP z dnia 24 
sierpnia 1922 roku, CAW, Oddział II SG WP, sygn. I.303.4.186. 

16
 Rozkaz Szefa Oddziału II L. 7313 z dnia 13 października 1926 roku, CAW, Oddział II SG WP, sygn. 
I.303.4.24. 

17
 W. Skóra, Współdziałanie służby..., dz. cyt., s. 22. 

18
 R. Majzner, Organizacja wojskowej służby dyplomatycznej po zakończeniu wojny z Rosją Radziecką 
(1921-1923) (w:) W. Skóra, P. Skubisz (red.): Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski  
w XX wieku. Szczecin 2012, s. 111. Podział ten, znajdujący odzwierciedlenie w aktualnej literaturze 
przedmiotu, pozwala lepiej zrozumieć główne kierunki działania i klasyfikowania podziału pracy 
informacyjnej realizowanej za pośrednictwem attachatów wojskowych. Wprowadzony podział spełnia 
także istotną rolę w perspektywie edukacji na rzecz bezpieczeństwa, ponieważ umożliwia 
zrozumienie priorytetów pracy informacyjnej Oddziału II SG WP, realizowanej z wykorzystaniem 
wspomnianych placówek za granicą. 
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dzięki przekazywaniu informacji użytecznych w ocenie Oddziału II SG WP. Praca 
informacyjna przypisana attaché wojskowym opierała się na „wszechstronnej 
znajomości kraju akredytacji, a szczególnie jego wojska, na drodze poważnych, 
systematycznie prowadzonych studiów i obserwacji”

19
. Studia oraz obserwacje 

mogły dotyczyć bardzo zróżnicowanych spraw, czemu można się lepiej przyjrzeć, 
dzięki odwołaniu do rezultatów pracy informacyjnej attachatu wojskowego  
w Belgradzie. 
 

Rezultaty pracy attachatu wojskowego w Belgradzie – wybrane 
przykłady 

Należy sądzić, że potrzeba zorganizowania attachatu wojskowego  
w Belgradzie była motywowana trzema głównymi czynnikami, rzutującymi także na 
polskie bezpieczeństwo. Pierwszym czynnikiem były silne wpływy niemieckie  
w Jugosławii oraz potencjalne ryzyko wciągnięcia tego państwa w bliższe relacje  
z Republiką Weimarską, a następnie z III Rzeszą. Drugim czynnikiem była 
potrzeba zwiększenia możliwości uzyskiwania informacji z obszaru Jugosławii  
w związku z tym, że państwo polskie po odzyskaniu niepodległości nie prowadziło 
w tym państwie żadnych zorganizowanych działań wywiadowczych. Trzeci czynnik 
dotyczył bliskości Jugosławii wobec Związku Sowieckiego, co zwiększało 
atrakcyjność Belgradu jako ośrodka, z którego można było uzyskiwać informacje 
także na temat Sowietów

20
. 

Według zachowanej notatki archiwalnej, attachat wojskowy w Belgradzie był 
jednym z pięciu powołanych przez II RP już w 1919 roku

21
. W grudniu 1921 roku 

belgradzki attachat wojskowy zaklasyfikowano do tzw. „typu II”, obok placówek 
działających w Budapeszcie, Charkowie, Konstantynopolu, Paryżu, Pradze, 
Rzymie, Tokio i Waszyngtonie

22
. Niemal wszystkie placówki działały na kierunku 

państw-sąsiadów lub państw w bliskim sąsiedztwie głównych wrogów II RP. 
Attachat wojskowy w Belgradzie finansowano także w drugiej połowie lat 20., kiedy 
Polska utrzymywała zaledwie 9 podobnych placówek za granicą

23
. Z kolei  

                                                 
19

 R. Majzner, Attachaty wojskowe..., dz. cyt., s. 259. 
20

 W literaturze przedmiotu uzupełnia się powyższe autorskie spojrzenie o czwarty główny czynnik, który 
uzasadniał potrzebę rozszerzenia pracy informacyjnej także na kierunek jugosłowiański. Czynnikiem 
tym wymienia się zasadniczo przychylny, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. XX wieku, stosunek 
rządu Królestwa Jugosławii wobec Polski. Dodaje się, że pomimo incydentalnego charakteru 
wzajemnych stosunków wywiadowczych, oba państwa nawiązały stosunki polityczno-dyplomatyczne. 
W sierpniu 1939 roku przychylny stosunek rządu Jugosławii wobec Polski skutkował natomiast 
przekazaniem Oddziałowi II SG WP przez jego jugosłowiańskiego odpowiednika informacji na temat 
bezpośrednich przygotowań Hitlera do uderzenia na Polskę. P. Kołakowski, Czas próby. Polski 
wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku. Warszawa 2012, s. 296-297. 

21
 Pozostałymi były attachaty wojskowe działające w Bernie, Bukareszcie, Budapeszcie i Helsingforsie 
(dziś Helsinkach). Placówki dyplomatyczne Wojska Polskiego II RP z dnia 20 czerwca 1919 roku, 
CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.445. 

22
 R. Majzner, Geneza i konsekwencje..., dz. cyt., s. 42. 

23
 R. Majzner, Strukturalno-organizacyjne..., dz. cyt., s. 91-92. Utrzymywanie w tym czasie attachatu 
wojskowego w Belgradzie może świadczyć o szczególnej roli placówki w pozyskiwaniu informacji 
użytecznych dla Oddziału II SG WP. Problemy finansowe państwa polskiego oraz zmiany koncepcji 
prowadzenia polityki zagranicznej po zamachu majowym przyczyniły się do potrzeby redefinicji funkcji 
oraz użyteczności poszczególnych attachatów wojskowych. Placówka belgradzka utrzymała jednak 
swój status, dostarczając informacji z obszaru Jugosławii oraz państw sąsiadujących. 
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w przededniu wybuchu II wojny światowej belgradzki attachat wojskowy był jedną  
z 19 tego typu placówek, posiadających dodatkowo akredytację w Sofii

24
. 

Zachowane archiwalia wskazują na to, że Oddział II NDWP, a następnie 
Oddział II SG WP, od początku lat 20. śledził sytuację w Królestwie Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców (SHS), polecając swojemu attaché wojskowemu  
w Belgradzie pozyskiwanie informacji o zbliżeniu SHS z Czechosłowacją  
i nastrojach w tym pierwszym państwie względem popularyzowanej na arenie 
międzynarodowej przez Czechosłowację koncepcji tzw. Małej Ententy

25
. 

Przedstawiciel WP za granicą miał poczynić starania celem ustalenia 
poszczególnych punktów ewentualnej konwencji wojskowej między obydwoma 
państwami. Oddział II SG WP interesowało zwłaszcza to, przeciwko komu miała 
być skierowana wspólna konwencja wojskowa Czechosłowacji i SHS

26
. Polskiemu 

attaché wojskowemu w placówce belgradzkiej polecono również następujące 
działanie: „Przychylne dla Polski nastroje w państwie S.H.S. należy i nadal 
podtrzymywać, śledząc pilnie i możliwie kierunek i zwroty w polityce, które mają też 
wielkie wojskowe znaczenie. Konkretne propozycje czynników miarodajnych 
tyczące się zamiaru sojuszu polsko-jugosłowiańskiego natychmiast donieść, nie 
prowokując jednak rozmów na ten temat”

27
. 

Polski attaché wojskowy w Belgradzie odnotował oceny w Królestwie SHS na 
temat procesu kształtowania się władz w Polsce, przekazując do centrali polskiego 
wywiadu wojskowego informacje dotyczące ogólnych nastrojów wśród polityków 
oraz wojskowych z tego państwa względem odrodzonego państwa polskiego.  
W grudniu 1922 roku przekazał notatkę, z której wynikało, że w państwie, w którym 
uzyskał akredytację, panuje przychylne nastawienie wobec Polski, mimo że 
wiadomość na temat zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza wywołała 
niepokój oraz została potraktowana w kręgach politycznych jako świadectwo 
możliwego wybuchu rewolucji. Rolą attaché wojskowego w stolicy SHS było 
jednocześnie szybkie dotarcie do polityków i wojskowych SHS w celu 
zdementowania tej fałszywej informacji. Mogło to mieć znaczenie dla dalszego 
procesu poszukiwania wspólnych relacji na linii Warszawa-Belgrad

28
. 

W kluczowym, a przy tym opatrzonym klauzulą „ściśle tajne”, dokumencie pt. 
Instrukcja dla attaché wojskowego przy P.P. w Belgradzie, powstałym w połowie lat 
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 Rozkaz wewnętrzny Szefa Oddziału II Sztabu Głównego WP Nr 9/39 z dnia 22 sierpnia 1939 roku, 
CAW, Oddział II SG WP, sygn. I.303.4.9. 

25
 Koncepcja ta zakładała regionalny sojusz Czechosłowacji, Rumunii oraz SHS (w końcu lat 20. 
przemianowanego na Królestwo Jugosławii), który miał stanowić przeciwwagę i próbę obrony 
każdego z tych państw przed głównymi sąsiadami. Początkowo sojusz był wymierzony  
w odstraszanie Węgrów przed ich rewizjonistyczną polityką, później członkowie dążyli do uzyskania 
legitymizacji swojej pozycji regionalnej na arenie międzynarodowej. S. Nowinowski, Powstanie Małej 
Ententy – narodziny czechosłowackiego systemu bezpieczeństwa regionalnego (1920-1921), „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Historica”. 1997, nr 59, s. 48-50. 

26
 Zainteresowanie to, jak można sądzić, wynikało również z faktu, że na początku lat 20. 
Czechosłowacja była postrzegana przez polski wywiad wojskowy i polityków jako państwo o jawnie 
antypolskiej polityce oraz nastawieniu. Polsko-czechosłowacki zbrojny spór graniczny na Śląsku 
Cieszyńskim z lat 1919-1920 doprowadził do poważnych tarć na linii Warszawa-Praga, a Oddział II 
SG WP został włączony w próbę dokładniejszego rozpoznania potencjalnego zagrożenia dla II RP  
ze strony Czechosłowacji. 

27
 Depesza Oddziału II NDWP do attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 1 marca 1919 roku, AAN, 
Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 4/1. 

28
 Meldunek attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 17 grudnia 1922 roku, AAN, Attachés wojskowi 
RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. 
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20., pojawiły się informacje, dzięki którym można zrozumieć istotę pracy oraz 
zadań powierzonych attaché wojskowemu w placówce belgradzkiej w latach 30.  
W dokumencie stwierdzono, że: „konieczność zapewnienia sobie dróg 
tranzytowych na wypadek wojny wysuwa na plan pierwszy w pracach Sztabu 
Generalnego połączenia kolejowe jugosłowiańskie”

29
. Dodano, że belgradzki 

attaché wojskowy odpowiada za ugruntowanie przekonań w sferach wojskowych 
SHS, że Polska będzie odgrywać coraz większą rolę jako mocarstwo w Europie 
Środkowej. Zobowiązano go do pogłębienia wśród tych sfer przekonania  
o potrzebie ochrony ładu wersalskiego, ponieważ ład ten ugruntowuje podstawy 
niepodległości zarówno II RP, jak i SHS.  

Oficer stojący na czele attachatu wojskowego w stolicy SHS miał umocnić 
przekonanie o pokojowych tendencjach polityki zagranicznej II RP, zwłaszcza 
poprzez odwołanie do sojuszów z Rumunią i Francją, jako dwóch państw bliskich 
politykom oraz wojskowym w SHS. Miał odpowiadać ponadto za przekonanie 
wojskowych w SHS o dużej sile bojowej, dobrym uzbrojeniu i wyszkoleniu WP  
na wypadek przyszłej wojny. Polski attaché wojskowy w Belgradzie był 
odpowiedzialny za wytworzenie zaufania oraz przyjaźni między WP oraz armią 
SHS, zwłaszcza poprzez pośrednictwo w wizytach oficerów, delegacjach na 
manewry, czy też poprzez udział w zawodach sportowych organizowanych dla 
żołnierzy. Kluczowym zadaniem oficera stojącego na czele belgradzkiego 
attachatu wojskowego miała być obserwacja działań monarchistycznych oraz 
komunistycznych organizacji sowieckich w SHS i wykorzystanie „ich działalności  
w celu pogłębienia, względnie stworzenia nieufności ze strony SHS do Rosji”

30
. 

W Instrukcji dla attaché wojskowego przy P.P. w Belgradzie dokonano 
specjalizacji zadań dla przedstawiciela WP za granicą w oparciu o trzy grupy 
zadań. Należały do nich

31
: 

─ zagadnienia polityczne – wśród nich należy wyliczyć: ocenę stosunku SHS 
do kwestii zmiany zachodnich granic II RP, do Niemiec oraz akcji 
niemieckiej na Półwyspie Bałkańskim, a także stosunku do niemieckich 
planów przyłączenia Austrii. Ponadto attaché wojskowy odpowiadał za 
pozyskiwanie informacji o współpracy włosko-sowieckiej na Bałkanach, 
relacjach między SHS a Bułgarią, Rumunią, Grecją i Turcją, a także stanie 
konsolidacji państwa, działaniach sowieckich w SHS oraz propagandzie 
ukraińskiej w Zagrzebiu; 

─ zagadnienia wojskowe – w tej grupie znalazły się takie zadania, jak: 
analiza ogólnej reorganizacji wojska SHS, w tym stopnia reorganizacji 
artylerii, którą zainicjowano w 1923 roku, przekazywanie informacji  
o 5. Armii z dowództwem w Niszu, stanie postępów w budowie fabryki 
broni i amunicji w Kragujevacu oraz stopniu przezbrojenia piechoty SHS  
w karabiny Mauzera. Ponadto attaché wojskowy odpowiadał za 
pozyskiwanie informacji na temat rozwoju lotnictwa, w tym produkcji  
i zakupów zagranicznych na potrzeby tego rozwoju, informacji na temat 
organizacji, tonażu i rozbudowy marynarki wojennej, jak również 
uzyskiwanie – przy współpracy z Oddziałem II Sztabu Generalnego SHS – 

                                                 
29

 Instrukcja dla attaché wojskowego przy P.P. w Belgradzie [1926?], AAN, Attachés wojskowi RP przy 
rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 7. 

30
 Tamże. 

31
 Tamże. 
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informacji, które uzupełniłyby wiedzę Oddziału II SG WP na temat wojska 
albańskiego, bułgarskiego oraz węgierskiego; 

─ zagadnienia przemysłu wojennego – chodziło o sporządzanie ogólnych 
studiów ekonomicznych SHS oraz formułowanie oceny stopnia 
przygotowania przemysłu wojennego tego państwa na wypadek 
ewentualnego konfliktu zbrojnego. Szczególną uwagę przypisano ocenie 
produkcji środków uzbrojenia, możliwościom produkcji techniki wojskowej, 
produkcji w przemyśle lotniczym, chemicznym i maszynowym, jak również 
sprawie przysposobienia przemysłu ogólnego na potrzeby wojskowe. 

Polski attaché wojskowy w Belgradzie miał obowiązek informowania Oddziału 
II SG WP o wszelkich paradach wojskowych organizowanych przez sztab 
wojskowy armii jugosłowiańskiej. W meldunku attaché wojskowego z dnia  
8 września 1932 roku oficer – którym był ówcześnie ppłk dypl. Mieczysław 
Starzyński – przekazał dokładne informacje na temat takiej parady. Z jego 
dotychczasowego doświadczenia wynikało, że w Królestwie Jugosławii parady 
wojskowe organizowano bardzo rzadko. W paradzie z 6 września 1932 roku udział 
wzięli – król, rząd, korpus dyplomatyczny, a ze strony wojska – garnizony  
z Belgradu i miasta Zemun. Polski attaché wojskowy zanotował również kolejność 
defilowania poszczególnych jednostek jugosłowiańskiej armii. Wśród poczynionych 
obserwacji znalazł się wniosek o niezdyscyplinowanym przygotowaniu oddziałów 
do marszu, pomimo że około 30% czasu szkolenia wojskowego zabierało 
ćwiczenie musztry formalnej. Inny wniosek dotyczył prawdopodobnego dążenia 
jugosłowiańskiego sztabu wojskowego do przydzielenia każdej dywizji ściśle 
powiązanej z nią baterii przeciwlotniczej

32
. 

Do komentowanego meldunku attaché wojskowy w Belgradzie przedstawił 
załącznik pt. „Taktyka i zasady walki”, dotyczący różnych aspektów wojskowej 
taktyki i możliwości bojowych armii jugosłowiańskiej. W dokumencie znalazło się 
na przykład stwierdzenie, że pod względem taktycznym i przyjętych zasad walki 
armia bazuje na wzorach, metodach oraz zasadach wojskowych wypracowanych 
przez sztab francuski, uwzględniając różnice wynikające z odmiennego 
ukształtowania terenu oraz gorszego niż we francuskiej armii wyposażenia. Polski 
attaché wojskowy pozyskał przy tym treści dwóch części „Regulaminu Piechoty”, 
kolejno z 1924 i 1925 roku, jak również „Regulaminu Służby Polowej” z 1922 roku. 
Główne wnioski polskiego oficera kształtowały się w następujący sposób

33
: 

─ w armii jugosłowiańskiej dużą rolę przykładano do sprawnej i umiejętnej 
organizacji marszów, rozróżniając marsze podróżne, ubezpieczone oraz 
marsze na polu bitwy, dzienne i nocne, a także normalne, przyspieszone 
albo forsowne; 

─ wojsko jugosłowiańskie, podobnie jak polskie, prowadziło rozpoznanie 
wroga podzielone na rozpoznanie bliskie, bojowe (przypadające w udziale 
piechocie), a także dalekie; 

─ jugosłowiański wywiad wojskowy prowadził rozpoznanie, aby realizować 
przede wszystkim następujące cele: zdobyć wiadomości o sile, zamiarach, 
zgrupowaniu i rozmieszczeniu armii i broni ciężkich, przynależności 
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 Meldunek attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 8 września 1932 roku, AAN, Attachés wojskowi 
RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. 

33
 Tamże. 
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określonych jednostek, warunkach terenowych, fortyfikacjach, miejscowej 
ludności oraz zapasach możliwych do przeznaczenia na potrzeby wojska; 

─ taktyka prowadzenia walki uzasadniała potrzebę ścisłej współpracy 
kawalerii z piechotą, w oparciu o zasady francuskie, a w mniejszym stopniu 
sowieckie

34
; 

─ zasady współpracy piechoty z artylerią oraz piechoty z lotnictwem 
kształtowały się bardzo podobnie, jak w przypadku zasad przyjętych przez 
WP; 

─ na przykładzie armii jugosłowiańskiej „swoista doktryna dopiero się 
wykluwa i idzie ona w duchu walki ruchowej, jako podstawowego sposobu 
walki”

35
. 

Z przedstawionych informacji wynika, że kształt organizacji i głównych zasad 
walki armii jugosłowiańskiej w dużej mierze opierał się na dorobku francuskiej 
doktryny wojskowej. Polskiemu attaché wojskowemu w Belgradzie polecono też 
pozyskiwać informacje na temat kontaktów politycznych, zwłaszcza kontaktów 
wojskowych między Jugosłowianami i Francuzami. W meldunku z końca 
października 1935 roku oficerowi udało się przekazać informacje związane  
z pobytem w Belgradzie zastępcy Szefa Sztabu Generalnego francuskiego, gen. 
Schweissgutha. Z informacji wynikało, że francuski Sztab Generalny zamierzał 
wysłać swojego przedstawiciela na konferencję międzysztabową na temat 
uzbrojenia wojskowego państw Małej Ententy, która miała odbyć się w Belgradzie 
prawdopodobnie końcem listopada 1935 roku

36
. 

W sprawozdaniu z pracy attachatu wojskowego w Belgradzie za 1934 rok, 
stojący na jego czele mjr dypl. Jan Grudzień przekazał szereg wartościowych 
informacji, które mogą wzbogacić aktualny dyskurs w dziedzinie edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa, uwzględniając okres funkcjonowania II RP. W meldunku attaché 
wojskowy odniósł się bezpośrednio do stosunków wywiadowczych między 
Oddziałem II SG WP a Sztabem Wojskowym Jugosławii i tamtejszym Oddziałem II. 
Zaznaczył, że w połowie lat 30. Jugosłowianie dążyli do zminimalizowania roli 
obcych attaché wojskowych w kręgach wojskowych. Mimo tego oficer ocenił  
jako zadowalające swoje kontakty nawiązane z jugosłowiańskim Oddziałem II, 
Departamentem Artyleryjsko-Technicznym oraz lotnictwem. Z uzyskanych tą drogą 
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 W ocenie polskiego attaché wojskowego w Belgradzie współpraca kształtowała się w następujący 
sposób: „Kawaleria prowadzi rozpoznanie nieprzyjaciela i terenu i tam ubezpiecza piechotę, która dla 
niej stanowi oparcie. Elementy kawalerii, które są przydzielone do piechoty podporządkowują swoją 
pracę potrzebom piechoty – przeprowadzają ją jednak w duchu swoich regulaminów. Przed walką 
kawaleria działa stale przed elementami piechoty, rozpoznając i utrzymując z nim styczność,  
z momentem wejścia do walki piechoty, kawaleria spływa na skrzydła celem ubezpieczenia skrzydeł  
i boków własnej piechoty i rozpoznawania skrzydeł i boków nieprzyjaciela. W obronie, po ukończeniu 
rozpoznania, osłania i chroni skrzydła, ewentualnie zamyka i przesłania kierunki drugorzędne.  
W odwrocie ubezpiecza skrzydła, względnie tyły i to na kierunkach najbardziej prawdopodobnego 
działania nieprzyjaciela”. Tamże. 

35
 Tamże. 
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 Meldunek attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 29 października 1935 roku pt. Pobyt w Belgradzie 
zastępcy Szefa Sztabu Generalnego francuskiego, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw 
kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. Polski attaché wojskowy zdementował jednak, aby wizyta 
gen. Schweissgutha w Belgradzie wykraczała poza grunt wizyty prywatnej, a co za tym idzie, 
informował Oddział II SG WP, że relacje jugosłowiańsko-francuskie z tego okresu nie wychodzą poza 
grunt oficjalnych kontaktów dyplomatycznych, bez możliwości zawarcia – w przeciwieństwie do 
przykładu współpracy polsko-francuskiej – konwencji politycznej i wojskowej. 
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informacji udało się pozyskać wiadomości świadczące o włosko-sowieckiej 
współpracy, a także armii austriackiej, ponieważ tematy te pozostawały  
w rozpoznaniu ze strony wywiadu wojskowego Jugosławii. W meldunku poruszono 
także sprawę wzajemnych odznaczeń dla oficerów Oddziału II SG WP oraz 
jugosłowiańskiego Oddziału II i możliwości częstszego korzystania z wysyłania 
polskich oficerów-stażystów do armii jugosłowiańskiej, analogicznie jak czynią to 
armie Francji, Rumunii i Czechosłowacji. Mjr dypl. J. Grudzień dodał również, że 
przyjazne relacje Polski i Jugosławii były w dużej mierze efektem wzajemnej 
współpracy w dziedzinie gospodarczej, realizowanej zwłaszcza poprzez kontrakty 
na sprzedaż przez Polskę materiałów na potrzeby wojska

37
. Warto dodać, że 

zachowane archiwalia świadczą o tym, że próby polsko-jugosłowiańskiej 
współpracy w tej sferze były podejmowane już od połowy lat 20., o czym również 
meldował polski attaché wojskowy w Belgradzie

38
. 

Zgodnie z zachowanymi archiwaliami, polski attaché wojskowy w Belgradzie 
odpowiadał za pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat możliwości 
wojskowych armii jugosłowiańskiej na przykładzie przygotowania kawalerii.  
W czerwcu 1936 roku przekazał Oddziałowi II SG WP informacje na temat 
kawalerii tego państwa w związku z faktem, że Jugosłowianie nie wysyłali swoich 
przedstawicieli na cykliczne konkursy hippiczne organizowane w Warszawie. 
Polski attaché wojskowy w Belgradzie zwiedził szkołę kawaleryjską w mieście 
Zemun, określając oferowany przez nią poziom szkolenia jako średni. Podobnie 
lub jako niska została oceniona przez attaché wojskowego możliwość 
wykorzystania w Królestwie Jugosławii kawalerii do celów wojskowych

39
. 

W sierpniu 1939 roku przedstawiciele wywiadu wojskowego Królestwa 
Jugosławii poinformowali Polaków o spodziewanym ataku ze strony III Rzeszy. 
Informację taką uzyskał bezpośrednio polski attaché wojskowy w Belgradzie,  
ppłk Tadeusz Wasilewski, od przedstawiciela niemieckich sił zbrojnych, 
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 Polska sprzedała Jugosławii zapalniki i proch na łączną sumę 1 052 000 franków szwajcarskich, 
dostarczyła na rynek jugosłowiański samolot RWD 8, a także pertraktowała w 1934 roku kontrakty na 
dostawę prochu nitroglicerynowego i narzędzi do produkcji zapalników. Planowano także 
wprowadzenie na tamtejszy rynek polskich płatowców myśliwskich, choć ten cel nie doczekał się 
akurat realizacji w 1934 roku. Ponadto w pracy kolejnych osób na stanowisku attaché wojskowego  
w Belgradzie już od początku lat 30. popularyzowany był polski przemysł wojenny, co korzystnie 
wpłynęło na zainteresowanie jugosłowiańskich oficerów wojskowych możliwościami zakupów z Polski. 
W cytowanym meldunku przywołanego oficera pojawiła się następująca ogólna ocena relacji 
polskiego wywiadu wojskowego i kręgów dyplomatycznych z przedstawicielstwami jugosłowiańskimi: 
„Jeśli chodzi o stosunki z Oddziałem II-im, to jak meldowałem niejednokrotnie, uważam teren ten za 
opanowany. (...) Moje stosunki z Oddziałem II-im merytorycznie nie uległy zmianie i są nadal dobre”. 
Meldunek attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 15 stycznia 1935 roku pt. Sprawozdanie za rok 
1934, AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. 

38
 Polska sprzedawała Jugosławii przede wszystkim węgiel, naftę, wagony kolejowe, sól, w zamian 
skupiając się na zakupie surowca tytoniowego. W 1925 roku zrealizowano na przykład zakup tego 
surowca za łączną sumę 14 810 000 franków szwajcarskich. Meldunek attaché wojskowego  
w Belgradzie z dnia 29 listopada 1925 roku pt. Sprawa materiałów wojennych, AAN, Attachés 
wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. 

39
 W meldunku attaché wojskowego w Belgradzie pojawiła się następująca informacja: „W zakresie 
jazdy konnej są oni na tym samym poziomie, na jakim kawaleria wszystkich państw prawie 
znajdowała się przed wojną. Na dzisiaj to już jest mało”. Meldunek attaché wojskowego w Belgradzie 
pt. Rozmowa z płk. Faberem z dnia 29 maja 1936 roku [czerwiec 1936], AAN, Attachés wojskowi RP 
przy rządach państw kapitalistycznych 1919-1939, teczka A-II, 6. 
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przebywającego z czasową wizytą w Belgradzie
40

. Attachat w Belgradzie dnia  
27 sierpnia 1939 roku przekazał do centrali polskiego wywiadu wojskowego  
w Warszawie kolejną kluczową informację, mającą świadczyć o podjęciu przez 
Adolfa Hitlera ostatecznej decyzji o uderzeniu na Polskę. Dokładniej do jej  
treści odniósł się P. Kołakowski, wskazując między innymi na fakt pozyskania 
przez polskiego attaché wojskowego w Belgradzie informacji o mobilizacji w tym  
czasie 92 dużych jednostek niemieckich, zlokalizowanych na Pomorzu, Śląsku,  
w Prusach Wschodnich, Słowacji i w okolicach Berlina, celem szybkiego transportu 
w stronę granicy z Polską

41
. Obie wspomniane informacje można traktować jako 

dodatkowe argumenty w dyskusji nad badaniem znaczenia i roli polskiego 
attachatu wojskowego w Belgradzie w latach dwudziestolecia międzywojennego. 
Informacje świadczą ponadto o dobrych rezultatach pracy informacyjnej attaché 
wojskowego. 
 

Podsumowanie i wnioski 
Treści zaprezentowane w artykule pozwalają na sformułowanie kilku ogólnych 

wniosków. Są to następujące stwierdzenia: 
1. Attachat wojskowy w Belgradzie pozostawał kluczową placówką dla 

Oddziału II SG WP, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania informacji  
z SHS, a następnie Królestwa Jugosławii, a także z całego Półwyspu 
Bałkańskiego. 

2. Zadania powierzone do realizacji attaché wojskowemu w Belgradzie 
świadczą o zróżnicowanych rolach oficera na tym stanowisku i istotnej 
funkcji w realizacji informacyjnej pracy, użytecznej także dla polskiego 
wywiadu wojskowego. 

3. W pracy attaché wojskowego w Belgradzie można dostrzec 
ukierunkowanie zadań na zagadnienia polityczne, wojskowe i z zakresu 
przemysłu wojennego, a analiza tych zagadnień była ważnym elementem 
wzmacniania bezpieczeństwa II RP poprzez współpracę informacyjną 
attaché wojskowego z centralą Oddziału II SG WP. 
 

Należy potwierdzić postawioną tezę, zgodnie z którą praca attachatu 
wojskowego w Belgradzie pozwalała kierownictwu Oddziału II SG WP na 
uzyskiwanie ważnych informacji, tak politycznych, gospodarczych (zwłaszcza  
w zakresie przemysłu wojennego), jak i wojskowych. Przedstawione fakty na temat 
pracy attaché wojskowego w Belgradzie pozwalają przyczynić się do wzbogacenia 
dyskursu historycznego i są elementem edukacji dla bezpieczeństwa. Istnieje 
potrzeba poruszania także rzadziej komentowanych w literaturze płaszczyzn 
działań polskiego wywiadu wojskowego w II RP, jako ważnego elementu systemu 
bezpieczeństwa. Dzięki temu można realizować edukacyjny postulat wzbogacenia 
wiedzy społeczeństwa o tych działaniach z lat 1918-1939. 
 

                                                 
40

 Depesza szyfrowa od attaché wojskowego w Belgradzie z dnia 24 sierpnia 1939 roku, CAW, Oddział 
II SGWP, sygn. I.303.4.3868. 

41
 P. Kołakowski, Czas próby..., dz. cyt., s. 296-297. 
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Streszczenie 
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jak również zadań  

attachatów wojskowych II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem pracy 
informacyjnej attaché wojskowego w Belgradzie. Analizę oparto na dokumentach 
archiwalnych odnoszących się do pracy belgradzkiego attachatu wojskowego 
zarówno w latach 20., jak i w latach 30. 

Wybraną problematykę podjęto dzięki wykorzystaniu źródeł archiwalnych 
zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie i Centralnym 
Archiwum Wojskowym (CAW) w Warszawie-Rembertowie. Treści oparto również 
na literaturze przedmiotu dotyczącej funkcjonowania attachatów wojskowych oraz 
ich roli wspomagającej względem działań wywiadu wojskowego w II RP. 

Przedstawione argumenty świadczą o szczególnym znaczeniu polskiego 
attachatu wojskowego w Belgradzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Praca informacyjna realizowana przez attaché wojskowego dotyczyła wielu 
zróżnicowanych dziedzin zainteresowania sprawami zarówno w Królestwie 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), a następnie Królestwie Jugosławii, jak 
również w państwach ościennych. 

Słowa kluczowe: attachat wojskowy, Belgrad, Oddział II SG WP, praca 
informacyjna 
 

Summary 
The article attempts to present the role as well as the tasks of the military 

attaché of the Second Polish Republic, with particular reference to the information 
work of the military attaché in Belgrade. The analysis was based on archival 
documents relating to the work of the Belgrade military attaché in the 1920s  
and 1930s. 

Selected issues were taken up by using archival sources gathered in the AAN 
Archive in Warsaw and the Central Military Archive (CAW) in Warsaw-Rembertów. 
The content is also based on the literature of the subject on the functioning  
of military attaches and their role of supporting military intelligence in the  
Second Republic. 

The arguments presented above demonstrate the special importance of the 
Polish military attaché in Belgrade during the interwar period. The information 
provided by the military attaché concerned a wide range of interests in both the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (SHS) and the Kingdom of Yugoslavia,  
as well as in neighboring countries. 

Key words: military attaché, Belgrade, Branch II General Staff of the Polish 
Army, information work 
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FRANCUSKIE PROPOZYCJE FINANSOWANIA EUROPEJSKIEJ OBRONY  
W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO 

 
 
W swoim przemówieniu na Sorbonie w dniu 26 września 2017 r.

 
francuski 

prezydent E. Macron przedstawił wizję reformy funkcjonowania Unii Europejskiej
1
. 

Jednym z jej istotnych aspektów była zapowiedź dążenia do ustanowienie 
wspólnego budżetu, z którego finansowana byłaby europejska obronność. 
Powstaje pytanie, czy realizacja tej zapowiedzi da się pogodzić z istniejącymi 
traktatowymi ramami prawnymi działania UE, czy też konieczna jest ich zmiana? 
Należy bowiem pamiętać, że Unia jest wprawdzie szczególną ale jednak 
organizacją międzynarodową, co oznacza, że działa na zasadzie tzw. kompetencji 
przyznanych, czyli może podejmować działania, także w zakresie związanym  
z obronnością, tylko wówczas, gdy państwa członkowskie przekażą jej w traktatach 
kompetencje dla takiego działania. Brak takiego przekazania uniemożliwia 
podejmowanie działania przez UE. Dlatego też istotne jest zadanie sobie 
zaprezentowanego powyżej pytania badawczego, gdyż od odpowiedzi na nie 
zależeć może rozwój integracji europejskiej w dziedzinie obronności. Odpowiedź 
negatywna oznaczać będzie, że dla wprowadzenia wspólnego budżetu obrony  
w UE niezbędna będzie żmudna, długotrwała i nie zawsze kończąca się sukcesem 
procedura zmiany traktatów. Odpowiadając na zadane pytania w pierwszej 
kolejności zbadane zostanie zagadnienie finansowania europejskiej obrony  
w ujęciu historycznym, następnie zaś przedstawione będą aktualne rozwiązania 
prawne w tym zakresie. Artykuł zamyka ocena francuskich propozycji, połączona  
z odpowiedzią na pytanie zadane we wstępie.  

 
Finansowanie europejskiej obrony w ujęciu historycznym 
Już u zarania powojennej integracji europejskiej podjęto, federalistyczną  

w swej istocie, próbę kreacji europejskiej obrony. Charakter taki miała propozycja 
francuskiego premiera Rene Pleven’a, który wystąpił z inicjatywą powołania 
Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO). Zgłoszona 24 października 1950 r., 
podczas obrad francuskiego Zgromadzenia Narodowego, znana jest pod nazwą 
Planu Plevena

2
. Zakładał on budowę zjednoczonej europejskiej armii, pozostającej 

pod jednolitym politycznym i wojskowym zwierzchnictwem. Sprawować je  
miał Europejski Minister Obrony oraz Rada Ministrów. Co istotne, powstająca  
armia finansowana byłaby ze wspólnego budżetu. Zagadnieniom finansowym 
poświecony był Tytuł VI („Financial Provisions”; art. 83-100 projektowanego 

                                                 
1
  Inititive pour l’Europe – Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, 
démocratique, http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-
macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ (pobrano 10.11.2017 r.). 

2
  Treść Planu Plevena, http://www.fransamaltingvongeusau.com/documents/dl2/h6/2.6.1.pdf (pobrano 
10.11.2017 r.). 
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Traktatu o EWO)
3
. Zakładano stworzenie wspólnego rocznego budżetu (rok 

budżetowy miał rozpoczynać się 1 stycznia każdego roku). Budżet miał obejmować 
wszystkie wydatki m.in. na wspólne uzbrojenie, wyposażenie, zaopatrzenie  
i infrastrukturę. Miał on być ustanawiany we wspólnej walucie, która miała  zostać 
wybrana przez Radę EWO głosującą większością dwóch trzecich głosów (art. 89). 
Przewidywano, że tworzyć go będą przede wszystkim wkłady finansowe państw 
członkowskich (art. 93), ustalane zgodnie z procedurami przyjętymi w NATO.  
Rada EWO miała określić metodę  zapewniającą sprawiedliwy rozdział 
zobowiązań, uwzględniający finansowe, gospodarcze i społeczne możliwości 
państw członkowskich (art. 94). Uregulowano m.in.: procedurę tworzenia budżetu 
(projekt przedstawiał Komisariat EWO) i jego uchwalania przez Radę EWO  
i Zgromadzenie EWO (art. 87); prowizorium budżetowego (art. 88); przenoszenia 
środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetowymi (art. 90); wykonywania 
budżetu (art. 91, 92; dla zapewnienie należytego kontroli przewidywano powołania 
Kontrolera Finansowego i Komisji ds. Rachunków – art. 83-85).    

Traktat ustanawiający EWO nie wszedł jednak w życie, co na kilka dekad 
przekreśliło śmiałe federacyjne plany integracji europejskiej. Praktycznie aż do 
końca lat dziewięćdziesiątych koncentrowano się na wymiarze gospodarczym 
integracji, nie wspominając o europejskiej obronie. Dopiero utworzenie Traktatem  
z Maastricht w 1992 r. Unii Europejskiej oznaczało śmielszą próbę realizacji 
integracji politycznej kontynentu

4
. Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (artykuły J – 

J.11) powoływał i regulował Wspólną Politykę Zagraniczną   i Bezpieczeństwa UE 
(dalej: WPZiB), obejmującą, jak stanowiła preambuła umowy „ostateczne 
ukształtowanie wspólnej polityki obronnej, mogącej w przyszłości doprowadzić do 
wspólnej obrony, wzmacniając w ten sposób europejską tożsamość i niezależność, 
tak, aby wspierać pokój, bezpieczeństwo i postęp w Europie i na świecie”.  
Ta  enigmatyczna wzmianka, w niewielkim stopniu rozwinięta w art. J.4 Traktatu  
z Maastricht, pomijała milczeniem kwestię finansowania ew. wspólnej obrony 
europejskiej. Zagadnienie to stało się natomiast kilka lat  później przedmiotem 
regulacji, zmieniającego TUE, Traktatu Amsterdamskiego

5
. Już w trakcie prac 

przygotowawczych nad traktatem niektóre państwa zgłaszały swoje propozycje 
przyszłej regulacji. Francja i Niemcy postulowały m.in. ujęcie w tekście przyszłego 
traktatu tzw. misji petersberskich, przy czym koszty prowadzonych operacji miałyby 
być finansowane ze źródeł spoza budżetu wspólnotowego

6
. Ostatecznie, Traktat 

Amsterdamski wprowadził nowe zasady finansowania unijnej polityki zagranicznej  
i bezpieczeństwa. W swoich założeniach przetrwały one aż do wejścia w życie 
Traktatu Lizbońskiego. Nowy artykuł 28 TUE, biorąc pod uwagę źródła 
finansowania, podzielił bowiem wydatki związane z funkcjonowaniem WPZiB,   
a w tym i Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO),  na dwie grupy:  

─ wydatki administracyjne ponoszone przez instytucje europejskie w związku 
z działalnością WPZiB/WPBiO; są one pokrywane z budżetu WE;  

─ wydatki operacyjne których koszty, w zależności od rodzaju operacji, 
pokrywane są z różnych innych źródeł. Operacje o charakterze wyłącznie 

                                                 
3
 European Defence Community Treaty: http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf (pobrano 10.11.2017 r.). 

4
 Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. C 191 z 29.7.1992). 

5
 Traktat z Amsterdamu (Dz.U. C 340 z 10.11.1997).  

6
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27 February 1996. 
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cywilnym finansowane były z budżetu WE, jednakże Rada stanowiąc 
jednomyślnie mogła ustanowić inny sposób finansowania

7
. Z kolei  

operacje mające wpływ na kwestie wojskowe i polityczno-obronne 
pokrywane były i są z budżetów państw członkowskich. Dzielone są one  
w oparciu o kryterium produktu krajowego brutto, chyba, że Rada 
stanowiąc jednomyślnie postanowi inaczej. Istnieje możliwość wyłączenie 
się od ponoszenia kosztów dla państw nieuczestniczących w misji 
petersberskiej. Państwa takie, które wstrzymały się od głosu i złożyły 
formalne oświadczenie, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu 
finansowego do operacji mających wpływ na kwestie wojskowe  
i polityczno-obronne

8
.   

W praktyce, na tle kosztów finansowania operacji mających wpływ na kwestie 
wojskowe i polityczno-obronne doszło do rozbieżności między państwami. 
Powstało bowiem pytanie, jakie sprawy miałyby obejmować „wspólne koszty” misji 
dzielone przez państwa wg kryterium wielkości PKB? Na szczycie Rady 
Europejskiej w Sewilli (21-22 czerwca 2002 r.) osiągnięto porozumienie co do 
zakresu „wspólnych kosztów”

9
. Uznano za nie ciężary finansowe ponoszone przez 

państwa na utrzymanie sztabów operacji, w tym koszty utrzymania personelu  
i infrastruktury sztabowej. Ponadto, zaliczono do nich koszty związane  
z zapewnieniem wsparcia siłom UE, obejmujące: infrastrukturę, definiowaną jako 
„wydatki absolutnie konieczne siłom (uczestniczącym w operacji – JB, AU) jako 
całości do wypełnienia misji”; dodatkowe wyposażenie, które nie może być 
wykorzystywane jedynie przez pojedyncze państwo uczestniczące w misji; koszty 
znaków identyfikacyjnych; wydatki medyczne. Oprócz tego, każdorazowo przy 
przeprowadzaniu konkretnej operacji, Rada decyduje, czy koszty transportu sił i ich 
zakwaterowania należy uznać za wspólne. Pozostałe wydatki są finansowane 
indywidualnie przez każde państwo uczestniczące w misji. Nie znajduje do nich 
zastosowania podział kosztów wg wielkości PKB, lecz zasada, że koszty ponosi 
ten, kto wydaje (costs lie where they fall)

10
.   

Wprowadzony traktatowymi regulacjami podział wydatków na te pokrywane 
wprost z budżetu UE, oraz te pokrywane przez państwa członkowskie stał się 
raczej problemem, niż pomocnym rozwiązaniem dla efektywnego modelu 
finansowego zarządzania operacjami WPBiO. Koniecznym było dodatkowe 
unormowanie prawne systemu finansowania misji WPBiO, które precyzyjnie 
określałoby reguły wykonawcze, oraz wypracowanie odpowiedniej praktyki 
administracyjnej w zarządzaniu kosztami operacji UE

11
. Jednakże, jeszcze przed 

Traktatem z Lizbony wraz z rozpoczęciem angażowania się UE w misje WPBiO,  
a przede wszystkim wskutek problemów związanych z finansowaniem dwóch 
pierwszych operacji wojskowych o kryptonimach „Concordia” i „Artemis” oraz 
planowanym zaangażowaniem się w dużą i długotrwałą, a co zatem idzie 

                                                 
7
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 J. Barcik, dz. cyt., s. 300-308.   
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 B. Przybylska-Maszner, Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, 
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kosztowną, misję stabilizacyjną w Bośni i Hercegowinie, tj. liczącą początkowo 
7000 osób operację „Althea”, zaktualizowała się kwestia finansowania misji 
wojskowych

12
. Jasnym stało się, iż organizowanie ad hoc funduszy pochodzących 

w całości z budżetów państw na prowadzenie operacji militarnych nie  
jest efektywnym mechanizmem finansowania tego rodzaju misji

13
. Oparcie 

mechanizmu finansowania operacji wojskowych jedynie na regulacji mówiącej, iż 
wydatki takie pokrywane są z budżetów państw członkowskich okazało się  
co najmniej niewystarczające, a wręcz problematyczne. Przede wszystkim 
każdorazowo państwa członkowskie UE w toku wielostronnego i trudnego procesu 
negocjacyjnego musiały dojść do porozumienia, które z nich i w jakim zakresie 
będzie pokrywało wydatki operacji wojskowej UE. Zrozumiałym i naturalnym było 
to, iż żadne z państw członkowskich UE nie było szczególnie chętne do 
przeznaczania na prowadzenie operacji wojskowej funduszy przewyższających 
poziom jego udziału w realizacji takiej misji. Jednakże takie podejście musiało 
skutkować tym, iż państwa, które zadeklarowały największe kontyngenty  
i najbardziej angażowały się w prowadzenie operacji wojskowej UE, ponosiły nie 
tylko duże koszty związane z wystawieniem, wyekwipowaniem, transportem  
i utrzymaniem swoich sił, ale były również zmuszone do pokrycia „lwiej” części 
pozostałych kosztów funkcjonowania misji, które można określić jako wspólne.  

W odpowiedzi na te wyzwania i problemy decyzją Rady 2004/197/WPZiB  
z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem 
wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie 
wojskowe i obronne utworzono mechanizm Athena, którego nazwa nawiązywała 
do greckiej bogini mądrości, sztuki, rzemiosła, strategii i wojny sprawiedliwej

14
.  

W art. 42 tej decyzji pierwotnie przewidziano, że mechanizm Athena jest 
poddawany przeglądowi po każdej operacji lub przynajmniej co 18 miesięcy.  
Od czasu utworzenia mechanizm Athena sześć razy został poddany przeglądowi, 
w roku: 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 i 2015. Wymóg tak częstych rewizji 
mechanizmu Athena jest wynikiem uwzględnienia stanowiska Francji, 
konsekwentnie opowiadającej się za „uwspólnotowieniem” finansowania operacji 
WPBiO

15
. Wprawdzie przedmiotowe rewizje mechanizmu Athena nie zmieniły  

jego istoty, ani nie wprowadziły zasadniczych innowacji w zakresie jego 
funkcjonowania, tym niemniej zasada dokonywania cyklicznych przeglądów 
mechanizmu Athena dąży do zapewnienia aktualności, adekwatności, przydatności 
i skuteczności wprowadzonych nim rozwiązań, jak również gwarantuje, iż kwestia 
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finansowania operacji WPBiO jest stałym elementem konsultacji państw 
członkowskich UE.  

Istotą mechanizmu Athena jest to, iż koszty „wspólne” operacji wojskowych 
WPBiO, które nie mogą zostać pokryte z budżetu WPZiB są administrowane  
i pokrywane za jego pośrednictwem. Zatem mechanizm Athena stanowi stałe 
narzędzie i ramy strukturalne finansowania fazy przygotowawczej operacji 
wojskowych WPBiO i wspólnych kosztów powstałych w związku z ich realizacją

16
. 

Do wspólnych wydatków operacji wojskowych pokrywanych poprzez mechanizm 
Athena można zaliczyć przykładowo koszty: funkcjonowania kwater dowodzenia; 
transportu, np. paliwa; stworzenia niezbędnej infrastruktury, np. koszar; 
zakwaterowania; służby medycznej; itp. Wspólne koszty pokrywane przez ten 
mechanizm zostały szczegółowo określone w aneksach decyzji ustanawiającej 
mechanizm Athena

17
.  

Koszty operacji wojskowych WPBiO finansowane poprzez mechanizm Athena 
można podzielić na wydatki powstałe w trzech fazach. W fazie przygotowania misji 
mamy do czynienia głównie ze wspólnymi kosztami operacyjnymi związanymi  
z transportem, zakwaterowaniem i ewentualnie ewakuacją grupy mającej  
za zadanie ustalić i zgromadzić dane i fakty niezbędne do uruchomienia  
i prowadzenia operacji. Faza aktywna operacji generuje wydatki związane  
z: rozlokowaniem i funkcjonowaniem wielonarodowych kwater dowodzenia, w tym 
utworzeniem systemów informatycznych, działaniem administracji, zapewnieniem 
informacji publicznej, zatrudnieniem lokalnego personelu; zapewnieniem siłom 
realizującym operację niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury, w tym przede 
wszystkim koszar; zagwarantowaniem pomocy medycznej; oraz zdobywaniem 
informacji. Trzecia grupa wydatków dotyczy wspólnych kosztów powstałych  
w wyniku procesu finalizowania i kończenia operacji

18
. 

Mechanizm Athena został wyposażony w osobowość i zdolność prawną. 
Nadzór nad mechanizmem sprawuje Specjalny Komitet, w skład którego wchodzi 
po jednym przedstawicielu każdego państwa tworzącego go, czyli wszystkich 
państw członkowskich UE z wyjątkiem Danii. Na posiedzenia Specjalnego 
Komitetu zaprasza się przedstawicieli Komisji oraz Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, którzy jednak nie posiadają prawa głosu. W sytuacji, gdy Specjalny 
Komitet omawia finansowanie wspólnych kosztów konkretnej operacji, to w jego 
skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z państw członkowskich 
wnoszących wkład w daną operację, a zatem również z państw trzecich, 
niebędących członkami UE, przy czym ci ostatni nie biorą udziału w głosowaniach.  

Mechanizm Athena jest zarządzany z upoważnienia Specjalnego Komitetu 
przez administratora i księgowego oraz przez dowódcę każdej z operacji  
w zakresie tejże operacji i jej wydatków. Mechanizm korzysta również ze wsparcia 
struktur administracyjnych UE. 
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Dotychczas mechanizm Athena wykorzystano przy finansowaniu 12 operacji 
WPBiO

19
. Tym samym finansowanie wojskowych operacji WPBiO przy 

wykorzystaniu mechanizmu Athena jest nie tylko powszechne, ale stało się normą, 
od której nie było odstępstwa. Mechanizm okazał się więc użytecznym 
instrumentem, a przynajmniej do chwili obecnej jedynym dostępnym, dla którego 
alternatywą jest finansowanie operacji wojskowych WPBiO w drodze ustaleń 
podejmowanych każdorazowo ad hoc. 

Pomimo, iż Athena stanowi, przejrzysty, stały, kolektywny i w zasadzie 
efektywnie działający mechanizm współdzielenia finansowego ciężaru misji 
wojskowych WPBiO, to jednak jego realne znaczenie jest stosunkowe niewielkie. 
Wynika to z tego, że pomimo funkcjonowania mechanizmu państwa członkowskie 
UE nadal pokrywają największą część kosztów operacji wojskowej zgodnie  
z zasadą costs lie where they fall. Trzeba mieć na uwadze, iż mechanizm Athena 
pokrywa od 10 do 15% kosztów operacji WPBiO o charakterze wojskowym. 
Przykładowo, w 2014 r. budżet mechanizmu obejmujący 5 operacji wojskowych 
WPBiO był szacowany na około 78 milionów euro

20
. Tym samym ogromna część 

kosztów operacji wojskowych WPBiO jest zależna od woli i możliwości państw 
członkowskich do zaangażowania potrzebnych sił i zdolności. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zagadnienie „szarej strefy” w zakresie 
demokratycznej kontroli nad wspólnymi wydatkami państw członkowskich UE na 
cele militarne, w tym finansowania operacji WPBiO. Parlament Europejski nie jest 
kompetentny do monitorowania, ani tym bardziej kontrolowania tego typu 
wydatków, które są finansowane przez państwa członkowskie UE poza budżetem 
UE. Jednocześnie uzyskanie wyczerpujących i pełnych informacji dotyczących 
takich wydatków przez parlamenty krajowe poszczególnych państw członkowskich 
UE również może być bardzo trudne. Może to co najmniej prowadzić do sytuacji,  
w której prawdziwa jest teza, że jeśli rządy państw współpracują ze sobą  
w kwestii kosztów o charakterze wojskowym w oparciu o wzajemną zgodę  
i akceptację swoich działań, natomiast bez wspólnych struktur organizacyjnych lub 
instytucjonalnych, to w praktyce wyłącza to demokratyczną kontrolę nad tego 
rodzaju wydatkami

21
.  

 
Regulacje Traktatu Lizbońskiego

22
 

Traktat Lizboński utrzymał w art. 41 dotychczasowy podział wydatków oraz 
zasadę, zgodnie z którą wydatki na operacje mające wpływ na kwestie wojskowe  
i obronne nie są pokrywane z budżetu UE. Koszty takich operacji nadal ponoszą 
państwa członkowskie, dzieląc je wg kryterium produktu narodowego brutto. Rada 
może także ustalić inne kryteria podziału kosztów. Mamy zatem do czynienia  
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z defragmentacją struktury systemu finansowania misji WPBiO, którą można 
zaobserwować zarówno w wymiarze pionowym, jak i poziomym. Pionowa 
defragmentacja struktury finansowania operacji WPBiO oznacza, iż państwa 
członkowskie nie są prawnie zobligowane do udziału w misjach WPBiO,  
a zatem również do pokrywania kosztów wojskowych operacji WPBiO. Natomiast  
pozioma defragmentacja przejawia się w tym, iż zamiast jednego mechanizmu 
finansowania, który miałby zastosowanie do wszystkich operacji WPBiO, ich koszty 
są pokrywane w różny sposób, zależnie od natury, charakteru i celów operacji. Ten 
brak koherencji w finansowaniu operacji nie sprzyja efektywności tegoż systemu

23
. 

Art. 41 ust. 2 TUE przewiduje ponadto, że państwa członkowskie, które 
złożyły formalne oświadczenie o wstrzymaniu się od poparcia decyzji o podjęciu 
operacji mającej wpływ na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne, nie są 
zobowiązane do finansowania tej misji. Takie rozwiązanie jest nie tylko 
zrozumiałym wyrazem poszanowania podmiotowości i woli politycznej państw 
członkowskich UE, które nie poparły zaangażowania się UE w operację  
o charakterze militarnym w drodze konstruktywnego wstrzymanie się od głosu, ale 
przede wszystkim zapewnia nieblokowanie decyzji o uruchomieniu misji

24
.  

W przeciwnym wypadku, gdyby państwo lub niektóre państwa członkowskie UE 
były zobowiązane do finansowania operacji o charakterze militarnym, w którą nie 
zamierzały się angażować lub były jej niechętne, groziłoby to tym, iż miast 
wstrzymywania się od poparcia decyzji o podjęciu misji, aktywnie sprzeciwiono by 
się takiej decyzji o uruchomieniu operacji, co w sytuacji wymogu jednomyślności 
skutkowałoby jej zablokowaniem.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z realizacją misji WPiO  
w nowym ust. 3 art. 41 TUE zdecydowano, że  Rada UE przyjmie decyzję 
ustanawiającą szczególne procedury w celu zagwarantowania szybkiego dostępu 
do środków budżetowych Unii przeznaczonych na natychmiastowe finansowanie 
inicjatyw w ramach WPZiB, a zwłaszcza działań przygotowawczych do misji 
petersberskich. Aby zapewnić taki szybki dostęp do środków finansowych na 
pokrycie działań przygotowawczych do misji petersberskich, których koszty nie są 
pokrywane z budżetu UE, art. 41 ust. 3 TUE postanawia o stworzeniu specjalnego 
funduszu początkowego (start-up fund), w którym poprzez wnoszone składki 
partycypowałyby państwa członkowskie UE. Określenie wysokości składek 
przypadających na poszczególne państwa, podobnie, jak warunki zarządzania 
funduszem i dokonywania kontroli finansowej jego funkcjonowania, powierzono 
Radzie, stanowiącej kwalifikowaną większością głosów na wniosek wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.  

Analizując treść art. 41 ust. 3 TUE należy mieć na uwadze, że Traktat  
z Lizbony nie tworzy bezpośrednio wspomnianych  mechanizmów finansowania 
początkowych działań związanych z rozpoczęciem operacji WPBiO, a jedynie daje 
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Radzie UE kompetencję do ich ustanowienia co nie zostało jak dotąd 
zrealizowane

25
. 

 
Ocena francuskich propozycji   
Propozycje francuskiego prezydenta wpisują się w szeroko ostatnio 

dyskutowaną potrzebę uskutecznienia mechanizmu przewidzianego w art. 41  
ust. 3 TUE. Tym samym wydają się być komplementarne z regulacjami 
traktatowymi i nie stanowią rewolucji w zakresie finansowania europejskiej obrony. 
Nie są także pionierskie, w tym sensie, że nawiązują do wcześniejszych 
zapowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej. W orędziu o stanie Unii 
wygłoszonym dnia 14 września 2016 r. przewodniczący  KE Jean-Claude Juncker 
wezwał do utworzenia Europejskiego Funduszu Obrony. Fundusz ten ma 
obejmować dwie odrębne struktury finansowania („piony”), które będą się 
wzajemnie uzupełniać i zostaną wprowadzone stopniowo:  

─ „pion badawczy” służący finansowaniu opartych na współpracy projektów 
badań naukowych w dziedzinie obronności. Zostanie on uruchomiony 
przez działanie przygotowawcze i powinien doprowadzić do sformułowania 
specjalnego programu badań w dziedzinie obronności, który zostanie 
uwzględniony w wieloletnich ramach finansowych UE na okres po 2020 r.; 

─ „pion w zakresie zdolności” mający wspierać wspólną rozbudowę zdolności 
obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. Będzie on 
finansowany poprzez połączenie wkładów krajowych oraz, tam gdzie to 
możliwe, wspierany z budżetu UE. Pion badawczy i pion w zakresie 
zdolności będą się wzajemnie uzupełniać, lecz będą różnić się pod 
względem struktury prawnej i źródeł finansowania. Piony te będą 
uzupełnione przez mechanizm koordynacji w postaci Rady Koordynacyjnej, 
skupiającej Komisję, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, państwa członkowskie, Europejską 
Agencję Obrony i przemysł obronny

26
. KE zadeklarowała, że w zakresie 

pionu badawczego, w wieloletnich ramach finansowych na okres po roku 
2020 zaproponuje specjalny program badań naukowych w dziedzinie 
obrony o szacunkowym rocznym budżecie w wysokości 500 mln euro.  
Z kolei  w odniesieniu do pionu w zakresie zdolności, KE przewiduje, że  
w ramach tego pionu powinno być możliwe zmobilizowanie około 5 mld 
euro rocznie

27
.  

Komisja Europejska zauważa, że nowe ambicje w obszarze obronności 
wymagać będą zapewnienia w budżecie po 2020 r. stałych środków z różnych 
źródeł. Wkład z budżetu UE do Europejskiego Funduszu Obronnego w wysokości 
1,5 mld euro rocznie wraz z wkładami państw członkowskich na finansowanie 
wspólnych projektów rozwojowych mógłby przynieść inwestycje w badania  
w dziedzinie obronności i rozwój zdolności obronnych o łącznej wartości 5,5 mld 
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euro w skali roku po 2020 r.
28

. Zarazem KE przewiduje trzy możliwe scenariusze 
rozwoju europejskiej obronności, od których zależna jest kwestia źródeł  
i skali finansowania

29
. W pierwszym zatytułowanym „Współpraca w zakresie 

bezpieczeństwa i obrony”, UE jedynie uzupełnia wysiłki państw członkowskich, 
zakładane jest jedynie ograniczone wykorzystanie finansowania z Europejskiego 
Funduszu Obronnego. W drugim scenariuszu pt. „Podział zadań w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony”, solidarność operacyjna i finansowa państw 
członkowskich ma stać się normą. Co za tym idzie, przewiduje się  
wspólne finansowanie kluczowych zdolności i wspólne nabywanie zdolności 
wielonarodowych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obronnego. W ostatnim 
scenariuszu „Wspólna obrona i bezpieczeństwo” podstawą ma stać się wspólne 
finansowanie i nabywanie zdolności przy wsparciu z budżetu UE. Scenariusze te 
rysują jednak perspektywę na przyszłość, zaś ich realizacja stoi pod znakiem 
zapytania. Bardziej realna jest reforma mechanizmu Athena. Na taką konieczność 
zwracał uwagę Parlament Europejski. W rezolucji z 22 listopada 2016 r.

30
, PE 

podkreślił potrzebę zmiany i poszerzenia mechanizmu Athena, „by zagwarantować 
finansowanie misji UE ze wspólnych środków, tak aby większości kosztów  
nie ponosiły poszczególne uczestniczące państwa członkowskie, co usunęłoby 
potencjalną przeszkodę dla zaangażowania sił przez państwa członkowskie”. 
Zdaniem PE „rozszerzenie wspólnego finansowania wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, w tym również w wyniku pilnego i dogłębnego przeglądu 
mechanizmu Athena, co obejmowałoby oświadczenie w sprawie grup bojowych, 
jest konieczne, aby misje UE mogły być finansowane ze środków wspólnych, a nie 
przez poszczególne uczestniczące państwa członkowskie(…)”

31
. Reforma taka 

miałaby wyeliminować „aspekty finansowe zniechęcające państwa członkowskie 
do  udziału w misjach i operacjach wojskowych w ramach WPBiO”, a tym samym 
zwiększyć „zdolność UE do reagowania na sytuacje kryzysowe”

32
.  

W literaturze wskazuje się niekiedy cztery możliwe scenariusze finansowania 
operacji WPBiO w przyszłości

33
:  

─ „budżetyzacja” operacji WPBiO, polegająca na stworzeniu swego rodzaju 
budżetu wojskowego na poziomie UE, z którego finansowano by operacje 
wojskowe, co byłoby rozwiązaniem najbardziej efektywnym dla rozwoju 
operacyjnej roli UE w zakresie WPBiO;  

─ wzmocnienie mechanizmu Athena, objęcie nim większej ilości kosztów 
prowadzenia operacji;  

─ upowszechnienie mechanizmu Athena, poprzez finansowanie za jego 
pomocą wszystkich misji WPBiO, zarówno wojskowych, jak i cywilnych;  
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─ utrzymanie status quo w zakresie finansowania. 
Reasumując, realistyczne wydają się scenariusze związane z pozostawieniem 

dotychczasowego podziału wydatków na administracyjne i operacyjne oraz 
podziałem misji na cywilne i wojskowe, przy jednoczesnym utworzeniu  
i wzmacnianiu Europejskiego Funduszu Obrony.  W tych scenariuszach realizacja 
francuskich propozycji nie wymagałaby zmiany traktatów. Z kolei całkowite 
„uwspólnotowienia” finansowania WPBiO poprzez kreację unijnego budżetu obrony 
związane byłoby z koniecznością zmiany brzmienia art. 41 ust. 1 i 2 TUE, co 
pociągałoby za sobą przeprowadzenie długotrwałej procedury zmiany traktatów, 
przewidzianej w art. 48 TUE. Nie wydaje się, by do tego zmierzały francuskie 
propozycje. Rozważając je, nie można zapominać o jeszcze jednym czynniku 
wpływającym na finansowanie europejskiej obrony. Jest nim ilość środków 
finansowych przeznaczonych na prowadzenie przez UE misji WPBiO lub 
potencjalnie mogących zostać wykorzystanych w tym celu przez UE i jej państwa 
członkowskie. Mimo, że Parlament Europejski wzywa do ich zwiększania przez 
państwa członkowskie (z perspektywą ustanowienia docelowo wspólnego 
budżetu)

34
, to wydatki te pozostają zbyt małe, by sfinansować ambitne założenia 

związane z europejską obronnością. Skromne pozostają także wydatki budżetu 
UE, z którego finansowane są wydatki administracyjne i misje cywilne WPBiO. 
Wieloletnia perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020 przewiduje wydatki 
związane z działaniami zewnętrznymi UE na poziomie 58 704 mln euro, co średnio 
daje około 8 386 mln euro rocznie i stanowi około 6% całego przewidywanego 
rocznego budżetu UE. Przy czym w aktualnej perspektywie finansowej łączny 
siedmioletni budżet WPZiB to 2 335,2 mln euro, co średnio daje kwotę około  
333,6 mln euro rocznie (od 314,1 mln euro w 2014 r. do 353,9 mln euro w 2020 r.)  
i stanowi zaledwie około 3,97 % średniorocznych wydatków na działania 
zewnętrzne UE

35
. Są to kwoty niewielkie, stąd rosnące oczekiwanie, iż UE będzie 

w bardziej znaczący sposób realizowała swoją międzynarodową rolę, między 
innymi poprzez angażowanie się w misje cywilne WPBiO stoi po prostu  
w jaskrawej sprzeczności z przyjętą wieloletnią perspektywą finansową UE na lata 
2014-2020

36
. Brak też jest przesłanek do prognozowania, iż w najbliższej 

przyszłości państwa członkowskie UE będą miał możliwość i chęć do 
przeznaczania większych środków na działania operacyjne UE w ramach WPBiO. 
Trzeba natomiast liczyć się z tym, iż budżet WPZiB, a zatem również pula środków 
na cywilne misje WPBiO, oraz możliwość finansowania operacji o charakterze 
wojskowym przez państwa członkowskie UE ulegną zmniejszeniu na skutek 
planowanego na 2019 r. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Jak dotąd znaczna 
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część budżetu WPZiB oraz kosztów operacji militarnych WPBiO była pokrywana 
właśnie przez Wielką Brytanię, której wydatki wojskowe na poziomie 54 mld  
217 mln dolarów plasują ją na drugim miejscu pośród państw członkowskich UE, 
tuż za Francją z wydatkami wojskowymi na pułapie 55 mld 681 mln dolarów,  
a znacznie przed Niemcami z budżetem wojskowy 40 mld 985 mln dolarów  
i Włochami przeznaczającymi na obronność 27 mld 966 mln dolarów (dane za 
2016 r.)

37
. Zatem po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię samo utrzymanie 

finansowania działalności operacyjnej UE prowadzonej w ramach WPBiO na 
dotychczasowym poziomie będzie się wiązało z koniecznością przeznaczania na 
ten cel większych funduszy przez pozostałe państwa członkowskie UE. W tej 
sytuacji trudno będzie o znalezienie wśród państw członkowskich woli politycznej 
do zwiększenie puli środków finansowych na misje WPBiO. Jednakże planowane 
wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, które niewątpliwie obniży potencjalną zdolność 
do finansowania operacji WPBiO, może przyczynić się do pożądanej z punktu 
widzenia efektywności reformy sposobu finansowania misji wojskowych WPBiO, 
polegającej na jego znaczącym „uwspólnotowieniu”, a wręcz na finansowaniu 
operacji wojskowych z budżetu UE, czego największym i najzagorzalszym 
przeciwnikiem była właśnie Wielka Brytania

38
.     

Konkludując, najdonioślejszą finansową kwestią kształtującą zdolność UE do 
prowadzenia misji WPBiO i poziom jej zaangażowania w tym zakresie jest nie tyle 
sposób finansowania działalności operacyjnej UE, a ilość środków jakie państwa 
członkowskie UE, mogą lub zechcą przeznaczyć na ten cel. Tymczasem fundusze 
przeznaczane przez państwa członkowskie na misje WPBiO są po prostu zbyt 
niskie. Od woli politycznej zależy zmiana tego stanu rzeczy, a tym samym 
faktyczna realizacja propozycji francuskiego prezydenta.  

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest ocena propozycji w zakresie finansowania europejskiej 

obronności, przedstawionych przez francuskiego prezydenta E. Macrona. 
Towarzyszy jej pytanie badawcze o to, czy realizacja przedstawionej propozycji 
wymaga zmiany traktatowego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. W pierwszej 
kolejności analizowane jest zagadnienie finansowania europejskiej obronności  
w perspektywie historycznej. Następnie zaprezentowane zostają aktualnie 
obowiązujące w powyższym zakresie regulacje prawne. Trzecia część artykułu 
koncentruje się na wskazaniu prób reform finansowania europejskiej obronności 
pod kątem propozycji francuskich.  

Słowa kluczowe: europejska obrona, finansowanie, Unia Europejska 
 
Summary 
The aims of the article is to discuss the latest French proposal to reform 

financial mechanism of the European Common Security and Defence Policy 
through the creation of common budget. This leads to the question of compatibility 
between French proposal and actual Lisbon version of Treaty of the European 
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Union, which provides legal framework for the EU. There is a need to answer  
a question if the realization of discussed proposal requires revision of the TEU 
according to the procedure provided in article 48 of the TEU.  

Key words: European defense, financing, European Union 
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Adam PROKOPCZYK 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 
PRYWATNE FIRMY MILITARNE W ASPEKCIE  

HISTORYCZNYM, TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM 
 
 
Wstęp 
Życie oraz zdrowie ludzkie było i jest najwyższą wartością na świecie,  

a ochrona jego jest nadrzędnym celem i jednocześnie zadaniem państwa,  
którego dany człowiek jest obywatelem. W dobie narastających konfliktów oraz 
regionalnych niebezpieczeństw (np. piractwo morskie), coraz częściej sięga się  
po usługi firm prywatnych dysponujących odpowiednimi, aby działać w sferze 
militarnej, siłami i środkami. Poruszane zagadnienia wpisują się w obecne 
dylematy wielu osób i instytucji (w tym rządowych) przy planowaniu działań 
obronnych w zakresie zabezpieczenia ważnych dla nich interesów. Problemy  
te dotyczą zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych (np. ochrony 
szczególnie ważnych osób, mienia, obiektów czy transportów). Właśnie te  
powody były inspiracją do przedstawienia Private Military Companies (prywatne 
firmy wojskowe) w ujęciu wieloaspektowym. W związku z tym, aby dokonać 
profesjonalnej analizy poruszany problem podzielono na serię publikacji, w których 
skoncentrowano się na kolejnych, kluczowych wymiarach, opisujących omawianą 
tematykę.  

Cała seria prezentować będzie ujęcie definicyjne, działalnościowe  
i historyczne, rozważania nad umiejscowieniem tego typu podmiotów i ich 
pracowników w realiach normatywnych na arenie międzynarodowej, szanse  
i zagrożenia, związane z korzystaniem z tego typu podmiotów oraz wyniki badań 
dotyczących znajomości tej problematyki wśród osób, które ze względu na swoje 
wykształcenie predestynowane są do pełnienia w przyszłości funkcji, które mogą 
mieć styczność z prywatnymi firmami wojskowymi. 

Wskazane zostały również wnioski i rekomendacje, które mogą być podstawą 
do zmian i tworzenia rozwiązań, które doprowadzą do minimalizacji ewentualnych 
strat i maksymalizacji korzyści związanych z korzystaniem z usług Private  
Military Companies (PMC’s). W niniejszej (pierwszej) części przedstawiono 
charakterystykę definicyjną, rys historyczny ich powstawania, obejmujący 
wszystkie epoki od czasów starożytnych do współczesności oraz opis działalności 
prywatnych firm wojskowych. 

 
Charakterystyka definicyjna PMF’s

1
 

Zaczynając przemyślenia o umiejscowieniu zmilitaryzowanych podmiotów 
prywatnych, w strukturze bezpieczeństwa narodowego, wyjść należy od 
zdefiniowania tego rodzaju podmiotów, ich działalności i uwarunkowań prawnych 
mających zastosowanie w odniesieniu do prywatnych firm wojskowych. Chcąc 
precyzyjnie scharakteryzować PMC’s już na początku, konieczne jest zwrócenie 
uwagi na problematykę niejednoznaczności pojęciowej, gdyż w literaturze 

                                                 
1
 W literaturze anglojęzycznej tożsamo używa się określeń Private Military Firms (PMF’s) i Private 
Military Corporations.  
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przedmiotu można znaleźć różne definicje tego typu działalności. Aby uniknąć 
późniejszej komplikacji autor przytacza dwie, które w jego opinią są uzupełniające 
względem siebie. Wyczerpują one termin i są podstawą do utworzenia na ich bazie 
własnej, komplementarnej definicji Private Military Companies. 

Twórcą pierwszej z tych definicji jest Carlos Ortiz, który opisuje prywatne firmy 
wojskowe jako „utworzone na podstawie prawa, ponadnarodowe, komercyjne 
przedsiębiorstwa, oferujące usługi, które zakładają możliwość użycia siły  
w systematyczny sposób i poprzez zastosowanie środków militarnych i/lub 
przekazanie lub wzmocnienie tej możliwości klientom”

2
. Takie rozumienie tego typu 

działalności obejmuje szerokie spektrum firm świadczących zarówno usługi stricte 
wojskowe (związane z użyciem siły) oraz takie działające w rejonach wyłączonych 
z działań zbrojnych. Warto zauważyć, że definicja C. Ortiza wskazuje dwie 
kluczowe cechy PMC’s. Pierwszą z nich jest prawna podstawa funkcjonowania 
przedsiębiorstw wojskowych, odnosząca się do wszystkich firm założonych  
i działających w oparciu o przepisy prawa krajowego. Drugą cechą jest wskazanie 
celu działalności PMF jakim jest chęć osiągnięcia zysku

3
. Marcin Terlikowski 

przedstawia bardziej rozbudowaną definicję, głoszącą, że PMF’s to podmioty 
prywatne, mające osobowość prawną, zarejestrowane i działające w ramach 
odpowiedniego narodowego prawa, prowadzące stałą działalność komercyjną. 
Obowiązuje w nich hierarchiczna organizacja i system podległości służbowej. 
Prywatne firmy wojskowe przyjmują zlecenia jedynie na podstawie regulowanego 
prawem kontraktu. Bardzo często firmy te są elementami składowymi 
transnarodowych holdingów (grup kapitałowych) i ich działalność ma 
międzynarodowy charakter. Tym, co je wyróżnia spośród innych podmiotów 
biznesowych, jest specyficzny profil działalności, czyli zadania, jakie realizują

4
. 

Zestawiając można powiedzieć, że Private Military Companies to prywatne  
i hierarchicznie zorganizowane przedsiębiorstwa w postaci ponadnarodowej, 
powstałe i działające w granicach, odpowiedniego terytorialnie do siedziby firmy, 
państwa. Firmy te realizują na podstawie kontraktu, bezpośrednie lub pośrednie 
działania o charakterze militarnym, których głównym celem jest osiągnięcie zysku  
z prowadzonej działalności. 

 
Rys historyczny powstania PMC’s – od czasów starożytnych do 

teraźniejszości 
Twórcą pojęcia i założycielem pierwszej prywatnej firmy wojskowej jest, oficer 

wywodzący się z elitarnej brytyjskiej jednostki Special Air Service (SAS) Tom 
Spicer, żołnierz armii Jej Królewskiej Mości, który w 1996 roku założył swoją 
prywatną firmę militarną – Sandline International

5
. Spicer uważany jest za twórcę 

pojęcia, jednak pierwszą, nienazwaną tak wtedy, firmą świadczącą usługi 
wojskowe jest powstałe siedem lat wcześniej w Republice Południowej Afryki 

                                                 
2
  C. Ortiz, The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of 
Commercial Activity and Responsibility (w:) T. Jäger, G. Kümmel, Private Military and Security 
Companies: Chances, Problems, Pitfalls and Prospects. Wiesbaden 2007, s. 60. 

3
  A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a ochrona praw człowieka, stan obecny i perspektywy. 
Warszawa 2014, s. 4. 

4
  M. Terlikowski, Prywatne firmy wojskowe w amerykańskiej operacji stabilizacji Iraku. Warszawa 2008, 
s. 8. 

5
  R. Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację. Warszawa 2008, 
s. 30. 
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przedsiębiorstwo Executive Outcoms (EO)
6
. Te dwa momenty można 

zdecydowanie uznać za kluczowe w kształtowaniu obecnie funkcjonujących 
prywatnych firm militarnych, jednak tego typu profesja jest praktycznie równie stara 
jak stare są konflikty, a te funkcjonują od zawsze. 

W historii świata najemni żołnierze, czyli ludzie uprawiający rzemiosło 
wojenne, które stanowi dla nich główne źródło utrzymania, towarzyszą wojnom od 
zarania dziejów. Niejednokrotnie odgrywali istotną rolę w kształtowaniu obrazu 
politycznego różnych epok. Armie najemne były często kluczowymi formacjami 
wojskowymi na militarnej scenie zmagań między państwami, a jednocześnie tylko 
narzędziem w realizacji celów politycznych władców lub państw. W miarę jak 
zmieniały się stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne w państwach, a także 
relacje między nimi, ewoluowały również struktury i sposoby działań zbrojnych 
oddziałów najemnych

7
. 

W starożytnych państwach, takich jak Mezopotamia, Chiny, Egipt czy 
pomiędzy Tygrysem a Eufratem pojawiają się stacjonarne armie najemne (piesze). 
Natomiast sam proces zatrudniania najemnych wojowników pojawia się około  
500 lat p.n.e. Wtedy to najemne wojska zaczynają świadczyć swoje usługi,  
w zamian za odpowiednie wynagrodzenie

8
. Pierwsze spisane doniesienia  

o najemnych wojskach sięgają już pierwszego tysiąclecia p.n.e. Mowa tutaj  
o najemniczych greckich oddziałach, które stanowiły wzmocnienie siły miast-
państw (trzonem greckich miast-państw były armie obywatelskie, jednak 
zdecydowanie gorzej wyszkolone ustępowały jakością oddziałom najemniczym) 
oraz innych państw nadśródziemnomorskich

9
. 

Obraz i przyczynek do rozpoczęcia funkcjonowania najemników w tych 
czasach można odnaleźć w dziele słynnego historyka i literata – Ksenofonta,  
pt. „Anabaza”

10
. Opisany tam został konflikt pomiędzy braćmi: Cyrusem Młodszym, 

który utworzył armię greckich najemników i panującym wówczas Aleksandrem II. 
Konflikt ten zakończył się ostateczną bitwą pod babilońską Kunaksa, gdzie 
uzurpujący do perskiego trony Cyrus zginął. Po jego śmierci, dowodzenie nad 
pozostałymi przy życiu najemnikami objął jeden z nich – Ksenofont. 
Najważniejszym zadaniem był teraz bezpieczny powrót do Grecji, gdyż cały czas 
najemnicy znajdowali się na terytorium nieprzyjaciela i byli ścigani przez perskie 
wojska i barbarzyńskie plemiona zamieszkujące te tereny. Ksenofont doprowadza, 
blisko 10 tysięczną armię najemników do Trapezunt– bezpiecznego dla nich 
miejsca nad Morzem Czarnym. Od tego czasu najemnicy zaczynają się pojawiać  
w różnych armiach świata, walcząc często przeciwko sobie. Przyczyn takich 
zachowań upatrywać należy przede wszystkim w strukturze społecznej – zmiennej 
i polegającej na opowiadaniu się za walczącą stroną w danym konflikcie  
oraz nowoczesnej na tamte czasy technice wojennej. Główną płaszczyzną 
nieporozumienia pomiędzy państwami-miastami były ziemie, a co za tym idzie 
walki o utrzymanie i poszerzanie posiadania. Ponadto, ze względu na niezbyt 

                                                 
6
  Tamże, s. 9. 

7
  Ł. Grygo, Użycie nieformalnych grup bojowych w polityce bezpieczeństwa państwa. Część 2: 
Współczesny wymiar szwadronów śmierci, „Polityka & Bezpieczeństwo”. 2013, nr 2, s. 7. 

8
 J. Rozciecha, Ewolucja najemnictwa na przestrzeni wieków, „Security, Economy & Law”. 2014, nr 5,  
s. 40. 

9
  Ł. Grygo, Użycie…, dz. cyt., s. 7. 

10
 Można odnaleźć również pod tytułem „Wyprawa Cyrusa”. 
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urodzajne tereny, zapewnienie środków do życia rodzinom, opierając się wyłącznie 
na gospodarce rolnej czy handlowej nie było możliwe. To spowodowało, że 
wojownicy, którzy uzyskali swoje umiejętności podczas walk o ziemie zaczęli 
oferować swoje umiejętności w różnych wojnach. Tak powstał nowy, starożytny typ 
najemnika – hoplita, który zajmował się tym z przyczyn materialnych, poszukując 
utrzymania dla swojej rodziny w szeregach różnych armii

11
. Wywołana 

niedostatkiem, ekspansja greckich najemników zauważalna była w największych 
ówczesnych armiach, jednak przypisywano im różne zadania i status. W niektórych 
wypadkach byli identyfikowani jako żołnierze państwowi, w innych byli formacjami 
pomocniczymi niewchodzącymi w części składowe korpusów militarnych sił 
zbrojnych. Monopol hellenistycznego najemnictwa traci jednak na znaczeniu 
wprost proporcjonalnie do rozwoju Imperium Rzymskiego, na terenach basenu 
Morza Śródziemnego. Imperium Rzymskie również wykorzystywało armie 
najemnicze, nadając im charakter zorganizowanych legionów, które zdominowały 
pola bitew. Najemników rekrutowano przede wszystkim wśród barbarzyńskich 
ludów, których wojowników wcielano w szeregi legionów, bądź tworzono 
samodzielne oddziały o nazwie foederati

12
. 

Średniowiecze przynosi zmiany w zakresie funkcjonowania najemnictwa 
zarówno w kwestii odbioru społecznego, normowania tej działalności oraz państw 
wiodących prym w korzystaniu z ich usług. Korzystanie z najemników w dużej 
mierze wiązało się z obroną majątku danego władcy. Ze względu na typowo 
materialny charakter ich działalności nie byli oni uważani za godnych zaufania 
żołnierzy, gdyż to pieniądze, a nie pobudki patriotyczne były motywacją ich działań. 
Stąd dość powszechne było powierzanie kierownictwa nad działalnością 
najemników rodzimym dowódcom oraz zatrudnianie i zwalnianie najemników  
po wykonaniu przez nich zadań.  

Pomimo zmiany nastawienia, z najemników korzystało wiele państw 
europejskich. Najliczniejsze wojska najemne w okresie średniowiecza posiadały 
poszczególne kantony Szwajcarii. Wojska te były wyspecjalizowane i podzielone 
na pikinierów, halabardników i kuszników

13
. Dzięki takiemu funkcjonowaniu armie 

te miały wysoką skuteczność realizowanych zadań, jednak działalność najemniczą 
wojsk szwajcarskich zakończył Kongres Wiedeński, gdy 20 listopada 1815 roku 
ogłoszono akt wieczystej neutralności. Od tego czasu Szwajcaria nie ma 
możliwości wystawiania najemników, a jedyną dopuszczalną formą służby 
wojskowej jest Gwardia Papieska

14
. 

Najważniejszą rolę średniowieczni najemnicy pełnili w Anglii i Italii. W Anglii 
najemników wykorzystywali ówcześni magnaci, a ich działalność wpływała na 
strategię wojenną i taktykę oraz system podatkowy. W strukturze angielskich wojsk 
najemniczych dominowała piechota zaciężna, która dzięki dogodniejszym 
możliwościom w zakresie szkolenia, uzbrojenia i operatywności przeważała nad 
popularną w tamtych czasach kawalerią. Przewaga ta wynikała z: mniejszych 
kosztów, większej operatywności i lepszego wyszkolenia. Mniejsze koszty 
spowodowane były tańszym oporządzenie i wyszkoleniem piechoty niż kawalerii. 

                                                 
11

 J. Rozciecha, Ewolucja…, dz. cyt., s. 40-41. 
12

 Ł. Grygo, Użycie…, dz. cyt., s. 7. 
13

 W. Urban, Średniowieczni najemnicy. Warszawa 2008, s. 185. 
14

 M. Kowalicka, Polityka neutralności współcześnie, „Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa”. 
2004, s. 175. 
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Większa operatywność wynikała z mniejszego i lżejszego oporządzenia, 
szybszego reagowania na odparcie ataku, lepszego przystosowania do walki  
w angielskich warunkach (leśne i górskie tereny) oraz braku konieczności dbania  
i dosiadania konia w sytuacji, natychmiastowej mobilizacji. Ponadto szkolenie  
było tańsze i łatwiejsze oraz skoncentrowane na konkretnych działaniach, gdy  
w przypadku jazdy często ukierunkowane było bardziej na przygotowaniu do 
turniejów niż faktycznych walk

15
. To wszystko oraz fakt niedoborów finansowych na 

utrzymanie regularnych sił zbrojnych powodowało, że często korzystano z usług 
najemników, którzy odgrywali bardzo ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa 
tamtejszej Anglii.  

W Italii z usług wojsk zaciężnych korzystali władcy oraz duchowni, których  
z racji bliskości stolicy papieskiej było w tym rejonie więcej. Duże koszty związane 
z utrzymaniem i zaopatrzeniem liczebnych wojsk były nieosiągalne dla małych 
poszczególnych składowych terytoriów Italii, więc najlepszym rozwiązaniem było 
korzystanie z najemników. Taką politykę wyznawali zarówno poszczególni władcy 
terytorialni, biskupi i papież. W X wieku najemnicy byli angażowani głównie do walk 
z lokalnymi przeciwnikami oraz przeciwko Grekom i Arabom, jednak następujący  
w kolejnych wiekach rozwój handlu przenosi ich rolę w kierunku zabezpieczenia 
interesów bogatych kupców i handlarzy. Mimo zmiany kierunku władcy dalej 
korzystali okazjonalnie z zaciąganych oddziałów najemniczych, które decydowały 
często o losach wojen. Taka sytuacja miała miejsce choćby w 1159 roku, gdy 
wojska najemne papieża Aleksandra III pokonały, chcącego przejąć część 
terytorium Italii, cesarza rzymskiego Fryderyka Barbarossę

16
. 

W średniowieczu nasila się forma najemnictwa, która w obecnych czasach 
jest jedną z przyczyn zatrudniania prywatnych firm wojskowych – piractwo. 
Pływający po akwenach wodnych już od starożytności piraci świadczyli usługi dla 
różnych rządzących, mordując, grabiąc i prowadząc wojny na morzu. W tym 
momencie konieczne jest jednak rozróżnienie dwóch funkcjonujących wtedy na 
wodach grup – piratów i korsarzy. Ci pierwsi prowadzili swoje działania nielegalnie, 
bez upoważnienia do walki z nieprzyjacielskimi statkami, byli przestępcami

17
.  

Ci drudzy prowadzili swoje działania na podstawie nadawanych im przez władcę, 
listu kaperskiego, upoważniającego do ścigania i konfiskowania wrogich statków 
oraz towarów na nich się znajdujących

18
. Zasadnicza różnica polegała na tym, że 

w razie zdobycia łupów piraci zdobycze dzielili między siebie, natomiast korsarze 
dzielili się z władcą, dokładnie się rozliczając. Dość powszechnym zwyczajem było 
przenikanie się i zmiany charakteru działalności korsarzy i piratów. Polegało to na 
przekształcaniu formy swojej działalności w zależności od sytuacji w jakiej 
znajdowało się dane państwo. W czasie wojny działali jako korsarze, mogący 
legalnie i z wolą władcy wzbogacać się na napadach i atakach, a w czasie pokoju, 
gdy nie było podstaw do wydania listu kaperskiego przekształcali się w piratów  
i wzbogacali się na nielegalnych napadach i grabieżach. Pośród piratów 
najsłynniejszą grupą byli grasujący na przełomie XIV i XV wieku „Bracia Witalijscy”. 
Ta powstała w 1394 r. w celu walki w konflikcie pomiędzy królową duńską 
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Małgorzatą, a królem szwedzkim Albrechtem Meklemburskim
19

 grupa, z początku 
funkcjonowała jako korsarze, jednak potem przekształcili się w piratów, a zaciągu 
dokonywali głównie wśród chłopstwa i mieszczańskiej biedoty

20
. 

Z usług najemnych żołnierzy korzystano również poza terytorium Europy. 
Cesarstwo Bizantyjskie rekrutowało i wcielało do swoich wojsk Germanów,  
których później zastępowali przedstawiciele różnych barbarzyńskich ludów. 
Najsłynniejszym, bizantyjskim, najemnym oddziałem była podporządkowana 
cesarskiej parze Gwardia Wareska, założona przez cesarza Bazylego II. Dzięki 
przeszkoleniu i dobremu dowodzeniu przez cesarza bizantyjskiego Gwardia stała 
się praktycznie niepokonana, a sławę zyskała po odparciu bułgarskiego ataku.  
Od tamtego zwycięstwa, aż do upadku Cesarstwa Wschodniorzymskiego Gwardia 
Wareska odpowiadała przede wszystkim za ochronę władcy (przez co dość  
rzadko opuszczała Konstantynopol, stacjonując w pobliżu cesarskiego pałacu), 
społeczeństwa i ważnych interesów. Z biegiem lat Gwardię uzupełniano wojami  
z różnych stron świata. Służyli w niej wikingowie i inne ludy skandynawskie, 
Rosjanie czy Anglicy

21
. 

W czasach nowożytnych następuje marginalizacja usług najemniczych, 
wypieranych przez profesjonalne i coraz bardziej liczne wojska narodowe.  
Na zmniejszenie popularności najemników wpływ miały dwa postępujące procesy: 
wzrost popularności broni palnej oraz związany z tym spadek wartości, 
stosunkowo drogiego żołnierza najemnego, który pomimo posiadanego 
doświadczenia, nie był wiele efektywniejszy od z czasem, coraz lepiej 
wyszkolonych armii narodowych

22
. Zmieniło się podejście do żołnierzy 

narodowych, którzy zaczynają być traktowani i uznawani za funkcjonariuszy 
swojego państwa, a użycie narodowych sił zbrojnych przez dane państwo było 
zarówno prawem jak i cechą suwerennego państwa. Ponadto pod koniec XVIII w. 
najemnictwo zaczyna być zakazywane przez poszczególne kraje

23
. Pomimo tego, 

prywatni żołnierze pojawiają się przy okazji różnych konfliktów, jednak ich rola  
i charakter są coraz słabsze. Jedną z najbardziej wykorzystywanych ówcześnie 
grup najemniczych była Gwardia Szwajcarska, słynąca z dobrej organizacji, 
wysokiego poziomu dyscypliny, taktyki wojennej bazującej na greckiej falandze  
i niedużych kosztów wynajęcia. Służyli w niej głównie młodzi mężczyźni 
pochodzący z wiosek i dolin górskich. Gwardia działała legalnie, jednak jej udział  
w poszczególnych konfliktach zbrojnych był obwarowany postawioną odgórnie 
zasadą zabraniającą Szwajcarom walki przeciwko sobie

24
. 

Poza Gwardią Szwajcarską dość znaną formacją najemną na początku 
czasów nowożytnych byli Lancknechci, powołani przez cesarza Maksymiliana 
Habsburskiego, których nazwę tłumaczy się jako „słudzy krajowi”. Z początku byli 
oni grupą odpowiedzialną za zapewnianie porządku, z czasem jednak zostali 
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przekształceni w oddziały militarne, sensu stricte
25

. Do tej formacji rekrutowano 
przede wszystkim w państwach niemieckojęzycznych i wykorzystywano do celów 
armii niemieckiej, jednak z biegiem lat zaczęli być zatrudniani przez inne 
państwa

26
. W drugiej połowie XVI w. najemnicy lancknechci rozproszyli się po 

świecie, a za kres ich funkcjonowania uznaje się rok 1559
27

. 
Kolejna marginalizacja wolnego rynku najemniczego dokonała się  

w 1648 roku, gdy to podpisany został Traktat Westfalski. Ten kończący wojnę 
trzydziestoletnią, pokój zakazał dowolnego oferowania świadczeń najemniczych. 
Możliwe to było wyłącznie za zgodą państwa, co dodatkowo zredukowało ilość 
oferowanych tego typu usług. Choć obowiązuje to do dzisiaj nie wyeliminowało ich 
zupełnie. Niektórzy władcy wykorzystywali zaciąg najemniczy, szczególnie  
z mniejszych państw, które pod koniec XVII wieku upatrywały w sprzedaży swoich 
najemników sposób na pobudzenie i rozwijanie krajowej gospodarki. Głównym 
usługobiorcą była w tamtych czasach Anglia potrzebująca dodatkowych sił w celu 
tłumienia kolonialnych dążeń narodowowyzwoleńczych

28
. 

Taki sposób wykorzystywania najemników nie trwał długo, gdyż od 1789 roku 
i wybuchu Rewolucji Francuskiej rozpoczął się definitywny upadek najemnictwa.  
W 1790 na Zebraniu Konstytucyjnym Francji ustanowiono całkowity zakaz 
zatrudniania żołnierzy zagranicznych. Francja była prekursorem zmian, które  
w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu lat zaczęły obowiązywać w praktycznie całej 
Europie. Państwa zaczęły tworzyć własne, regularne armie, złożone z rodzimych 
obywateli

29
. Takie rozwiązania wpisywały się w panujące ówcześnie przekonania, 

że rodzimy obywatel jest lepszy od zagranicznego najemnika, bo motywacją jego 
działań jest walka za ojczyznę, a nie tylko z pobudek materialnych. Faktem jest,  
że w przeciwieństwie do najemnych żołnierzy trzeba było ich przeszkolić, ale  
w całościowym rozrachunku ich utrzymanie było tańsze. Można wysunąć 
twierdzenie, że w tamtych czasach zaczyna się trend na posiadanie własnej, 
złożonej z oddanych i walecznych obywateli armii i potępianie korzystania z usług 
militarnych, sektora prywatnego, na co przykładem mogą być ustawy czy traktaty 
uchwalane przeciwko najemnikom i ich ewentualnym zleceniodawcą. 

Przez kolejne ponad 200 lat najemnicy praktycznie nie istnieli na arenie 
międzynarodowej. Ich funkcjonowanie spotykało się z negatywnym odbiorem 
międzynarodowym, a w poszukiwaniu miejsca zatrudnienia rozpierzchli się po 
całym świecie. Okazjonalnie można było znaleźć ich w konfliktach prowadzonych 
przez Rzeszę Niemiecką w Chinach czy Afryce, a po II wojnie światowej w Legii 
Cudzoziemskiej, krajach arabskich czy USA (gdzie pełnili raczej rolę niejawnych 
specjalistów rynku militarnego)

30
. Prowadzenie wojen oparte było na rodzimych 

wojskach, a służący w nich żołnierze zyskiwali coraz większe przywileje. Wcześniej 
zakazywane przez krajowe legislatywy najemnictwo, zabronione zostało również  
w prawie międzynarodowym w drugiej połowie XX wieku. Ponadto coraz więcej 
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państw przyjmowało zasadę neutralności, a obywatele nie mogli brać udziału  
w wojnie, gdy ich kraj nie był uczestnikiem konfliktu

31
. 

Mimo obowiązujących uwarunkowań normatywnych w drugiej połowie  
XX wieku dochodziło do wielu nadużyć związanych z działalnością najemniczą.  
Od połowy lat 70-tych do 90-tych XX wieku, zaobserwowano wiele przykładów 
naruszeń praw człowieka, w szczególności w krajach afrykańskich (głównie 
niedemokratycznych). Raport Komisji Praw Człowieka, dotyczący najemnictwa, 
ogłoszony w styczniu 1993 r. wskazuje, że pomimo ideologicznego odwrócenia  
w korzystaniu z usług sektora najemniczego liczba najemników nie została 
zredukowana, a nawet występują przesłanki, że jest ona większa. Sprawozdanie to 
wskazuje proces zmian społecznego odbioru sektora prywatnego w działaniach 
militarnych państw

32
. 

Następuje wówczas swoisty powrót do zawodu najemnika, jednak  
w zmienionej, sprywatyzowanej w formie korporacyjnej formie prywatnych firm 
wojskowych. Co prawda obowiązująca jest Konwencja Genewska z 12 sierpnia 
1949 r. jednak jej zapisy dotyczące najemnictwa ciężko odnieść do korporacyjnej 
formy świadczenia usług prywatnych w sektorze militarnym

33
. Jest to jedna  

z przyczyn tworzenia się nowej formy najemnictwa – Private Military Companies. 
Instytucjonalny charakter działalności pozwalał na zwiększenie kapitału, a co za 
tym idzie zakresu świadczonych usług. PMC’s mają dużo szerszą ofertę niż ich 
zindywidualizowani poprzednicy. W latach 90-tych wystąpił kolejny trend  
w zakresie posiadanych sił zbrojnych. Popularne stawało się minimalizowanie 
liczebności wojsk i powszechna deklaracja odejścia od wyścigu zbrojeń. Był to 
kolejny sprzyjający element dla rozwoju prywatnego rynku militarnego, gdyż 
zakontraktowanie prywatnej korporacji nie było zwiększeniem armii, a jedynie 
zatrudnieniem firmy niepublicznej do wykonania czy wsparcia realizowanych 
zadań. Ponadto korzystanie z prywatnych korporacji wojskowych przynosiło 
wymierne, ekonomiczne korzyści dla konkretnego państwa. Szacuje się, że usługi 
świadczone przez prywatne firmy wojskowe były tańsze o około 60% niż te same 
realizowane za pomocą armii narodowej, czy organizacji międzynarodowej (NATO, 
ONZ)

34
. To wszystko podkreśla nową formę świadczenia usług przez aktora 

niepublicznego w sektorze militarnym, który stopniowo rozwija się od początku lat 
90-tych XX wieku. 

W kolejnych raportach Komisji Praw Człowieka ONZ pojawiają się coraz 
bardziej obszerne opisy firm, ich działalności i oferowanych usług. Dobrym 
przykładem na dynamikę rozwoju rynku prywatnych usług militarnych może być 
poziom zaangażowania ich w konfliktach wojskowych na początku i końcu lat  
90- tych. W 1991 r. podczas wojny w Zatoce Perskiej kontraktorzy stanowili 
zaledwie około 1% pośród zaangażowanych tam sił, podczas gdy w wojnach na 
Bałkanach, Iraku czy Afganistanie praktycznie zrównali się oni z siłami 
zawodowymi. Kolejnym wydarzeniem dającym wzrost popularności PMF’s były, 
mające miejsce 11 września 2001 r., zamachy na Word Trade Center. Ten 
przeprowadzony na niespotykaną dotychczas skalę akt terrorystyczny spowodował 
dyskusję i wzrost środków na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. 
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Większość tych środków trafiła do sektora prywatnego działającego podczas 
konfliktów w Iraku i Afganistanie. W 2007 r. podczas operacji zbrojnych w Iraku 
obecnych było ok. 20 tysięcy kontraktorów, co stanowiło drugi, pod kątem 
liczebności, obcy kontyngent sił zbrojnych

35
. 

Obecnie PMC’s funkcjonują praktycznie wszędzie, gdzie trwają konflikty 
zbrojne, bądź operacje o dużym ryzyku

36
. Największymi rynkami pracy dla 

prywatnych firm wojskowych są działania realizowane zarówno przez państwa 
wiodące, takie jak: Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię czy Izrael, jak 
przez te zaliczane do krajów „Trzeciego Świata” (np. Angola)

37
. 

 
Charakterystyka działalności 
Prywatne korporacje militarne stanowią coraz ważniejszy element operacji 

wojskowych, a zakres usług świadczonych przez firmy ciągle ewoluuje. Sektor  
tego typu usług przechodząc przez lata kolejne zmiany poszerza zakres 
oferowanych towarów. W ostatnich latach coraz częściej PMC’s są kontraktowane 
przez państwa i organizacje międzynarodowe do wykonywania zadań takich  
jak szkolenia, restrukturyzacja i modernizacja armii czy policji, gromadzenie  
i analizowanie danych wywiadowczych, zabezpieczanie komunikacji wojskowych, 
obsługa i zapewnienie działania technicznie zaawansowanych systemów 
wojskowych, zapewnienie transportu wojskowego i ochrony celów strategicznych, 
czyszczenie pól minowych czy przesłuchiwanie więźniów

38
. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres, w jakim PMF’s mogą świadczyć swoje 
usługi, analitycy proponują podział analityczny oparty na stopniu ich 
zaangażowania w operacje wojskowe. Dla przykładu, P. W. Singer rozróżnia 
trójpodział wojskowych korporacji na: dostawców, firmy konsultingowe i wojskowe 
firmy wsparcia. Wojskowe firmy dostawcze zaangażowane są „w rzeczywistą 
walkę, dowodzenie i bezpośrednią kontrolę na polu walki”. Wojskowe firmy 
konsultingowe oferują doradztwo i usługi szkoleniowe, zapewniając strategiczne, 
operacyjne i analityczne usługi i wreszcie wojskowe firmy wspierające zapewniają 
dodatkowe zabezpieczenie w ostatniej linii ofensywnej, tzw. „tylną straż” i usługi 
dodatkowe, takie jak wypełnienie funkcjonalnych potrzeb logistyki, wsparcia 
technicznego i transportu

39
. 

Zakres operacyjny PMC’s obejmuje operacje: wojskowe, stabilizacyjne, 
odbudowy po konflikcie oraz reformacji sektora bezpieczeństwa. Obecnie  
prywatne korporacje wojskowe zapewniają szeroki zakres usług w sektorach: 
gastronomicznych, logistycznych, administracyjnych, szkoleniowych, lotniczych, 
wywiadowczych, ochrony osobistej, bezpieczeństwa szczególnie ważnych punktów 
czy bezpieczeństwa konwoju. Niektóre korporacje oferują również możliwość 
podjęcia ofensywnej walki operacyjnej

40
. 
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Działalność każdej firmy nierozerwalnie związana jest z siłami (zasoby 
ludzkie) i środkami (zasoby sprzętowe, wyposażeniowe, techniczne), poprzez które 
realizuje swoje usługi. Rozpatrując siły jakimi dysponują PMC’s wskazać należy  
na znaczącą przewagę osób posiadającą doświadczenie bojowe, bądź wprost 
wywodzące się z sił zbrojnych. I tak pierwsze powstałe przedsiębiorstwo o tym 
charakterze (Executive Outcomes), swoje funkcjonowanie oparła na byłych 
żołnierzach sił zbrojnych (w tym wypadku wywodzących się z sił zbrojnych RPA). 
To oni stanowili trzon zarówno wykonawczy jak i kierowniczy tej organizacji

41
. 

Współczesne firmy zatrudniają na podstawie własnych zasad i według chwilowych 
potrzeb, związanych z realizacją określonego kontraktu. W związku z obszerną 
działalnością potrzebni są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy do 
realizacji zleconych zadań. Stąd też firmy te w większości zatrudniają byłych 
żołnierzy i funkcjonariuszy różnych formacji zajmujących się ochroną porządku  
i bezpieczeństwa. Zatrudnienie znajdują tam również byli i obecni żołnierze 
różnych, krajowych, elitarnych jednostek wojskowych. Przekazują swoją wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, niejednokrotnie skierowani z motywacją polityczną 
państwa, dla którego służyli. Często szkolą oni pracowników, którzy wykonywać 
będą na rzecz tego państwa zadania jako podmiot prywatny. Wynika to z tego, że 
większość krajów korzysta, korzystała, bądź zamierza korzystać z usług 
prywatnych korporacji

42
. Doświadczenie w formacjach mundurowych nie jest 

jednak warunkiem, aby pracować jako kontraktor. Wśród prywatnych żołnierzy 
można spotkać cywili, którzy swoją wiedzę uzyskali na kursach prowadzonych 
przez specjalistów, często byłych wojskowych i żołnierzy jednostek specjalnych. 
Niezależnie jednak od przeszłości pracownika miarą jakości kontraktora jest jego 
wiedza i umiejętności, a przede wszystkim ich aktualność. To właśnie wiedza 
dotycząca najnowszych taktyk i technik działania jest najbardziej w cenie i w tym 
kierunku idą firmy zatrudniając pracowników, nawet jeśli nie posiadają oni 
przeszłości mundurowej

43
. 

Opisane wyżej zależności sprawiają, że PMC’s są multifunkcjonalnym 
graczem na arenie usług militarnych, toteż i klienci korzystający z ich usług 
reprezentują różne organizacje. Brak jakichkolwiek ograniczeń związanych  
ze świadczeniem usług przez prywatne firmy wojskowe powoduje, że z ich  
usług korzystają praktycznie wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych. 
Najbardziej dochodowymi zleceniodawcami są państwa z rozwiniętym  
i odpowiednio funkcjonującym aparatem normatywnym oraz kontrolnym, który 
zapewnia bezpieczeństwo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. Kolejno 
PMF’s dochody czerpią z: prywatnych aktorów gospodarczych (nie tylko o zasięgu 
globalnym), „upadających państw” (wykorzystujących je głównie miejscowo do 
rozwiązywania konfliktów), organizacji terrorystycznych oraz wyzwoleńczych. 
Najmniej dochodowymi zleceniodawcami są organizacje międzynarodowe (typu 
ONZ czy NATO), które wspomagają się PMF’s przy realizacji misji pokojowych, 
stabilizacyjnych czy odbudowujących. Warto jednak zaznaczyć, że instytucje tego 
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typu coraz częściej sięgają po firmy prywatne i w niedługim czasie może okazać 
się, że będą one jednymi z większych usługobiorców na rynku

44
. 

 
Wnioski 
Private Military Companies to niezdefiniowana jednoznacznie, licząca 

niespełna 30 lat forma działalności gospodarczej. Mając na uwadze multilateralną 
specyfikę uznać można, że Private Military Firms to prywatne i hierarchicznie 
zorganizowane przedsiębiorstwa w postaci ponadnarodowej, powstałe i działające 
w granicach odpowiedniego terytorialnie do siedziby firmy, państwa. Firmy  
te realizują na podstawie kontraktu, bezpośrednie lub pośrednie działania  
o charakterze militarnym, których głównym celem jest osiągnięcie zysku  
z prowadzonej działalności. 

Występujące współcześnie PMF’s wywodzą się, z zakazanej obecnie 
międzynarodowym prawem, działalności najemniczej, a ich pracowników – 
kontraktorów, można utożsamiać z walczącymi na różnych polach bitew, już od 
starożytności najemnikami. Przez setki lat różni władcy, przy różnych konfliktach 
korzystali z ich usług, a świadczone przez nich usługi cieszyły się również 
zmiennym zaufaniem i poparciem społecznym. Początkiem tworzenia się nowego 
aktora w sektorze usług militarnych – prywatnych firm wojskowych, które  
w odróżnieniu od swoich poprzedników mają charakter instytucjonalny jest druga 
połowa XX wieku. Nowożytny trend zaczyna się wtedy odwracać, ówczesny wyścig 
zbrojeń dobiega końca, państwa dążą do minimalizacji armii i zaczynają coraz 
częściej korzystać z usług podmiotów niepaństwowych. Dodatkowo, dzięki 
korporacyjnej i zakrojonej na skalę międzynarodową organizacji, odgrywają coraz 
większą rolę w operacjach militarnych na arenie międzynarodowej. 

Analizując obecnie świadczone usługi należy zauważyć, że są one oparte na 
zadaniach jakie stawiano przed najemnikami w poprzednich epokach. Jedyne 
odróżnienia prywatnych firm wojskowych związane są z adaptacją ich do 
nowoczesności (nowe technologie militarne, aktualne programy szkoleniowe  
i organizacyjne itp.) i obowiązującego prawa międzynarodowego (obowiązujący 
zakaz najemnictwa).Obecny zakres usług jakie świadczą prywatne firmy wojskowe 
jest rozległy i sumując, daje możliwość zapewnienia funkcjonowania praktycznie 
wszystkich, koniecznych do działania militarnego sektorów. Dzięki temu prywatne 
korporacje militarne cieszą się regularnie rosnącą popularnością, a z ich usług 
korzystają praktycznie wszystkie działające na arenie międzynarodowej instytucje  
i organizacje: od organizacji przestępczych, przez małe grupy interesów, nisko-  
i wysokorozwinięte państwa, a na organizacjach zajmujących się prawami 
człowieka kończąc. 

 
Streszczenie 
Prywatne firmy wojskowe (Private Military Companies – PMC’s, PMF’s) to 

licząca niespełna 30 lat forma działalności gospodarczej o charakterze 
międzynarodowym, której funkcjonowanie oparte jest na prawie obowiązującym na 
terenie kraju rejestracji i siedziby przedsiębiorstwa. Głównym jej celem jest 
osiąganie zysków z prowadzenia działalności militarnej, w oparciu o zawarty  
z usługobiorcą kontrakt. Występujące współcześnie PMF’s wywodzą się  
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z działalności najemniczej, a współczesnych kontraktorów można utożsamiać  
z walczącymi na różnych polach bitew, już od starożytności najemnikami. Przez 
setki lat różni władcy, przy różnych konfliktach korzystali z ich usług, a świadczone 
przez nich usługi ulegały metamorfozie. Obecny zakres usług jakie świadczą 
prywatne firmy wojskowe jest rozległy i sumując, daje możliwość zapewnienia 
praktycznie wszystkich koniecznych do działania militarnego sektorów: 
gastronomicznego, logistycznego, administracyjnego, szkoleniowego, lotniczego, 
wywiadowczego, ochrony osobistej, bezpieczeństwa szczególnie ważnych 
punktów, bezpieczeństwa konwoju i ofensywnej walki operacyjnej.  

Słowa kluczowe: prywatne firmy wojskowe, definicja, historia powstania, 
działalność 

 
Summary 
Private Military Companies (PMC's, PMF's) are a 30-year old form of 

international economic activity, based on the laws and regulations of the country of 
registration and the seat of business. Their main aim is to make profit from running 
a military business, based on the contract with the customer. Today's PMF's are 
derived from mercenary activity and contemporary contractors can be identified 
with mercenaries fighting at various battlefields since antiquity. Different rulers 
have used their services in various conflicts for hundreds of years and the services 
delivered have been the subject of metamorphosis. The current range of services 
provided by private military companies is extensive and, summing it up, it gives  
the opportunity to provide virtually all military services: catering, logistics, 
administrative, training, intelligence, aviation, personal security, security of 
particularly important places, security of convoys and offensive military operations. 

Key words: Private Military Companies, definition, origin, activity 
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PROBLEMY PRZYWÓDZTWA W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEJ MIGRACJI 

 
 

Wstęp 
Procesy globalizacji, rozwój mediów i możliwość za ich pośrednictwem 

dotarcia do milionowych rzesz ludzkich kreuje nastroje społeczne. Jest to bardzo 
ważne narzędzie stosowane przez współczesnych przywódców, ale także przez 
grupy terrorystyczne mające na celu podnosić i umacniać stan zagrożenia oraz 
niepewności. Tak więc umiejętność wykorzystywania współczesnych mediów,  
w szczególności portali społecznościowych w znacznym stopniu może przyczynić 
się do budowy i kreowania właściwych nastrojów społecznych. Takich nastrojów, 
które pozwolą przywódcom wprowadzać plany skutecznej ochrony przed 
współczesnymi zagrożeniami. Niestety skuteczna ochrona w wielu przypadkach 
będzie związana z ograniczeniem wolności, inwigilacją i nadzorem ze strony służb 
specjalnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrze  
i wewnętrzne poszczególnych państw. Bez społecznej zgody na takie działania 
bardzo trudno będzie myśleć o efektywnym przeciwdziałaniu współczesnym 
zagrożeniom. Organizacje międzynarodowe takie jak np. NATO czy UE oczywiście 
w ramach swoich kompetencji analizują skalę współczesnych zagrożeń i starają 
się im skutecznie przeciwdziałać. Niestety w ocenie społecznej są to działania 
niewystarczające.  

 
Przywództwo – rys historyczny 
Wybitne jednostki, których cechowało „arete”

1
, tzn. szczególne zalety  

i doskonałość, zdolne do wpływania na innych od dawna fascynowały ludzi. Wielcy 
przywódcy poprzez swoje działania zmieniali otaczającą rzeczywistość. Aleksander 
Wielki, Stalin, Napoleon byli przywódcami, którzy do dnia dzisiejszego fascynują 
historyków. Zgodnie z niektórymi teoriami przywództwa, każdego z przywódców 
powinny cechować dwa atrybuty: wizja i charyzma. Posiadanie charyzmy jest 
często uważane za niezbędną umiejętność, dzięki której przywódca będzie  
w stanie pociągnąć za sobą swoich zwolenników, zarazić ich swoją wizją, wreszcie 
wywrzeć wpływ na ich wizję. Koresponduje to twierdzenie z teorią Harolda  
D. Lasswella, który wprowadził pojęcie „predyspozycji”, rozumianych jako „cechy 
osobowościowe nadające przywódcy charakter agitatora czy też teoretyka 
predestynują go do odgrywania określonej roli w zależności od otoczenia, w jakim 
działa

2
. Rola predyspozycji osobowościowych wzrasta, gdy przywództwo nie jest 

określone przez prawo czy normy i schematy postępowania”
3
. Predyspozycje 

zatem odgrywają znaczącą rolę w systemach totalitarnych i autorytarnych.  

                                                 
1
  J. Sztumski, Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice 2007, s. 11. 

2
  H.D. Lasswell, Political System, Styles and Personalities (w:) L.J. Ediger (red.): Political Leadership in 
Industrialized Societies. Studies in Comparative Analysis. New York-London 1968, s. 316-347. 

3
  E. Wilczyńska, J. Juja, Współczesne przywództwo charyzmatyczne a ustrój demokratyczny, „Homines 
Hominibus”. 2011, vol. 7, s. 103. 
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Znaczenia przywództwa i zadań związanych z pełnieniem takiej roli 
ewoluowało w miarę rozwoju socjologii, politologii, psychologii społecznej i innych 
dziedzin naukowych. Bez wątpienia bardzo duży wpływ na zmiany podejścia do 
przywództwa miało zmieniające się otoczenie i powstające nowe wyzwania. 
Współczesna rzeczywistość jak należy sądzić jest jednym z takich okresów. To jest 
ten czas, w którym dzisiejsze wyzwania i otoczenie formułują nowe znaczenie 
przywództwa, kreują funkcje i zadania współczesnych przywódców. Przywództwo 
od najdawniejszych czasów kojarzone było z władzą, traktując przywództwo jako 
jeden z jej aspektów. W związku z tym, że zjawiskiem przywództwa interesowano 
się od momentu pierwszej rewolucji w dziejach wiedzy o społeczeństwie, 
interpretacji pojęcia i znaczenia przywództwa powstało bardzo wiele. Mając na celu 
przeprowadzenie analizy przywództwa wobec problemu współczesnej migracji, 
wydaje się, że najbardziej adekwatne analizy przywództwa będą związane  
z władzą. Według jednej z interpretacji V. Bogdanova „Przywództwo to władza 
jednej lub kilku osób do wpływania na grupę i adoptowania własnej polityki”

4
. Autor 

w swoich rozważaniach podkreśla znaczenie wpływu przywódcy na grupę a także 
podporządkowania jej jego woli i realizacji jego celów. 

Wobec systematycznego obniżania stanu bezpieczeństwa, którego proces 
jest już odczuwalny na całym świecie istotną rolę do odegrania mają w tym 
aspekcie przywódcy polityczni. Ich rola i podejmowane decyzje mają skutki 
długofalowe i dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania państwa, a więc także 
i bezpieczeństwa. Interesującą w tym kontekście interpretację przywództwa 
zaprezentował J. Burns, według którego „Przywództwo polega na tym, że pewne 
osoby mające określone motywy i cele, we współzawodnictwie lub konflikcie  
z innymi mobilizują instytucjonalnie, politycznie, psychologicznie i wszelkie inne 
zasoby, aby uaktywnić, zaangażować i zaspokoić motywacje zwolenników”

5
. 

Wyraźnie w tej interpretacji jest podkreślona rola i znaczenie zwolenników takiego 
przywódcy, ich wpływ na działania przywódcy, a także świadomość samego 
przywódcy co do warunków utrzymania przywództwa. Jego świadomość i wiedza 
dotyczy przekonania, że jeżeli nie będzie się liczył ze zdaniem swoich zwolenników 
to utrzymanie przez niego przywództwa może okazać się niemożliwe. 

 Istotne znaczenie dla zrozumienia przywództwa miała także teoria elit  
V. Pareta. Zgodnie z tą teorią elitą jest zbiór osób najlepszych w danej dziedzinie 
działalności społecznej ze względu na osiągane efekty

6
. Należy zaznaczyć, że  

V. Pareto posługiwał się dwoma koncepcjami. Pierwsza, odnosiła się do elit  
w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmowała wszystkich ludzi, którzy w swojej 
dziedzinie odnosili szczególne rezultaty np. sztuce, uprawianym zawodzie, sporcie 
itp. Druga koncepcja, odnosiła się do elity rządzącej, wyłonionej z szeroko 
rozumianych elit, a więc do elity władzy

7
. Na uwagę zasługuje fakt, iż zdaniem  

V. Parety wśród elity rządzącej wyróżnił część, która bezpośrednio uczestniczy  
w rządzeniu oraz taką, która odgrywa w niej pośrednią rolę. Z kolei, G. Mosca, 
wskazał na istnienie w każdym społeczeństwie dwóch klas, klasę sprawująca 

                                                 
4
  V. Bogdanov, The Blackwell Encyclopedia of Political Science, Blackwell Publishers. Cambridge 
1991, s. 43. 

5
  Tamże, s. 10. 

6
  J. Sztumski, Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice 2007, s. 12. 

7
  Tamże, s. 13. 
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władzę oraz rządzone przez nią masy
8
. G. Mosca już wtedy zauważył  

bardzo istotny element, iż klasy rządzące podlegają wielu zagrożeniom w jej 
funkcjonowaniu. Pomimo, że badacze nie ukazali procesu kształtowania się elit, 
jednak opisując te grupy sprowokowali szeroką dyskusję wokół ich roli i znaczenia 
w społeczeństwie. To z kolei doprowadziło do rozwoju socjologicznej teorii elit.  

Władza jest wyznacznikiem bardzo mocno powiązanym z przywództwem. 
Podkreśla możliwość wpływania na ludzi i ukierunkowania ich działań, wskazuje 
znaczenie wpływu przywódcy na grupę oraz podporządkowania jej jego woli  
i realizacji jego celów. Inne spojrzenie na przywództwo prezentuje A. Wildavsky, 
który podkreśla znaczenie charyzmy szczególnie dla reżimów o kulturze 
egalitarnej

9
. 

Jeszcze inne spojrzenie na przywództwo prezentuje M. Weber według którego 
„oznacza [ono] każdą szansę, że wewnątrz jakiegoś związku społecznego zostanie 
przeforsowana czyjaś wola nawet pomimo oporu, niezależnie od tego, czego ta 
szansa dotyczy”

10
. Taka interpretacja określa przywództwo jako władzę czyli 

możliwość oddziaływania na innych. Istotny jest w tym przypadku wpływ na 
podwładnych polegający na „przeforsowanie” swojej woli, nawet wobec braku 
poparcia ze strony współpracowników. Jest to całkowicie odmienne podejście do 
prezentowanej interpretacji J. Burnsa. W tym przypadku M. Weber podkreślił, iż 
tego typu przywódca powinien odznaczać się umiejętnością zdyscyplinowania 
grupy do wspólnego działania na rzecz określonego celu. 

Z tej perspektywy szczególnie interesujące wydaje się samo wyłonienie się 
przywódcy. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele teorii dotyczących 
powstania wybitnych przywódców. Jedną z nich jest opcja „Wybitnej Jednostki” 
sformułowanej przez Katza, Stone’a i Aronsona

11
. Zakłada ona, iż wybitny 

przywódca ma cechy „nadludzkie”, „nadprzyrodzone”. „Wybitna Jednostka” jest 
przywódcą o nieprzeciętnych cechach osobowościowych i intelektualnych.  

Kluczową umiejętnością każdego efektywnego przywódcy jest posiadanie 
cech społecznych i koncepcyjnych, umiejętność, a także gotowość do reorganizacji 
struktur. Przywódca powinien mieć umiejętność dopasowania ich do bieżących 
wyzwań, rozwiązywania złożonych problemów, ale przede wszystkim zjednywanie 
sobie ludzi. Wymaga to od przywódcy dużego doświadczenia i znajomości zadań. 
Nie bez znaczenie jest fakt, iż przywódcy stojący na szczycie formalnej struktury 
organizacji pełnią wiele ról przywódczych np. decyzyjnych, interpersonalnych  
czy decyzyjnych. Każda z tej roli podlega ocenie przez podległe zespoły  
i pracowników. Twórca teorii organizacji uczącej się – Senge stwierdził, że 
prawdziwym przywódcą jest ten, którego ludzie mówią „sami to zrobiliśmy”

12
. 

Można to uznać za sine gua non przywództwa, do którego powinni zmierzać 
wszyscy współcześni przywódcy. 

 
 
 

                                                 
8
  Tamże. 

9
  A. Wildavsky, A Cultural Theory of Leadership (w:) Leadership and Politics ..., dz. cyt., s. 34. 

10
 M. Weber, Wirtschaft und Gesselschaft. Grundriss der Verstchnden Soziologie (w:) R. Mrówka (red.):  
Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa 2010, s. 7. 
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 U. Jakubowska, Przywództwo polityczne. Poznań 1999, s. 82. 
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Współczesna migracja wyzwaniem dla przywódców politycznych 
Dla wyjaśnienia skali, dokonania oceny i analizy wpływu migracji na  

system bezpieczeństwa współczesnego świata w aspekcie roli i znaczeniem 
współczesnych przywódców, swoje rozważania rozpocznę od wyjaśnienia samego 
pojęcia migracja.  

Migracja (łac. migratio ‘przesiedlenie’), demogr. wędrówki albo ruch 
mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma 
mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze 
względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania

13
. Zgodnie z taka interpretacją jest 

to przemieszczanie się ludności. 
Migracje występowały w całej historii ludzkości. Dzieje starożytne  

i średniowieczne rozpoczynały się wielkimi ruchami migracyjnymi, które  
w znacznym stopniu zmieniły etniczne oblicze Europy i obszarów z nią 
sąsiadujących. Oczywiście wędrówki ludów miały swój początek wcześniej, gdyż 
ostatnie badania wskazują na epokę kamienia i brązu. Wystarczy wspomnieć  
o inwazji „ludów morza” najdawniejszych Indoeuropejczyków, stanowiących duże 
znaczenie w dziejach starożytnego Egiptu końca II tysiąclecia p.n.e. Następnie 
najazdy Dorów i migracje innych ludów greckich, ekspansję ludów grupy irańskiej: 
Kimmerów, Scytów, Sarmatów. Z drugiej strony zaś Celtów, Germanów, a na 
przełomie starożytności i wieków średnich także Słowian. Można powiedzieć, że 
właśnie migracje i zmiany nimi spowodowane stanowią u schyłku starożytności 
jeden z najważniejszych wątków w historii naszego kontynentu

14
. Inwazja Hunów 

pod koniec IV wieku zapoczątkowała okres nazwany „wędrówką ludów”, wywołując 
olbrzymie problemy etniczne w pierwszej kolejności południowo-wschodniej 
Europie a później już na całym kontynencie

15
. Każda taka „wędrówka” wiązała się 

z olbrzymimi zmianami społecznymi. Od warunków bytowych, zmian społeczno-
politycznych, gdyż nowe ludy musiały się dostosowywać do nowych warunków. 
Kolejną ważną pod względem rozmiarowym była ekspansja ludów słowiańskich  
w okresie V-VIII wieku. Gdzie stopniowo zajmowali ziemie opuszczone przez 
plemiona germańskie między Bugiem i Odrą po Nizinę Panońską i Bałkany

16
. 

Wiek XX charakteryzował się migracjami wywołanymi zaburzeniami 
politycznymi, szczególnie migracje uchodźców, które odbywały się na tle 
narodowym, etnicznym i plemiennym. Bardzo dużych rozmiarów przybrało to 
zjawisko w południowo-wschodniej części Europy. Wpływ na taki stan rzeczy miały 
rozstrzygnięcia drugiej wojny bałkańskiej, nieudanej inwazji Grecji na wschodnie 
wybrzeże Morza Egejskiego oraz rozpadu imperium austro-węgierskiego. Ponadto 
w okresie międzywojennym niektóre kraje Europy doświadczyły masowego 
odpływu ludności na tle politycznym (np. z Rosji i Hiszpanii) oraz szczególnie 
widoczny był wzrost uchodźstwa Żydów z Niemiec. Jednak jak się podkreśla 
zjawisko migracji największe rozmiary przybrało po wybuchu II wojny światowej.  
W tym okresie ponad 26 mln mieszkańców Europy musiało zmienić miejsce 
zamieszkania podczas wojny, a ponad 30 mln w ciągu 5 lat po jej zakończeniu. 
Skutkiem wojny były też masowe przemieszczenia ludności poza Europą,  
a najbardziej zostali nimi dotknięci mieszkańcy Indii, Japonii, Pakistanu  
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 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/migracje;3941121.html (pobrano 31.10.2017 r.). 
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 K. Głowiak, Zjawisko migracji rys historyczny, „Historia i Polityka”. 2012, nr 8 (15). 
15

 Tamże. 
16

 Tamże. 
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i Palestyny
17

. W latach 60. XX wieku głównym światowym obszarem wychodźstwa 
stały się kraje Afryki i Azji. Liczba uchodźców, zarówno wewnętrznych, jak  
i zagranicznych, systematycznie wzrastała. Dane zebrane w tym okresie czasu 
potwierdzają, iż w drugiej połowie lat 90 XX wieku w Afryce stale rejestrowano  
5,5-6,5 mln uchodźców, a w Azji ok. 5 mln. Czynnikiem, który wpływał 
bezpośrednio na tak dużą skalę migracji w tamtym okresie były klęski żywiołowe, 
wywołujące głód na masową skalę. 

Już sam ten rys historyczny dotyczący zjawiska i skali migracji związanej  
z kontynentem europejskim świadczy, że migracja nie jest zjawiskiem nowym. 
Niemniej dla drugiej dekady XXI wieku migracja stała się swoistym symbolem 
współczesnych czasów. Kryzys migracyjny w połączeniu z możliwościami  
i znaczeniem mediów przekazujących i opisujących to zjawisko dla „społeczeństw 
masowych” stał się jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych 
przywódców. Do zrozumienia i ocenienia skali tego zagrożenia najprzydatniejsze 
będą wyniki aktualnych raportów zbieranych i kompletowanych przez 
Międzynarodową Organizację ds. Migracji (OIM)

18
. 

Według OIM liczba migrantów, którzy w ubiegłym roku dotarli do Europy 
przekroczyła milion. Z potwierdzonych danych wynika, że ponad 3370 osób 
podczas próby dostania się na kontynent poniosło śmierć. Dane z roku 2017 
wskazują, że ofiar śmiertelnych było ponad 400. Szacuje się, że każdego dnia do 
Europy dociera około 2000 osób, a sytuację potęguje eskalacja konfliktu w Syrii

19
. 

Z raportów miesięcznych OIM wynika, że do września 2017 roku ogółem przybyło 
do Europy 146 287 osób (137 771 przez morze oraz 8 516 lądem)

20
. Jednak, gdy 

porównuje się dane za pierwsze dziewięć miesięcy roku 2016 i 2017 liczba 
migrantów jest mniejsza. Władze w takich krajach jak Grecja, Włochy, Cypr, 
Bułgaria czy Hiszpania zarejestrowały 146 287 osób. Jest to spadek o 55%  
(322 299 osób w 2016 roku) w stosunku do roku ubiegłego

21
. Większość 

migrantów pochodziła z Bliskiego Wschodu, Afryki, Południowej i środkowej Azji.  
Z bardzo precyzyjnych danych zebranych przez OIM, wynika, że w Grecji 
zarejestrowano od stycznia do końca września bieżącego roku 322 200 osób, co 
stanowi spadek o 86% (w analogicznym okresie z roku 2016 – 169 207 osób). 
Podobny spadek liczby migrantów zauważony został we Włoszech, do których  
w roku 2017 dotarło 105 418 migrantów oznaczających spadek o 20%  
z analogicznym okresem roku 2016 (132 043 osób). Inna jednak tendencja  
została zauważona w Hiszpanii. Tutaj dane wrześniowe wskazują na 16 173 
zarejestrowanych migrantów (4 312 dostało się lądem, a 11 861 przez morze).  
W analogicznym okresie 2016 roku było 8 673 migrantów

22
. Ponadto, co jest 

szczególnie ważne podkreślenia została zauważona aktywność nowych szlaków 
migracyjnych przez Morze Czarne skąd migranci docierają z Turcji do Bułgarii  

                                                 
17

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/migracje;3941121.html (pobrano 31.10.2017 r.). 
18

 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji OIM – założona w 1952 roku jest wiodącą organizacją 
międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W skład OIM wchodzą 162 kraje członkowskie,  
w tym Polska. OIM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym 
związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. 
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 http://poland.iom.int/sites/files/Dokuments/newsletter20IOM/zima/202016 (pobrano 26.10.2017 r.). 
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 http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_Report_September_pdf  
(pobrano 26.10.2017 r.). 
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i Rumunii. Dzięki systemowi OIM zbierającemu dane z zachowaniem przepisów 
wewnętrznych poszczególnych państw wiemy, że 478 migrantów i uchodźców 
zostało zatrzymanych przez Rumuńską Straż Graniczą podczas przekraczania 
wód terytorialnych podczas 6 różnych operacji poszukiwawczych i ratowniczych 
przeprowadzonych między 13 sierpnia a 12 września 2017 roku. Większość 
zatrzymanych stanowili Irakijczycy, Irańczycy oraz 15 Syryjczyków. Z tych 
zatrzymanych 65% było osób dorosłych (72% mężczyzn i 28% kobiet) pozostałych 
35% stanowiły dzieci

23
. Turecka Straż Graniczna między sierpniem a wrześniem 

przeprowadziła 5 operacji poszukiwawczych i ratowniczych zatrzymując 464 osoby 
zmierzających do wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Większość z nich pochodziła  
z Syrii, Afganistanu, Iraku, Pakistanu. 22 września Turecka Straż Graniczna 
przejęła łódź z 78 migrantami niewiadomej narodowości, jak się okazało 24 z nich 
zmarło a 14 jak przekazali straży granicznej 14 zaginęło podczas rejsu. 

Analiza danych z 22 października wskazuje, że od stycznia 2017 roku  
157 352 migrantów przybyło do Europy, z tego 148 822 przez morze, a 85 030 
dotarło drogą lądową. Niestety oficjalnie wiadomo, że 2 793 zginęło albo zaginęło 
podczas próby dostania się do Europy

24
. Ostatnie trendy wskazują, że do Włoch 

udają się uchodźcy z Nigerii, Bangladeszu, Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej  
i Mali. Do Grecji starają się dostać migranci z Syrii, Iraku, Afganistanu, Pakistanu 
raz Konga. Z kolei do Bułgarii kierują się migranci z Afganistanu, Pakistanu, Iraku,  
Syrii i Iranu. Zaostrzona polityka władz Węgierskich spowodowała, że między  
16 a 22 października żaden uchodźca nie został zarejestrowany.  

Przytoczone powyżej dane oraz zaprezentowane fakty w sposób 
jednoznaczny wskazują, że zjawisko nielegalnej migracji stanowi bardzo duży 
problem i wyzwanie dla współczesnych przywódców. W jaki sposób zmieniło się 
ich podejście do kryzysu migracyjnego świadczą ostatnie decyzje przywódców UE. 
Jednak, aby wyraźniej zrozumieć dzisiejszy kryzys związany z nielegalną migracją 
trzeba to zjawisko połączyć z narastającym zagrożeń terrorystycznym. Ataki 
terrorystyczne w ostatnich latach przeprowadzone w różnych miejscach, stosując 
różne sposoby i narzędzia spowodowały niebywałą panikę wśród społeczeństw 
europejskich. Narasta niezadowolenie z powiększającej się liczby uchodźców 
przeważnie wyznania muzułmańskiego w poszczególnych krajach europejskich. 
Taka skala migrantów na kontynencie może stanowić realne niebezpieczeństwo  
o charakterze ekonomicznym jak i społecznym. Tacy badacze, jak S. Huntington,  
B. Barbera, G. Ritzer czy T. Friedman twierdzili, że migracje ludności  
w wymiarze północ-południe stanowią znaczącą przyczynę dokonujących się we 
współczesnym świecie zmian ideologicznych jak również kulturowych

25
. O skali 

zagrożenia dla europejskiej tożsamości niech świadczy ilość przedstawicieli  
kultury islamskiej, która już osiadła w Europie. I tak, we Francji ponad 10% całej  
ludności stanowią muzułmanie (ponad 6 mln), w Holandii 6,25% (ponad 1 mln),  
w Niemczech ponad 5% (ponad 4,1 mln)

26
. Bez wątpienia są to już znaczące ilości, 

które jak pokazują doświadczenia i obserwacja nie chcą się integrować  
z Europejczykami i stanowią zamknięte społeczności. Jest to typowy przykład 
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 Tamże. 
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 http://migration.iom.int/Europe (pobrano 24.10.2017 r.). 
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dysonansu kulturowego, który występuje w sytuacji, gdy muzułmanie reprezentują 
zupełnie inne wartości wypływające z kultury ojczystej, gdzie byli wychowani  
i ukształtowani.  

Jednak zanim skala i zagrożenie związane z nielegalną migracją zostało 
przez przywódców światowych zrozumiane, i jak się wydaje właściwie ocenione 
byliśmy świadkami polityki tzw. „otwartych drzwi”. Polityka, której głównym 
pomysłodawcą i gorącym zwolennikiem były Niemcy, doprowadziła do sytuacji 
dużego zagrożenia bezpieczeństwa dla obywateli państw europejskich. Rzesze 
nielegalnych migrantów przybywały do Europy bez żadnej kontroli, a warto 
przypomnieć, że w tym okresie bardzo istotnym zagrożeniem były zamachy 
terrorystyczne w różnych miejscach Europy. Nie jest więc zaskoczeniem, że służby 
bezpieczeństwa podejrzewały, iż w ramach nielegalnej migracji może pojawić się  
w Europie wielu bojowników tzw. „Państwa Islamskiego” ISIS. Znamienne  
były przekazy telewizyjne witających kwiatami i balonami migrantów przez 
społeczeństwo niemieckie i austriackie. Tymczasem państwa Unii Europejskiej jak 
na razie nie są w stanie z tym problemem sobie poradzić, a co więcej migranci  
w coraz większym stopniu nie zważając na przeciwności pragną dotrzeć do 
najbogatszych państw Europy, czyli Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji. 
Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami wstrząsających scen, które odbywały się 
Calais (Francja). Władze tego miasta od dawna alarmowały, że nie posiadają 
wystarczających środków, by zapobiec przedostawaniu się migrantów przez kanał 
La Manche. W całą sprawę zaangażował się ówczesny premier Wielkiej Brytanii 
apelując, by Paryż i Londyn przestały przerzucać się odpowiedzialnością  
i pogłębiły współpracę. Jedocześnie Premier Wielkiej Brytanii poinformował, że 
Londyn zainwestował w ostatnim czasie 12 mln funtów we wzmocnienie granicy. 
Jednym ze środków, który miał ich odstraszyć był 20-kilometrowy stalowy płot 
zabezpieczony drutem kolczastym

27
. Pomijając nieszczęście i cierpienia ludzi 

bardzo istotnym faktem jest jakie zagrożenia mogą te migracje spowodować. 
Jak nastroje wokół migracji ewoluują niech świadczy postawa 

współzałożyciela Microsoftu Billa Gates’a. Dla niemieckiej gazety Welt Am Sonntag 
odniósł się do trwającego europejskiego kryzysu migracyjnego. Stwierdził, że  
„Z jednej strony, chcecie pokazać szczodrość i przyjmować uchodźców. Ale im 
jesteście bardziej szczodrzy, tym bardziej rozchodzą się o tym pogłoski – co  
z kolei motywuje więcej ludzi do opuszczania Afryki. Niemcy w żaden sposób nie 
mogą przyjmować olbrzymiej liczy ludzi, którzy chcą dostać się do Europy”

28
. 

Słowa te wypowiedziane przez człowieka, który jeszcze kilka miesięcy temu,  
u szczytu kryzysu migracyjnego wzywał Amerykę do przyjmowania uchodźców, tak 
jak czynią to Niemcy jest bardzo czytelnym sygnałem zmiany sposobu myślenia. 
Pomimo szeroko stosowanej polityki „otwartych drzwi” oraz „multi-kulti” problem 
migracji i związane z tym niebezpieczeństwo zostało zauważone nawet przez 
osoby i państwa wspierające dotychczas ten proces. Doroczny sondaż obywateli 
UE przeprowadzony przez Project 28 potwierdził zmieniający się stosunek 
Europejczyków do tego zjawiska. Wyniki sondażu wskazują, że aż 76% obywateli 
UE uważa, że dotychczasowe podejście i polityka prowadzona przez przywódców 
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europejskich w kontekście migracji była zła. W krajach, takich jak Włochy czy 
Grecja, czyli bezpośrednio zaangażowanych w problem migracji wskaźniki są 
jeszcze wyższe. W tych krajach dziewięciu na dziesięciu respondentów uważało, 
że UE nie radzi sobie z kryzysem migracyjnym

29
. 

Decyzja przywódców europejskich, a w szczególności Niemiec, które po 
rozpoczętym procesie brexitu przez Wielką Brytanię stanowią o sile UE 
spowodowała bardzo duże konsekwencje. Analiza populacji w Niemczech  
i Szwecji wskazuje, że w ciągu roku od oznajmienia przez rząd niemiecki  
w 2015 roku decyzji braku kontroli granicznej i zaniechania procedur o azyl, 
populacja w tych krajach wzrosła o 2% z powodu napływu migrantów. Jest to 
olbrzymie wyzwanie dla przywódców tych państw. 

Znamienne są przypadki wykorzystywania a właściwie ograniczenia 
swobodnego przekazu informacji dotyczących migrantów przez przywódców. 
Kanclerz Niemiec namawiała założyciela Facebooka, by ograniczył posty 
krytykujące jej politykę na swoich forach społecznościowych

30
. Bez wątpienia 

bardzo dużym zagrożeniem bezpieczeństwa dla naszego kontynentu mają 
potwierdzone próby wykorzystania szlaków migracyjnych przez komórki 
terrorystyczne. Zamachy dokonane w Paryżu w 2015 roku są tego ewidentnym 
przykładem. W tym czasie światowi i europejscy przywódcy starali się  
tego niebezpieczeństwa nie dostrzegać. Co więcej, Przewodniczący Komisji 
Europejskiej wzywał społeczeństwa i przywódców politycznych do powstrzymania 
się od krytyki polityki prowadzonej przez UE na rzecz solidarności z migrantami. 
Pamiętamy doskonale marsze w miejscach zamachów, solidarność przywódców 
europejskich z państwami i miastami, gdzie takie zamach miały miejsce.  
Wezwania do pokoju oraz ostre potępienie przez przywódców europejskich tych 
bezwzględnych napadów i zamachów. Niestety, gdy z dzisiejszej perspektywy 
patrzymy wstecz wydaje się, że nic te działania nie przyniosły. Bezpieczeństwo 
nadal w Europie jest na najniższym poziomie od zakończenia II wojny światowej. 
Tym bardziej wzrasta rola i znaczenie decyzji podejmowanych w tej sprawie przez 
współczesnych przywódców, gdyż ich konsekwencje będziemy odczuwać przez 
długie lata. 

Niepokoje, które coraz wyraźniej poszczególne społeczeństwa europejskie 
dostrzegają wokół siebie wpłynęły na takie wyniki wskazanego sondażu. 
Europejczycy bardzo wyraźnie dali do zrozumienia swojej klasie politycznej, że nie 
chcą kontynuacji takiej polityki. Stanowisko to jest już nawet silniejsze od 
zrozumiałego kryzysu humanitarnego jakiego jesteśmy świadkami. Z jednej  
strony, tysiące ludzi ryzykując życie podejmuje próby przekroczenia Morza 
Śródziemnomorskiego i szuka w Europie swojej przyszłości. Z drugiej strony, jest 
niemożliwe żeby Europa stała się azylem dla wszystkich migrantów z Afryki, 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. I tutaj jest rola i zadanie do wykonanie dla 
współczesnych przywódców. 

Przywódcy polityczni stopniowo zaczynają dostrzegać ten problem, a przede 
wszystkim konsekwencje i skutki, które może on spowodować. Nie ma wątpliwości, 
że kryzys migracyjny stworzył bardzo poważne wyzwanie dla solidarności całej 
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UE
31

. Zagrożenie spowodowane tak dużą ilością migrantów na naszym 
kontynencie wymusił na przywódcach europejskich zmianę podejścia do kryzysu 
migracyjnego. Należy pamiętać, że bardzo ściśle z tym kryzysem wiąże się 
zagrożenie terrorystyczne. Liczne zamachy terrorystyczne dokonane w różnych 
krajach europejskich, stosujące rozmaite środki i metody walki bardzo mocno 
odcisnęły swoje piętno w świadomości Europejczyków. Przywódcy europejscy 
widzą i analizują nastroje swoich społeczeństw, czego wynikiem są zmiany pozycji 
w prowadzonym dyskursie. Premier Słowacji stwierdził, że „chce zapobiec 
stworzeniu spójnej społeczności muzułmańskiej w tym kraju”

32
. Jest to o tyle 

znaczące wystąpienie, że dotyczy kraju, który historycznie ma duże doświadczenia 
wieloetnicznych mniejszości romskiej i węgierskiej. Postawa taka świadczy o tym, 
iż Słowacja stoi na pozycji utrzymania „kulturowej homogeniczności”. Podobne 
stosunek do migracji ma inny członek Grupy Wyszehradzkiej Czechy. Przywódcy 
Czech uważają, że redystrybucja migrantów nie powinna być obowiązkowa. 
Natomiast UE i jej przywódcy powinni się skoncentrować na „efektywnej 
solidarności”, która ich zdaniem opierałaby się zwiększonym zaangażowaniu  
w działalność tworzonej agencji UE ds. azylu i unijnej straży granicznej. Niestety 
trzeba pamiętać o tym, że słowa wypowiedziane przez politycznych przywódców 
mogą również wpływać na społeczne nastroje. Widoczne skutki takich działań  
i związanych z tym efektami są widoczne na Węgrzech. Widoczny jest tam  
wzrost nastrojów ksenofobicznych, które w dużym stopniu spowodowane są 
kampaniami antymigracyjnymi i kryminalizowaniem uchodźców

33
. Zdaniem 

węgierskich przywódców duże nadzieje do rozwiązania kryzysu migracyjnego 
można dostrzec w powstaniu tzw. hotspotów poza granicami strefy Szengen, a nie 
koncentrowaniu się i przymuszaniu innych państw do redystrybucji migrantów 
między państwami członkowskimi. 

W konsekwencji wyraźny rozdźwięk pomiędzy państwami UE w aspekcie 
problemu migracyjnego doprowadził do sytuacji, iż na szczycie UE w lutym  
2017 roku unijni przywódcy przyjęli plan mający na celu ograniczyć nielegalna 
migrację na Morzu Śródziemnym. Zdaniem unijnych przywódców w trybie pilnym 
należy rozpocząć współpracę z libijską strażą graniczną. Jak zauważył Szef Rady 
Europejskiej głównym celem szczytu jest powstrzymanie nielegalnej migracji  
z Libii do Europy. To z tego kierunku przybywa najwięcej migrantów oraz z jej 
północnoafrykańskich i subsaharyjskich sąsiadów. Taka postawa świadczy 
wyraźnie, że porównaniu z zasadą „otwartych drzwi” nastąpiła bardzo istotna 
zmiana polityki prowadzonej przez europejskich przywódców wobec kryzysu 
migracyjnego. Podkreślono, że sytuacja wymaga podjęcia natychmiastowych 
działań. Analizując skalę i stopień zagrożenia wynikający z nielegalnej migracji 
zgodzono się także do podjęcia szybkich i skutecznych działań w zakresie 
ograniczenia w centralnej części Morza Śródziemnego i przerwać działanie 
przemytników. Ponadto w odróżnieniu od poprzednich szczytów UE tym razem 
przywódcy uzgodnili, że działania skoncentrowane zostaną na dwóch priorytetach. 
Pierwszym, będzie szkolenie oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt libijskiej 

                                                 
31

 http://pl.boell.org/pl/2016/03/01/dzialania-komisji-europejskiej-wobec-kryzysu-migracyjnego (pobrano 
24.10.2017 r.). 

32
 http://www.euractiv.pl/grupa-wyszehradzka/news-wyszehrad-i-migracje-male-szanse-na-zmiany/ 
(pobrano 24.10.2017 r.). 

33
 Tamże. 



146 
 

straży granicznej. Drugim, nie mniej ważnym będzie walka z przemytnikami. 
Skoncentrowanie się na Libii jest spowodowane danymi, według których Libia dla 
90% migrantów jest punktem przerzutowym do Europy przez centralna część 
Morza Śródziemnego

34
. 

Jak państwa Grupy Wyszehradzkiej oczekiwały na zmianę polityki i filozofii 
podejścia przywódców UE do sprawy współczesnej migracji świadczą słowa 
polskiej Premier „Obrona granic zewnętrznych, pomoc humanitarna to cały czas 
ten model polityki migracyjnej, który forsowała Polska”

35
. 

 
Podsumowanie 
Reasumując, przytoczone słowa dowodzą wyraźnych różnic w podejściu 

przywódców do kwestii migracji. Aktualnie jesteśmy świadkami wycofywania się  
z polityki „otwartych drzwi” na politykę bardziej racjonalnego sposobu udzielanie 
pomocy ludziom potrzebującym. Zasadniczy zmiana polegać ma na 
skoncentrowaniu się na możliwościach wsparcia rządów i państw z których 
migranci pochodzą. Pomoc ma być udzielana na miejscu, gdzie ta pomoc jest 
najbardziej potrzebna. Nowe decyzje przywódców europejskich prowadzą  
do uszczelnienia granic UE. Zdecydowanie na większą skalę i efektywniej ma  
być realizowana współpraca ze strażami granicznymi, instytucjami, organizacjami 
wspierającymi i pomagającymi migrantom. W tym kontekście bardzo wyraźna  
jest ewaluacja podejścia przywódców europejskich do kryzysu migracyjnego. 
Wcześniej wielokrotnie powtarzano w mediach i na szczytach unijnych, że 
stanowisko Europy do kwestii migracji nie ulegnie zmianie. Jednak jak się wydaje 
zasadniczym powodem, który przeważył o takiej zmianie były nastroje społeczne. 
Nastroje, które w mediach szczególnie Europy Zachodniej starano się ukrywać  
i nie prezentować w mediach zasadniczego nurtu sprzyjającego podejściu 
„otwartych drzwi” i polityce multi-kulti. Przeprowadzone akcje terrorystyczne 
wielokrotnie udowodniły wykorzystanie przez terrorystów ISIS szlaków nielegalnej 
migracji. Między innymi to było jednym z zasadniczych argumentów, który 
zadecydował o zmianie stosunku do kwestii migracji państw Europy Środkowo-
Wschodniej, członków Grupy Wyszehradzkiej. Z biegiem czasu, inni przywódcy 
zaczęli dostrzegać błędną dotychczasową politykę a niezadowolenie społeczne  
w poszczególnych państwach w stosunku do przywódców systematycznie 
narastało. Nie ulega wątpliwości, że obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Europie 
jest rezultatem braku jednoznacznej decyzji przywódców Unii Europejskiej  
w sprawie migracji i uchodźców. Niestety brak decyzji przy jednoczesnym 
przybywaniu w setkach tysięcy migrantów do Europy problem tylko potęgowały. 
Ponadto, co jest również ważne, kryzys migracyjny jest efektem złej oceny sytuacji 
na Bliskim Wschodzie przez współczesnych przywódców i w konsekwencji złym 
sposobem prowadzenia polityki. Natomiast migracje i uchodźcy są jedynie efektem 
tej polityki. Niemniej, pomimo wielu szczytów formalnych i nieformalnych sprawa 
migracji i uchodźców jest nadal sprawą otwartą. Problem pogłębia jeszcze  
jeden fakt, a mianowicie pochodzenia migrantów. Zebrane dane wskazują,  
że w zdecydowanej większości są migranci są przedstawicielami świata 
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muzułmańskiego. Świata, który jest obcy kulturze chrześcijańskiej i wartością na 
jakich opiera się Europa. Należy przypuszczać, że wkrótce będziemy mieć do 
czynienia ze zjawiskiem, które E. Durkheim określił jako anomię. Czyli stan  
w którym ludzie tracą poczucie co jest dobre, a co złe, co godne a co niegodne, do 
czego powinno się dążyć a czego unikać. Jest to kolejny dowód , wskazujący jak 
ważne są role i funkcje współczesnych przywódców. Niewłaściwie realizowana 
polityka, brak decyzyjności i doświadczenia, brak umiejętności współpracy  
z innymi, brak charyzmy i wizji może doprowadzić do katastrofy społecznej. Na 
taką sytuację czekają tylko terroryści, którzy widząc słabość współczesnych 
europejskich i światowych przywódców starają się tę sytuację wykorzystać. Bez 
wątpienia jesteśmy świadkami kryzysu Zachodu, który zdaniem P. Kowala nie 
dotyczy wydatków wojskowych, zapisów traktatowych Unii Europejskiej, ale przede 
wszystkim dotyczy człowieka, jego odejścia od religii i spadku znaczenia rodziny

36
. 

Na tle takiej sytuacji rodzi się populistyczno-nacjonalistyczny trend obejmujący całą 
Europę i USA. Przykładem są wyniki wyborów w Holandii z 2017 roku Partia 
Wolności zajęła drugie miejsce, w Niemczech AfD po wyborach została trzecią siłą 
w niemieckim Bundestagu. Podobna sytuacja jest we Francji, gdzie Marine Le Pen 
podczas wyborów prezydenckich pokazała jak nacjonaliści francuscy stanowią 
wielką siłę. Takie same przykłady możemy znaleźć w Austrii, Szwajcarii, Szwecji, 
Węgrzech. Przykład rozwijających się ruchów nacjonalistycznych jest wynikiem 
poszukiwania tożsamości. Współcześni Europejczycy widząc rzesze imigrantów  
w Europie zdali sobie sprawę ze słabości własnej tożsamości, zapomnieli  
o swojej kulturze, dziedzictwie i religii

37
. Tym samym w coraz większym stopniu są 

przeciwni przybywającym imigrantom, sprzeciwiają się polityce prowadzonej przez 
przywódców i to już może rodzić kolejne niebezpieczeństwo. Sposób prowadzenia 
polityki przez przywódców przynosi długofalowe skutki. Tylko rozsądna i spójna 
polityka i współpraca wszystkich przywódców wobec współczesnych zagrożeń 
migracji, terroryzmu rosnącej granicy między bogatymi i biednymi grupami 
społecznymi może skutecznie przeciwdziałać i powstrzymać te zagrożenia. 
Niestety aktualnie jesteśmy świadkami pojawienia się Europie pobytu na 
nacjonalizm. Stało się tak jak przewidywał F. Fukuyama, iż liberalne państwo nie 
wytrzyma starcia  
z naturą ludzką

38
. Wszyscy chcą być jednakowo ważni, bogaci, lepsi od innych. 

Nacjonalizm zaczyna się rodzić najbogatszych częściach świata, żerując  
na zazdrości, zawiści nie tylko na nędzy. Należy sądzić, że skala nielegalnej 
migracji w połączeniu ze zjawiskiem rosnącej siły nacjonalizmu może okazać  
się bardzo dużym wyzwaniem dla współczesnych przywódców, którzy  
wcześniej a nie później będą musieli stawić im czoła. W tej walce ważna jest  
także świadomość społeczeństw, które poprzez cykliczne wybory kształtują  
i formułują klasę polityczna. Wybierają swoich przywódców, a więc również  
i wspomniane społeczeństwa mają bezpośredni wpływa na walkę ze 
współczesnymi zagrożeniami. Jest to więc wspólne wyzwanie i zadania dla 
współczesnego świata, z którego jak chcemy żyć w pokoju musimy wyjść 
zwycięsko. 
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Streszczenie 
Początek XXI wieku jest okresem wielu niepokojów, narastających zagrożeń 

cywilizacyjnych naruszających naturalną równowagę polityczną, społeczną  
i gospodarczą, u których podstaw leży również migracja. Na całym świecie 
widoczny jest stopniowy proces obniżenia stanu bezpieczeństwa, na który 
bezpośrednio wpływają również ruchy migracyjne i uchodźctwo. W związku  
z powyższym wydaje się, że jest to szczególny okres wyzwań dla współczesnych 
przywódców. Czas w którym z jednej strony, decyzje przez nich podejmowane 
mogą decydować o stabilizacji i pokoju. Z drugiej strony, nierozważne działania, 
czy też ambicje poszczególnych przywódców politycznych mogą spowodować 
poważne konsekwencje w kontekście utrzymania akceptowalnego przez 
społeczeństwa stanu bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: migracja, uchodźctwo, polityka, przywództwo 
 
Summary 
The beginning of the 21st century is a period of many anxieties, growing 

civilization threats that violate the natural political, social and economic balance, 
also based on migration. A gradual process of lowering the security situation  
is visible all over the world, which is also directly affected by migration and 
refugees. In view of the above, it seems that this is a special period of challenges 
for modern leaders. A time when, on the one hand, decisions made by them can 
decide about stability and peace. On the other hand, ill-advised actions or the 
ambitions of individual political leaders can have serious consequences in the 
context of maintaining a socially acceptable state of security. 

Key words: migration, refugees, politics, leadership 
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ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  
SYTUACJI KRYZYSOWYCH – ZAGROŻENIA NATURALNE 

 
 
Wstęp 
Ze względu na duże zróżnicowanie zagrożeń naturalnych występujących  

na terenie kraju, zapewnienie bezpieczeństwa wymaga ciągłego i stałego 
prowadzenia działań prewencyjnych oraz przygotowawczych. Dlatego ważnym 
elementem zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożeń jest znajomość 
zachowania się ludności przed i po wystąpieniu zagrożeń. Artykuł to swego rodzaju 
instrukcja sposobów oceny i postepowania w wypadku zagrożeń kryzysowych – 
naturalnych. 

 
Powódź 
Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbrania wód rzecznych 

lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po 
przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów  
lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżne lub depresyjnych, doprowadzające  
do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej  
groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Powodzie najczęściej 
spodziewane są w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu 
długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego 
topnienia śniegów. 

Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne: 
a) należy dowiedzieć się w Urzędzie Miasta, czy:  

─ nie mieszkamy na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak, to przy 
jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy; 

─ będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, 
komunikaty radiowe); 

─ w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie 
przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się 
miejsca przyjęć ludzi i mienia; 

b) należy zaopatrzyć się w przydatny sprzęt: 

─ latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie; 
─ inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki). 

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece 
wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal podnosi się. Alarm powodziowy 
ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego. 
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Przed zagrożeniem powodzią należy: 

─ przygotować się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym 
do pomocy  sobie i innym; 

─ poprosić krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach 
bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnić 
się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych; 

─ zapoznać rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed 
powodzią i grabieżą; 

─ sprawdzić zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu  
w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego.  
W ostateczności użyć dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, 
rur i zbiorników. 

W czasie powodzi należy: 

─ mieć włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu 
uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania; 

─ w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczać się na wyżej 
położone tereny (miejsca); 

─ jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, 
przygotować się na nią wraz z rodziną. Pamiętać także o swoich 
zwierzętach; 

─ zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom, tj. przenieść wartościowe 
wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpieczyć parter, 
jeśli czas na to pozwala. Wykorzystać do tego celu worki z piaskiem, folię 
lub inne materiały podręczne; 

─  wszystkie rzeczy z posesji schować w budynku lub przywiązać do czegoś 
stabilnego, aby nie popłynęły; 

─ w czasie powodzi odłączyć urządzenia elektryczne, ale nie dotykać   
ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłączyć sieć gazową  
i wodociągową; 

─ w miarę możliwości na wyższych piętrach napełnić wannę i inne pojemniki 
wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, 
Chlorobis lub inne; 

─ nie używać w gospodarstwie domowym wód gruntowych; mogą być zatrute 
(skażone); 

─ nie chodzić na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. 
Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić 
dorosłego człowieka; 

─ jeżeli trzeba przekroczyć zalany obszar, użyć tyczki do badania gruntu 
przed sobą. Do przejścia wybrać miejsca bez prądu powodziowego; 

─ po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnić swobodny 
wlew wód powodziowych do piwnicy domu lub wypełnić ją czystą wodą. 
Uniknie się w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu 
przez ciśnienie napierających wód powodziowych; 

─ dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością przymocować  
w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem 
zamieszkania; 

─ w przypadku wytypowania do pomocy w pracach przeciwpowodziowych 
(np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) – pomóż! 
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─ w miarę możliwości zapobiegać tworzeniu się atmosfery paniki, być 
rozsądny, zachować trzeźwość umysłu. 

Po ustąpieniu powodzi należy: 
─ jak najdłużej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być 

skażone np. produktami ropopochodnymi, nieoczyszczonymi ściekami, 
bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używać ich do picia! Mogą być  
one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych 
napowietrznych lub podziemnych; 

─ być ostrożnym, gdy wjeżdżamy na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą 
być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru samochodu (ciągnika), czy 
innego pojazdu; 

─ mieć zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych 
dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną 
do picia i użytku ogólnego; 

─ zwracać uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo własne i  rodziny. Często 
myć ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli doszło do kontaktu z wodami 
powodziowymi; 

─ pamiętać o wspomożeniu sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej 
pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych 
osobach; 

─ wyrzucić żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi; 
─ poinformować odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, 

nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach 
występujących na pobliskim terenie; 

─ mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego 
użytkowania, zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości 
grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi  
i zwierząt; 

─ przygotować do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami 
powodziowymi; 

─ sprawdzić, czy fundamenty domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że 
budynek nie grozi zawaleniem. Uważać na poluzowane tynki i sufity; 

─ odpompować zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu 
wody dziennie – w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów; 

─ dopilnować, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-
kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie 
naprawione przed ich ponownym użytkowaniem; 

─ używać mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin 
zabudowań; 

─ w przypadku posiadania ubezpieczenia przed powodzią, skontaktować się 
z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. 
Zrobić zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia. 
 

Pożar 
Samorzutne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym powodujące straty. 
Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów są: 

─ bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka; 
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─ zwarcia i wady instalacji elektrycznych; 
─ wyładowania atmosferyczne. 
Przed wystąpieniem pożaru należy: 
Nie dopuścić do powstania pożaru! 
Skontrolować domowe źródła ogrzewania i usunąć wszelkie nieprawidłowości: 

─ bardzo ostrożnie używać zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne 
grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie  
z instrukcją obsługi; 

─ zabezpieczyć materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, 
meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, 
żarem oraz gorącym popiołem; 

─ nie używać kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania. 
Sprawdzić i stosować odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej: 
─ nigdy nie „watować korków”; 
─ nie włączać kilku urządzeń do jednego gniazda, można przeciążyć 

instalację elektryczną; 

─ używać rozgałęźników z bezpiecznikami; 
─ utrzymywać instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie. 
Przygotować rodzinę do ewentualnej ewakuacji: 

─ określić w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz 
zapoznać z nimi domowników, przetrenować z rodziną taką ewakuację. 
Należy  ustalić co najmniej dwie drogi ewakuacji; 

─ nauczyć rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych. 
W miarę możliwości: 

─ zainstalować w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze 
dymów (pożaru) i eksploatować je zgodnie z instrukcją; 

─ zaopatrzyć mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i nauczyć 
rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegać terminów badania sprawności 
gaśnic i ich legalizacji. 

Przetrzymywanie w mieszkaniu pojemników z rozpuszczalnikami, benzyną, 
farbami itp. – może powodować efekt wybuchu – bomba, której brakuje tylko 
zapalnik! 

Należy zapisać i zapamiętać numer telefonu do straży pożarnej (998) oraz 
nauczyć dzieci, jak informować przez telefon o pożarze.  

W razie pożaru należy: 

─ w przypadku zauważenia pożaru, powiadomić o tym osoby zagrożone, 
straż pożarną lub inne służby ratownicze. Uważać na oznaki dymu  
i gorąca; 

─ użyć  prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc 
gaśniczy; 

─ w przypadku zapalenia odzieży – zatrzymać się, położyć na ziemi  
i obracać do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie 
płomienia; 

─ w przypadku zapalenia się tłuszczu w naczyniu kuchennym – ugasić go 
solą kuchenną lub nakryć szczelną pokrywką; 

─ nie gasić urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, 
postarać się odłączyć zasilanie elektryczne; 

─ nie próbować gasić ognia, którego nie jesteśmy w stanie opanować; 
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─ wyprowadzić wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie 
potrzeby udzielić pierwszej pomocy; 

─ zbadać, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak, to nie otwierać ich, lecz użyć innych 
dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe)  
lub usilnie wzywać pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, 
prześcieradłem; 

─ w przypadku przejścia przez pomieszczenia zadymione, zakryć usta i nos 
gęstą tkaniną, okryć się czymś niepalnym i przemieszczać tuż przy 
podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze 
jest bardziej czyste  i chłodne. Być przygotowanym! Dym drażni oczy; 

─ opuszczając mieszkanie, zabrać ze sobą wszystkich domowników. Dzieci 
potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać:  
w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp. 

Po pożarze: 
Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś:  

─ upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że 
budynek jest bezpieczny; 

─ uważać na oznaki dymu i gorąca; 
─ nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze 

przed jej sprawdzeniem przez elektryka; 

─ gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu  
z sieci zasilającej do budynku – w razie ponownego jego włączenia, 
wezwać upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu 
oraz służbę gazowniczą; 

─ zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne 
budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą 
wymagać naprawy. 

Ponadto należy: 

─ skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy mieszkanie, 
dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczono od 
pożaru; 

─ wyrzucić produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone 
na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również 
zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać 
rozmrożonej żywności; 

─ w przypadku, gdy metalowe skrzynie uległy oddziaływaniu pożaru, nie 
próbować ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) 
może utrzymywać się wysoka temperatura. Otworzenie drzwi sejfu  
lub skrzyni przed wychłodzeniem może spowodować zapalenie się 
zawartości; 

Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest 
niebezpieczny należy: 

─ opuścić dom; 
─ powiadomić policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę; 
─ zabrać ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne  

i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, 
biżuterię). 
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Wichury i huragany 
Wichury – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. Mogą powodować 

uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować 
transport. Huragany – wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują 
rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania. 

Występowanie silnych wiatrów (huraganów) powodowane jest najczęściej, 
szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują 
one w okresie: wiosennym i jesiennym. Ochrona przed wichurami sprowadza się 
do zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz usunięcia skutków: 

Przed wystąpieniem wichury należy: 

─ upewnić się, czy wszyscy członkowie rodziny wiedzą,  jak postępować  
w czasie huraganu oraz nauczyć ich, jak wyłączać gaz, elektryczność  
i wodę; 

─ opracować plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, 
gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są  
w pracy, a dzieci w szkole); 

─ nauczyć dzieci, jak i kiedy wzywać policję lub straż pożarną oraz które 
radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia; 

─ zabezpiecz swoje mieszkanie (dom). 
Podczas wichury należy: 

─ mieć włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu 
uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania; 

─ zabezpieczyć mieszkanie; 
─ zamknąć okna, zabezpieczyć rynny i inne elementy budynku; 
─ upewnić się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do 

konstrukcji budynku; 

─ zabezpieczyć lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu; 
─ usunąć z parapetów i balkonów przedmioty, które mogłyby narobić szkód 

(porwane przez wiatr); 

─ uprzątnąć z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane 
przez wiatr); 

─ zapewnić sobie odpowiednią ilość źródeł światła – jak: latarki elektryczne 
(baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece; 

─ sprawdzić stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrzyć się w niezbędne 
materiały i leki; 

─ przygotować rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. 
dokumenty, odzież żywność, wartościowe rzeczy; 

─ nie parkować pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych. 
─ wyłączyć główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo 

powstania pożaru; 

─ schować się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od 
oszklonych okien, sufitów i drzwi; 

─ w przypadku znajdowania się poza domem, pozostać tam, aż huragan nie 
przejdzie; 

─ nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, 
drzewami itp. 

Jeżeli służby ratownicze zalecą ewakuację, należy: 

─ wyruszyć tak szybko, jak to tylko możliwe; 
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─ opuszczając mieszkanie wyłączyć energię elektryczną oraz główny zawór 
wody i gazu, wygasić ogień w piecach oraz zabezpiecz dom; 

─ zawiadomić  kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujemy; 
─ zabrać przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież. 
Po wichurze należy: 
─ udzielić pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom; 

─ unikać leżących lub zwisających przewodów elektrycznych; 
─ ostrożnie wchodzić do domu; 
─ sprawdzić  instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową)  

w zniszczonym domu. 
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

ludzi informować: 

─ służby dyżurne Straży Pożarnej (998), Policji (997), 
─ pogotowie energetyczne, gazowe, inne. 
 
Śnieżyce 
To intensywny opad śniegu z towarzyszącym mu porywistym wiatrem. 

Podczas trwania śnieżycy wiatr przenosi zarówno śnieg spadający, jak też 
podnoszony  z powierzchni pokrywy śnieżnej. 

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0
o
C może 

mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30
o
C. Może 

być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu. 
Skutki i zagrożenia, jakie mogą wystąpić po śnieżycy: 
─ odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie 

mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia 
najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi objawami 
tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz 
bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych. Przy odmrożeniach 
kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego 
człowieka. Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (niegorące!) 
okłady; 

─ wychłodzenie – jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada 
poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do 
śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia 
mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia 
lub wychłodzenia rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj 
natychmiastowej pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej 
osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj 
całe ciało kocem, folią aluminiową – ogrzewaj go własnym ciałem. Nie 
uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji. 
Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, 
w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego 
schronienia. Unikaj podawania kawy ze względu na zawartość kofeiny, nie 
podawaj żadnych leków, bez dodatkowych wskazań. 

W czasie gwałtownych śnieżyc należy: 

─ pozostać w domu; 
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─ w przypadku konieczności opuszczenia budynku, ubrać się w ciepłą odzież 
wielowarstwową i powiadomić kogokolwiek o docelowym miejscu podróży 
oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia; 

─ zachować ostrożność podczas poruszania się po zaśnieżonych  
i oblodzonych terenach, zwrócić uwagę na zwisające sople, zwały śniegu 
na dachach budynków itp. 
 

Jazda samochodem w zimie 
Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe 

przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania 
na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. 

Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować należy: 
a)  sprawdzić następujące elementy samochodu: 

─ akumulator; 
─ płyn chłodzący; 
─ wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb, układ zapłonowy, termo-start; 
─ oświetlenie pojazdu; 
─ światła awaryjne, układ wydechowy; 
─ układ ogrzewania; 
─ hamulce; 
─ odmrażacz; 
─ poziom oleju (jeśli taka potrzeba, wymienić olej na zimowy); 

b) posiadać w swoim samochodzie: 

─ migające światło przenośne z zapasowymi bateriami; 
─ apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki; 
─ śpiwór lub koc; 
─ torby plastikowe (do celów sanitarnych); 
─ zapałki; 
─ małą łopatkę – saperkę; 
─ podręczne narzędzia: szczypce uniwersalne, klucz nastawny, śrubokręt 

itp.; 

─ przewody do rozruchu silnika; 
─ łańcuchy lub siatki do opon; 
─ jaskrawą tkaninę do użycia jako flagę sygnalizacyjną; 

c) ponadto należy: 
─ założyć zimowe opony i upewnić się, czy mają odpowiedni bieżnik. 

Uniwersalne opony radialne zazwyczaj nadają się do większości 
warunków zimowych; 

─ mieć przygotowaną skrobaczkę do szyb oraz narzędzie do usuwania 
śniegu; 

─ utrzymywać co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie 
zimy; 

─ starannie planować długie podróże; 
─ słuchać komunikatów radiowych o aktualnych warunkach drogowych; 
─ podróżować w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, w towarzystwie 

przynajmniej jednej osoby; 

─ w czasie burzy śniegowej starać się korzystać z komunikacji publicznej; 
─ ubierać się ciepło. Nosić odzież wielowarstwową, lekko dopasowaną; 
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─ na czas dłuższej podróży przygotować wysokoenergetyczne, suche 
pożywienie oraz kilka butelek wody. 

W przypadku utknięcia w drodze należy: 
─ pozostać w samochodzie. Nie szukać samemu pomocy, chyba, że pomoc 

jest widoczna w odległości 100 m; 

─ umocować  na antenie lub dachu samochodu jaskrawą część ubrania 
(najlepiej koloru czerwonego) tak, aby widoczna była dla ratowników; 

─ użyć wszelkich dostępnych środków do poprawienia izolacji samochodu; 
─ uruchamiać silnik co godzinę na 10 minut. W czasie pracy silnika włączyć 

ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu; 

─ zachować ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla  
w spalinach; 

─ utrzymywać rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla wentylacji lekko 
uchylić okna; 

─ zwracać uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu; 
─ wykonywać lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do 

czasu klaskać w dłonie, wykonywać wymachy ramionami. Starać się nie 
przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest więcej niż 
jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę; 

─ dla utrzymania ciepła wszystkie osoby powinny zgromadzić się koło siebie; 
─ unikać zbędnego lub nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje 

dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie 
śniegu albo pchanie samochodu – może spowodować zdrowotne 
dolegliwości. 
 

Upały 
Pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura  

powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30°C. Wysokie temperatury niszczą 
nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego 
czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może 
spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym 
przypadkom, należy poznać objawy i być gotowym do udzielenia pierwszej pomocy 
w takich przypadkach.         

Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. 
Objawami oparzenia słonecznego są zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe 
swędzenie, gorączka, ból głowy. 

Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia: wziąć chłodny prysznic, użyć mydła, 
aby usunąć olejki (kremy). Miejsca oparzone polewać dużą ilością zimnej wody. 
Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrobić suchy, sterylny opatrunek i skorzystać  
z pomocy medycznej. 

Objawy przegrzania są następujące: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, 
nudności i wymioty, skurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata 
przytomności. 

Pierwsza pomoc w przypadku przegrzania: położyć poszkodowaną osobę  
w chłodnym miejscu (nogi unieść na wysokości 20-30 cm). Poluzować ubranie. 
Użyć zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawać 
do picia wodę z solą, małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstawić wodę. Jeśli 
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wystąpią wymioty, szukać natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku 
utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułożyć poszkodowanego 
na boku. 

Przed i w czasie wystąpienia upałów należy: 

─ utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, stosując żaluzje  
w drzwiach i oknach; 

─ rozważyć utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. 
Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, 
natomiast utrzymują ciepło w domu zimą; 

─ sprawdzić przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie 
izolowane i szczelne; 

─ oszczędzać elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają 
skłonności do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby 
urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw  
w dopływie prądu; 

─ przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak 
klimatyzacji, przybywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem 
światła słonecznego; 

─ spożywać zbilansowane, lekkie posiłki; 
─ regularnie pić duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz 

schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz 
mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się  
z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów; 

─ ograniczyć przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje 
alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują 
dalsze odwodnienie organizmu; 

─ ubierać się luźno w dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie  
jak największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież 
odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną 
temperaturę ciała; 

─ nosić okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed 
nadmiernym nagrzaniem; 

─ unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność  
do samoczynnego chłodzenia się. Używać środków ochrony przed 
promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności; 

─ unikać skrajnych zmian temperatury. Zredukować, wykreślić lub 
przeorganizować wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny 
przebywać w chłodnym miejscach. Stosować tabletki solne, ale tylko 
wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza; 

─ zawsze pamiętać, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie 
przeciwpożarowe – przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, 
ścierniskach, zachować szczególną ostrożność i starać się nie zaprószyć 
ognia; 

─ zmniejszyć zużycie wody, podlewanie trawników i mycie samochodów 
marnotrawi wodę. Gdzie tylko możliwe, używać wielokrotnie tej samej 
wody. 
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Podsumowanie 
Problem, przed którym stanął współczesny świat jest równie złożony,  

co niebezpieczny. Artykuł ma na celu przedstawienie z jednej strony 
niebezpieczeństwa, jakie stanowią zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa 
zarówno międzynarodowego, jak i wewnętrznego poszczególnych państw,  
a z drugiej sposobów zapobiegania, reagowania i usuwania potencjalnych skutków 
w ramach zarządzania kryzysowego, którego istotnym elementem jest edukacja. 
Edukacja kształtująca zasady i nawyki postępowania ludzi w wypadku takich 
zagrożeń. 

 
Streszczenie 
Zagrożenia rozumiane są jako rozmaite niebezpieczeństwa o charakterze 

fizycznym (groźba utraty życia, kalectwa, choroby) i społecznym (możliwości 
krytyki, ośmieszenia, kompromitacji itp.). Skuteczna strategiczna polityka 
bezpieczeństwa wymaga dobrej znajomości zagrożeń, na które narażone może 
być państwo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa całego społeczeństwa państwo 
prowadzi działania profilaktyczne, przez które należy rozumieć działania 
wyprzedzające, oparte na analizie zdarzeń, jakie mogą zaistnieć w przyszłości,    
a także dostosowane do nich procedury przeciwdziałania w celu uzyskania 
właściwego i efektywnego stanu bezpieczeństwa narodowego. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie systemu polityki bezpieczeństwa wewnętrznego naszego 
państwa w zakresie zarządzania kryzysowego.  

Słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, służby ratownicze, zachowanie 
ludności 

 
Summary 
Threats are understood as various dangers of a physical nature (threat of loss 

of life, disability, disease) and social (possibilities of criticism, ridicule, compromise, 
etc.). An effective strategic security policy requires a good knowledge of the threats 
to which the state may be exposed. In order to ensure the safety of the entire 
society, the state conducts preventive actions, which should be understood as pre-
emptive actions, based on an analysis of events that may occur in the future, as 
well as adapted against them in order to obtain a proper and effective state of 
national security. The aim of this work is to present the system of our country's 
internal security policy in the field of crisis management. 

Key words: natural hazards, emergency services, population behavior 
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WOKÓŁ BÓJKI I POBICIA ORAZ WYSĘPKU O CHARAKTERZE 

CHULIGAŃSKIM – ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH 
 
 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka przestępstwa bójki lub 

pobicia uregulowanego w art. 158 Kodeksu karnego
1
 (dalej: k.k.) oraz analiza 

konsekwencji uznania czynu za występek o charakterze chuligańskim. Temat 
pracy niewątpliwie dotyczy problemu często występującego. Coraz częściej 
usłyszeć można (m.in. w mediach) o jakiejś bójce lub pobiciu, gdzie przyjęto taką 
kwalifikację prawną (jako przykład można przytoczyć: sprawę z 2013 r. na plaży  
w Gdyni z udziałem kibiców Ruchu Chorzów i meksykańskich marynarzy

2
, bójkę  

w centrum Gdyni z 2017 r. – gdzie śmierć poniósł 22-latek
3
, bójkę przy jednej  

z placówek handlowych w Łomży z 2017 r.
4
. Skalę problemu można także 

zauważyć przeglądając statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości
5
. Celem pracy jest 

przede wszystkim przybliżenie poglądów doktryny na przestępstwo  bójki i  pobicia, 
charakterystyka występku o charakterze chuligańskim, a także wskazanie, jakie 
konsekwencje prawne rodzi taka kwalifikacja. 

 
Bójka lub pobicie  
Jak twierdzi L. Gardocki istnienie w Kodeksie karnym przepisów o bójce lub 

pobiciu uzasadnione jest potrzebą ominięcia trudności dowodowych. W czasie 
zajścia zbiorowego trudno ustalić, jakie role dokładnie odgrywała dana osoba

6
.  

Przestępstwo to uregulowane zostało w art. 158 k.k.:  
„§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego 
w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu 
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

Za udział w bójce przyjmuje się udział w zajściu pomiędzy przynajmniej 
trzema osobami. Każdy z uczestników jednocześnie spełnia rolę atakującego  
i atakowanego

7
. Dodać należy, że nie ma znaczenia, czy w trakcie bójki dochodzi 

do podziału na tzw. fronty. Chodzi przede wszystkim o to, aby każdy z uczestników 

                                                 
1
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.). 

2
  https://wiadomosci.wp.pl/dwie-osoby-uslyszaly-zarzuty-ws-bojki-w-gdyni-6031536670425729a 
(pobrano 20.03.2018 r.). 

3
  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-10-31/kolejne-areszty-dla-podejrzanych-ws-bojki-w-cen 
trum-gdyni-zginal-22-latek/ (pobrano 20.03.2018 r.). 

4
  https://www.kryminalnapolska.pl/2017/07/24/zarzuty-udzial-bojce/ (pobrano 20.03.2018 r.). 

5
  https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2010/ (pobrano 20.03.2018 r.). 

6
  L. Gardocki, Prawo karne. Warszawa 2015, s. 249. 

7
  A. Zoll, Art. 158 (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. 
Komentarz do art. 117-211a, System Informacji Prawnej LEX (pobrano 25.03.2018 r.). 
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był jednocześnie agresorem i celem ataku
8
. Pobicie zaś – to zdarzenie, w którym 

także biorą udział co najmniej trzy osoby, ale występuje podział stron na atakującą 
i broniącą się. Ustawodawca kryminalizuje udział w bójce lub pobiciu, tylko  
w przypadku, kiedy następuje bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.) lub innego 
naruszenia czynności narządu, czy rozstrój zdrowia (art. 157 § 1 k.k.)

9
. 

Sformułowanie „branie udziału w bójce lub pobiciu” jest interpretowane bardzo 
szeroko – obejmuje zarówno bezpośredni udział, np. zadawanie ciosów, jak  
i zachowania mające postać podżegania, pomocnictwa a nawet samej obecności 
przy zajściu, które stanowić może poparcie moralne i gotowość udzielenia 
wsparcia fizycznego innemu uczestnikowi, gdyby nastąpiła sytuacja dla niego 
niekorzystna. Za branie udziału w bójce może być uznane nawet filmowanie przez 
określoną osobę przebiegu bójki (np. przy tzw. „ustawkach” kibiców), co może 
wyzwalać szczególną agresję, która jest wynikiem świadomości, że biorący udział 
w bójce są nagrywani

10
. 

Za udział w bójce lub pobiciu często uznaje się takie formy zachowania, które 
zbiorowo niosą za sobą niebezpieczeństwo, m.in. utraty życia czy uszkodzenia 
ciała, np.: przytrzymywanie ofiary, blokowanie drogi

11
. 

Przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu jest przestępstwem skutkowym – 
skutkiem jest narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty  
życia lub wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub rozstrój zdrowia.  
Może nasunąć się pytanie, co oznacza „narażenie na niebezpieczeństwo”?  
W Komentarzu do Kodeksu karnego pod redakcją V. Konarskiej-Wrzosek 
znajdziemy, takie oto wyjaśnienie: narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
to „stworzenie stanu realnej groźby utraty chronionych dóbr”

12
.  

 
Znamiona przestępstwa 
Rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstwa bójki i pobicia są życie  

i zdrowie ludzkie. Grupa ta określona w literaturze przedmiotu została jako: 
„centrum całego prawa karnego, a zarazem podstawa, z której wyrastało i na  
której głównie opierało się prawoznawstwo karne ze swoimi konstrukcjami  
i instytucjami”

13
. A. Zoll stwierdził zaś, że „zgodnie z przyjętą aksjologią leżącą  

u podstaw kodeksu karnego, życie i zdrowie człowieka są najważniejszymi 
dobrami jednostki i społeczeństwa zorganizowanego w państwo”

14
. 

Podmiotem bójki lub pobicia może być każdy – są to przestępstwa 
powszechne

15
. Jak twierdzi A. Zoll: „podmiotem jest każdy, kto w jakikolwiek 

                                                 
8
  W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady. Warszawa 2010, s. 261. 

9
  M. Budyn-Kulik, Art. 158 (w:) M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System 
Informacji Prawnej LEX (pobrano 26.03.2018 r.). 

10
 J. Bryk, Wybrane rozważania nad przestępstwem brania udziału w bójce lub pobiciu – art. 15-159 k.k. 
(w:) J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.): Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga 
jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego. Szczytno 2015, s. 36. 

11
 K. Olszak, Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe. Warszawa 2009, System Informacji 
Prawnej LEX (pobrano 26.03.2018 r.). 

12
 V. Konarska-Wrzosek, Art. 158  (w:)  V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks karny. Komentarz. 2016, 
System Informacji Prawnej LEX (pobrano 26.03.2018 r.). 

13
 M. Cieślak, J. Waszczyński, Przestępstwa przeciwko życiu..., s. 283; cyt. za: A. Nowosad, Bójka  
i pobicie. Warszawa 2014, System Informacji Prawnej LEX  (pobrano 26.03.2018 r.). 

14
 A. Zoll, Rozdział XIX  (w:) Kodeks karny. Część szczególna…, dz. cyt. (pobrano 26.03.2018 r.). 

15
 A. Nowosad, Bójka…, dz. cyt. (pobrano 26.03.2018 r.). 
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sposób bierze udział w bójce lub pobiciu, niezależnie od tego, czy można  
mu przypisać zadanie ciosu powodującego następstwa, o których jest mowa  
w art. 158 § 2 i 3. Odpowiedzialność za udział w bójce ma charakter wspólnej 
odpowiedzialności biorących w takim zdarzeniu udział”

16
. Przestępstwo określone 

w art. 158 § 1 można popełnić wyłącznie umyślnie, jednak wspomnieć należy, że 
uczestniczenie wymaga zamiaru bezpośredniego ale jeśli chodzi o narażenie 
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania 
uszczerbku na zdrowiu – wystarczy zamiar ewentualny

17
. Do określenia strony 

podmiotowej art. 158 § 2 i 3 zastosowanie ma art. 9 § 3 k.k.
18

. 
O przesłankach odpowiedzialności za śmierć wywołaną w ramach pobicia 

wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 lipca 2017 r.: 
„Dla bytu przestępstwa z art. 158 § 3 k.k. nie jest nawet konieczne, aby sprawca  
w jakikolwiek bezpośredni sposób naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonego. 
Wystarczające jest świadome połączenie działania jednego ze sprawców  
z działaniem drugiego człowieka lub większej grupy osób przeciw innemu 
człowiekowi lub grupie osób, w szczególności przez to, że sprawca swoim 
zachowaniem, np. stworzeniem warunków ułatwiających działania bezpośrednich 
sprawców, postawą, a nawet samą obecnością wśród osób czynnie występujących 
przeciwko pokrzywdzonemu zwiększa zagrożenie u pokrzywdzonego i przyczynia 
się do wzrostu dysproporcji siły pomiędzy sprawcami pobicia i pokrzywdzonym”

19
. 

W orzecznictwie i wśród przedstawicieli doktryny występuje zgoda co do 
umyślno-nieumyślnego charakteru kwalifikowanych typów bójki lub pobicia. Jest to 
przykład winy mieszanej (culpa dolo exorta). W doktrynie wykluczone zostało 
przypisanie czynu z art. 158 § 2 lub 3 k.k. w przypadku, gdy sprawca bójki 
obejmował zamiarem kwalifikowane następstwa. Za A. Nowosad, wskazać można 
na wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (II AKa 55/08): „Skoro powszechnie 
wiadomo (z doświadczenia życiowego), że nawet jedno mocne uderzenie 
(kopnięcie) w głowę, klatkę piersiową czy brzuch może spowodować poważne 
obrażenia ciała i śmierć ofiary, to tym bardziej do takiego skutku prowadzi 
»katowanie« ofiary, bicie przez prawie pół godziny po całym ciele, a zwłaszcza  
w głowę, skakanie po jej klatce piersiowej, cięcie nożem. Zatem przy tych 
okolicznościach nie sposób skutecznie bronić tezy, iż oskarżeni nie obejmowali 
swoim zamiarem (świadomością) pozbawienia życia pokrzywdzonego, nie mieli 
świadomości nie tylko nieuchronności śmierci, a wręcz i wywołania nastąpienia 
tego skutku, gdyż następował on »na ich oczach«”

20
.  

Jeśli chodzi o zagadnienie indywidualnego sprawstwa skutku, problem który  
z uczestników zajścia zadał cios skutkujący śmiercią – Sąd Apelacyjny w Lublinie 
w wyroku z dnia 7 grudnia 2016 r. stwierdził, że: „Odpowiedzialność z art. 158 § 3 
k.k. występuje niezależnie od tego, który z uczestników pobicia zadał cios 
skutkujący śmiercią pokrzywdzonego, o ile wszyscy uczestnicy pobicia ów  
skutek przewidywali lub mogli przewidzieć, a równocześnie nie mieli zamiaru 
spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Istotą przestępstwa z art. 158 § 3 k.k. jest 

                                                 
16

 A. Zoll, Art. 158 (w:) Kodeks karny. Część szczególna…, dz. cyt. (pobrano 26.03.2018 r.). 
17

 V. Konarska-Wrzosek, Art. 158  (w:) Kodeks…, dz. cyt. (pobrano 26.03.2018 r.). 
18

 M. Budyn-Kulik, Art. 158 (w:) M. Mozgawa (red.): Kodeks karny. Komentarz…, dz. cyt. (pobrano 
26.03.2018 r.). 

19
 Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 lipca 2017 r, II AKa 147/17, LEX nr 2382778. 

20
 A. Nowosad, Bójka…, dz. cyt. (pobrano 26.03.2018 r.). 
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to, że skutek w postaci śmierci człowieka stanowi następstwo danego zdarzenia  
i nie zostało ustalone indywidualne sprawstwo owego skutku”

21
. 

Dla zobrazowania skali zjawiska warto przedstawić statystyki policji dotyczące 
postępowań wszczętych oraz liczby przestępstw stwierdzonych (na podstawie  
art. 158 k.k.): 
 
Tabela nr 1: Statystyki policji – art. 158 k.k. 

 

Rok 
Liczba postępowań 

wszczętych 
Liczba przestępstw 

stwierdzonych 

2016 5863 4574 

2015 6401 4504 

2014 7128 5687 

2013 8367 8549 

2012 9432 11032 

2011 10390 11651 

2010 10687 11465 

2009 12170 12625 

2008 13370 13850 

2007 13520 13715 

2006 14177 13557 

2005 13918 12875 

2004 14849 13317 

2003 14759 12962 

2002 14530 12916 

2001 14304 12975 

2000 14431 12891 

1999 13107 11458 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestępstwa-przeciwko/63432,Udzial-w-

bojce-lub-pobiciu-art-158.html (pobrano 26.03.2018 r.). 

 
Analizując dane zawarte w tabeli można stwierdzić, że liczba postępowań 

oraz stwierdzonych przestępstw spada, jednak nadal jest znaczna.  
 

                                                 
21

 Wyrok SA w Lublinie z dnia 7 grudnia 2016 r., II AKa 220/16, LEX nr 2201315. 
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Chuligański charakter czynu  
Definicję występku o charakterze chuligańskim odnaleźć możemy w art. 115  

§ 21 k.k., jest nim „występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na 
wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na 
działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek 
publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do 
użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo  
z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku 
prawnego”. Występek o charakterze chuligańskim dodano do k.k. w nowelizacji  
z 16 listopada 2006 r. W środowisku prawniczym burzliwe dyskusje nad 
koniecznością wprowadzenia przepisów regulujących chuligaństwo, jego formułą  
i miejscem usytuowania w k.k. odnotować można także w okresie PRL

22
. 

Ustawodawca przy okazji nowelizacji z 2006 r. zaczerpnął definicję występku  
o charakterze chuligańskim z kodeksu karnego z 1969 r.

23
. Definicja tylko 

nieznacznie się różni, co spotkało się z krytyką
24

. Jak stwierdził M. Majewski: 
„Wydawało się, że instytucja chuligaństwa, po transformacji ustrojowej z przełomu 
lat 80. i 90. XX w., coraz częściej i coraz mocniej krytykowana – dodajmy, że 
całkiem słusznie – zniknie na zawsze z polskiego ustawodawstwa karnego wraz  
z uchyleniem kodeksu karnego z 1969 r. Stało się inaczej, co jest jeszcze jednym 
dowodem trafności porzekadła, że historia kołem się toczy”. Jest to definicja pełna 
a występkami o charakterze chuligańskim są tylko te, które odznaczają się 
wszystkimi  wymienionymi w niej cechami. Wskazane zostały przez oznaczenie 
dobra prawnego będącego przedmiotem zamachu albo czynności sprawczej  
(np. uszkodzenie cudzej rzeczy)

25
. 

Warunki jakie muszą wystąpić aby uznać, że występek ma charakter 
chuligański: 

 występek polega na: umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność,  
na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne,  
na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego,  
na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub 
czynieniu niezdatną do użytku cudzą rzecz; 

 sprawca działa publicznie; 

 sprawca działa bez powodu lub z oczywiście błahego powodu; 

 przez to działanie okazuje rażące lekceważenie porządku prawnego
26

. 

                                                 
22

 D. Maksimiuk, Problem chuligaństwa w pracach nad projektem kodeksu karnego PRL w latach 1950-
1956 (w:) M. Bielak, Ł. Kamiński (red.): Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty, s. 166-168. 

23
 Zob. Art. 120 §14 k.k. z 1969 r.: „Charakter chuligański mają występki polegające na umyślnym 
zamachu na bezpieczeństwo powszechne, na zdrowie, wolność, godność osobistą lub nietykalność 
człowieka, na organ władzy lub administracji państwowej albo na działalność instytucji państwowej  
lub społecznej, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu lub uszkodzeniu mienia, jeżeli 
sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego 
powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego”, Ustawa 
z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94). 

24
 M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Art. 115 (w:) M. Mozgawa (red.): 
Kodeks karny. Komentarz…, dz. cyt. (pobrano 27.03.2018 r.). 

25
 J. Majewski, Art. 115 (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. 
Komentarz do art. 53-116, wyd. V, System Informacji Prawnej LEX (pobrano 27.03.2018 r.). 

26
 Art. 115 §21 k.k.; Zob. J. Majewski, Art. 115 (w:) Kodeks karny. Część ogólna…, dz. cyt. (pobrano 
27.03.2018 r.). 
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Wśród wymienionych przesłanek ustawodawca używa określenia „umyślny 
zamach”. Według J. Majewskiego trzeba uznać, że chodzi tu o występki 
popełnione umyślnie albo umyślno-nieumyślnie (przy czym „występki umyślno-
nieumyślne mogą spełniać wymogi art. 115 § 21 tylko wtedy, gdy komponenta 
objęta umyślnością przedstawia się jako zamach na któreś z dóbr tam 
wymienionych”)

27
. Działaniem publicznym możemy nazwać działanie sprawcy 

przed publicznością a także w miejscu publicznym. Można za działanie publiczne 
zakwalifikować działanie jawne, które jest dostrzegalne dla jakiejś liczby osób

28
.  

T. Oczkowski uznaje, że działanie publiczne jest szerszym pojęciem niż działanie 
w miejscu publicznym – „oznacza ono bowiem nie tylko czyn popełniony w miejscu 
ogólnie dostępnym, ale w grę wchodzi również działanie w innym miejscu, o ile 
zachowanie sprawcy może być dostrzeżone przez bliżej nieokreśloną liczbę 
osób”

29
. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 stycznia 2015 r. określił 

działanie publiczne jako działanie, które: „(…) zachodzi, gdy ze względu na 
miejsce działania bądź na okoliczności i sposób działania sprawców ich 
zachowanie stanowiące umyślny zamach na jedno z dóbr wymienionych w tym 
przepisie, jest lub może być dostrzegalne dla nieokreślonej liczby osób, przy czym 
sprawcy, mając świadomość tej możliwości, co najmniej się na to godzą, okazując 
rażące lekceważenie porządku prawnego. Samo dokonanie czynu w miejscu 
publicznym nie wystarcza do ustalenia działania »publicznie«”

30
. 

Działanie bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, wg T. Oczkowskiego 
należy rozumieć, jako brak racjonalnego powodu leżącego u podstaw decyzji. 
Autor stwierdza, że w grę może wchodzić każdy przejaw agresywnego 
zachowania, bez uzasadnienia, np. pobicie osoby, która inaczej się ubiera

31
.  

J. Majewski zwraca uwagę na kształt zwrotu użytego w aktualnym k.k. W Kodeksie 
karnym z 1969 r. definicja bogatsza była o zwrot „w rozumieniu powszechnym  
bez powodu albo z oczywiście błahego powodu” – zdaniem autora miało to 
podkreślać, że chodzi o zobiektywizowaną ocenę. Jednak brak przytoczonych słów 
w aktualnym stanie definicji nie oznacza, że należy brać pod uwagę jako 
wyznacznik punkt widzenia sprawcy. Działanie bez powodu wg J. Majewskiego to 
„działanie, dla którego w świetle przyjmowanych powszechnie ocen nie można 
znaleźć racjonalnego wytłumaczenia, któremu brak wszelkich racji”. Działanie  
z oczywiście błahego powodu pojmowane powinno być, jako sytuacja, kiedy 
sprawca ma jakiś racjonalny powód „ale między wagą tej przyczyny  
a drastycznością reakcji sprawcy na nią zachodzi jaskrawa, rażąca 
dysproporcja”

32
. K. Dyl krytycznie odnosi się do określenia działania „bez powodu 

lub z oczywiście błahego powodu”. Autor uważa, że znamię to, stwarza całkowitą 
dowolność organom wymiaru sprawiedliwości a poza przypadkami niektórych 
chorób psychicznych – sprawca nigdy nie działa (w swoim subiektywnym 
przekonaniu) bez powodu. Inną kwestią jest ocena, czy istniejący powód był  
błahy. Zdaniem autora „należy każdorazowo odnieść się do motywacji i działania 
sprawcy. Może się bowiem zdarzyć, że określony powód raz uznamy za błahy,  

                                                 
27

 J. Majewski, Art. 115 (w:) Kodeks karny. Część ogólna..., dz. cyt. (pobrano 27.03.2018 r.). 
28

 Tamże. 
29

 T. Oczkowski, Art. 115 (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks…, dz. cyt. (pobrano 27.03.2018 r.). 
30

 Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2015 r., II AKa 207/14, LEX nr 1796984. 
31

 Tamże. 
32

 J. Majewski, Art. 115 (w:) Kodeks karny. Część ogólna..., dz. cyt. (pobrano 27.03.2018 r.). 
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a innym razem za niebłahy (…). Nie ulega jednak wątpliwości, że każdorazowe 
poczynienie – w sposób logiczny, racjonalny i zgodny z poziomem wiedzy  
o zachowaniach człowieka - ustaleń faktycznych dotyczących »błahości« powodu 
działania sprawcy opiera się w gruncie rzeczy na całkowitej dowolności organu 
stosującego prawo”

33
. Do przypisania sprawcy czynu o charakterze chuligańskim 

potrzebne jest jeszcze spełnienie warunku – okazania działaniem rażącego 
lekceważenia porządku prawnego. Interpretacja tego warunku także budzi 
problem, czy okoliczność ta ma być cechą działania sprawcy i wywołać  
u obserwatorów odczucia rażącego lekceważenia porządku prawnego przez 
sprawcę, czy ma ona stanowić pobudkę działania sprawcy (subiektywne 
nastawienie sprawcy)

34
. 

Problematyka powołania się na obronę konieczną 
W doktrynie można wskazać na pogląd, że osoby zaatakowane mają prawo 

do obrony – także przez użycie przemocy (kontratyp obrony koniecznej)
35

. Osoby, 
które zostały zaatakowane w ramach pobicia nie ponoszą odpowiedzialności, np. 
za dokonane obrażenia zadane napastnikom, czy za naruszenie nietykalności 
cielesnej, ponieważ działają w ramach obrony koniecznej

36
. 

Art. 25 § 1 k.k. stanowi, że: „Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie 
koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem”. Jak stwierdził M. Cieślak: „Aby powstała sytuacja obrony 
koniecznej, musi istnieć zamach. Rozumie się przez to zachowanie człowieka 
stwarzające niebezpieczeństwo dla dobra prawnego”.  

Wskazując za W. Cieślakiem, znamiona kontratypu obrony koniecznej to: 

 zamach, który jest: bezprawny, bezpośredni (niebezpieczeństwo, którego 
zamach jest źródłem musi być aktualne w chwili podjęcia obrony) oraz 
rzeczywisty (powodujący zagrożenie dla prawnie chronionej wartości); 

 zachowanie zmierza do odparcia zamachu; 

 występuje konieczność, którą należy rozumieć jako niezbędność 
zastosowania określonych środków (adekwatnych) dla odparcia 
zamachu

37
. 

Jednak dopuszczalność powołania się na obronę konieczną przez uczestnika 
bójki jest kwestią kontrowersyjną.  

A. Zoll stwierdził, że bezprawnym działaniem jest działanie wszystkich osób 
uczestniczących w bójce. Z tego powodu „dopóki trwa udział w bójce, dopóty 
żadnemu z uczestników bójki nie przysługuje prawo do obrony koniecznej. Każdy 
jest bowiem napastnikiem dokonującym zamachu bezprawnego”. Inaczej sprawa 
wygląda w przypadku pobicia. Zaatakowany ma prawo do obrony koniecznej, gdyż 
to napastnicy dopuszczają się bezprawnego zamachu. Jednak granica między 
rozróżnieniem bójki od pobicia jest w praktyce  trudna do ustalenia. Szczególnie, 

                                                 
33

 K. Dyl, Chuligański charakter czynu a praktyka sądowa, http://www.lex.pl/akt/-/akt/chuliganski-charak 
ter-czynu-a-praktyka-sadowa (pobrano 29.03.2018 r.). 

34
 R. Zabłocki, Art. 115 k.k. (w:) M. Królikowski, R. Zabłocki (red.): Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz do artykułów 1-116. Warszawa 2017, Legalis (pobrano 30.03.2018 r.). 

35
 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys…, dz. cyt., s. 261. 

36
 V. Konarska-Wrzosek, Art. 158 (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.): Kodeks..., dz. cyt. (pobrano 
30.03.2018 r.). 

37
 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys…, dz. cyt., s. 90. 
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gdy występuje aktywna obrona napadniętych. Prawo do zastosowania obrony 
koniecznej zdaniem autora będzie przysługiwało dopiero, gdy uczestnik  
bójki odstąpi od aktywnego działania i przejdzie w pozycję wyłącznie obronną. 
Jednak w tym momencie należy zauważyć, że bardzo trudne będzie prawidłowe 
zakwalifikowanie sytuacji – czy wycofanie nie jest przypadkiem tylko  
pozorne

38
. Można wskazać także na sytuację, gdzie osoba interweniuje w celu 

przeszkodzenia i niedopuszczenia kontynuacji bójki. Użycie siły w takim wypadku 
uznane być może za działanie w stanie obrony koniecznej. Inaczej wygląda 
sytuacja, w której osoba dołącza do bójki w celu pomocy konkretnemu 
uczestnikowi i powiększa tym samym krąg biorących udział w bójce. Celem nie jest 
w tym przypadku przywrócenie porządku

39
.  

M. Cieślak o prawie uczestnika bójki do powołania się na obronę konieczną 
stwierdził: „(…) uczestnicy bójki, jako – ogólnie biorąc – atakujący i broniący się 
równocześnie, nie mogą się w zasadzie powoływać na obronę konieczną  
w stosunku do siebie. Od tej reguły istnieją trzy wyjątki: 1) ten, kto interweniuje  
w celu przywrócenia porządku nie jest uczestnikiem bójki, działa (…) legalnie,  
w stanie obrony koniecznej; 2) ten, kto wyraźnie wycofał się z bójki, nie jest już jej 
uczestnikiem i od tej pory uzyskuje prawo do obrony koniecznej – także  
w stosunku do atakującego go interweniującego; 3) uczestnik bójki niegroźnej dla 
życia uzyskuje prawo do obrony koniecznej wobec uczestnika, który ucieka się do 
zamachu groźnego dla życia (np. sięga po broń palną, nóż, czy inne niebezpieczne 
narzędzie)”

40
. 

Według H. Popławskiego przepis o obronie koniecznej nie wyklucza 
zastosowania go do bójki a doktryna i orzecznictwo odrzuciła taką możliwość. 
Spowodowane to było tym aby nie komplikować problemu ustalania, kto  
i w jakim charakterze występował podczas bójki. Drugim powodem była polityka 
kryminalna

41
.  

Konsekwencje prawne uznania czynu za występek o charakterze 
chuligańskim 

Po przedstawieniu najistotniejszych kwestii dotyczących przestępstwa bójki 
lub pobicia oraz chuligańskiego charakteru występku należy wskazać, jakie 
konsekwencje prawne wiążą się z przyjęciem takiej kwalifikacji. 

Znaczący wpływ na wymiar kary ma art. 57a §  1 k.k., który stanowi, że: 
„Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę 
przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”. 

W przypadku bójki lub pobicia sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3 (art. 158 § 1), jeżeli następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu – 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś jeśli następstwem jest 

                                                 
38

 A. Zoll, Art. 25 (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz 
do art. 1-52, wyd. V, LEX (pobrano 30.03.2018 r.); Zob. także: P. Banaszak, Obrona konieczna  
a przestępstwo bójki. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. 2016, z. 2, s. 196. 

39
 P. Iwaniuk, Obrona konieczna podczas bójki i pobicia na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. „Ius 
Novum”. 2011, nr 1, s. 35-36. 

40
 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, dz. cyt., s. 222; cyt. za: P. Banaszak, Obrona konieczna…,  
dz. cyt., s. 200. 

41
 H. Popławski, Obrona konieczna w bójce, „NP.”. 1979, nr 7-8, s. 17; za: A. Nowosad, Bójka…, dz. cyt. 
(pobrano 30.03.2018 r.). 
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śmierć człowieka – karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodać należy, 
że sąd na podstawie art. 37a k.k. może zamiast kary pozbawienia wolności  
orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, jeśli ustawowe zagrożenie karą 
pozbawianie wolności nie przekracza 8 lat

42
. 

Nadzwyczajne obostrzenie polega na podniesieniu dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia o połowę (obligatoryjnie). Problem można zauważyć  
w przypadku zwiększenia dolnego zagrożenia ustawowego o połowę, kiedy 
minimalne ustawowe zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi miesiąc 
(zgodnie z art. 37 k.k. „Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa 
najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach”) – jak ma 
to miejsce przy występku w art. 158 §1 k.k.  

Za A. Nowosad można wyróżnić następujące stanowiska wypracowane  
w doktrynie i orzecznictwie: 

 uznanie, że art. 57a k.k. jest lex specialis, stanowi wyjątek od zasady 
określonej w art. 37 k.k. Według tego stanowiska można przyjąć, że 
minimalne zagrożenie wynosiłoby 1,5 miesiąca bądź 1 miesiąc i 15 dni; 

 art. 57a k.k. nie jest przepisem szczególnym i należy wymiar kary 
„zaokrąglić” w górę do 2 miesięcy albo w dół do miesiąca. Art. 57a nie 
może zostać uznany za szczególny, ponieważ znajduje się rozdziale 
dotyczącym wymiaru kar. Kodeks karny nie zna kary pozbawienia wolności 
wymierzanej w tygodniach bądź dniach. Uznanie, że wymiar kary powinien 
wynosić miesiąc oznaczałoby brak  zaostrzenia, zaś 2 miesiące byłoby 
podwojeniem – nie zwiększeniem o połowę

43
. 

W. Wróbel stwierdził, iż: „Wydaje się, że należy przyjąć pogląd, iż z uwagi na 
brak regulacji szczególnych art. 57a § 1 modyfikuje sposób orzekania kary 
pozbawienia wolności określony w art. 37 oraz 34, pozwalając na orzekanie 
minimalnej kary pozbawienia wolności odpowiednio jako kary 1 miesiąca  
i 2 tygodni (…)”

44
. 

Dodatkowo zgodnie z art. 57a § 2 w przypadku skazania za występek  
o charakterze chuligańskim, sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę na rzecz 
pokrzywdzonego (chyba, że orzeczono: obowiązek naprawienia szkody, 
obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie  
art. 46 k.k.). Jeżeli nie można ustalić pokrzywdzonego, sąd może orzec nawiązkę 
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

45
. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015 r., gdy 
pokrzywdzony nie został ustalony, nawiązka traci swój obligatoryjny charakter  
a jej orzekanie staje się fakultatywne

46
.   

Kolejna kwestią, którą należy poruszyć jest art. 59 k.k. który stanowi, że: 
„Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 
3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest 
znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie 

                                                 
42
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dz. cyt. (pobrano 1.04.2018 r.). 
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środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten 
sposób spełnione”.  

Jeszcze przed nowelizacją z 1 lipca 2015 r. istniał § 2 omawianego przepisu,  
z którego wprost wynikało, że nie stosuje się go do występku o charakterze 
chuligańskim

47
. Przesłanki występujące na gruncie art. 59 k.k. nie wykluczają 

możliwości zastosowania przepisu do występku o charakterze chuligańskim. 
Jednak M. Budyn-Kulik zauważa, że: „Zastosowanie dobrodziejstwa art. 59 k.k. do 
sprawców występku o charakterze chuligańskim jest sprzeczne z zasadami logiki  
i zdrowego rozsądku – ustawodawca przewiduje wszak w stosunku do nich 
szczególne, surowsze niż w stosunku do »zwykłych« sprawców, zasady wymiaru 
kary (…). Przesłanką uniemożliwiającą faktycznie jej zastosowanie wobec sprawcy 
takiego czynu może być w konkretnym przypadku wzgląd na cele kary”

48
. 

Podobnie twierdzi V. Konarska-Wrzosek – uważa, że nowela z 2015 r. 
wprowadziła zobowiązanie do wymierzenia kary z nadzwyczajnym jej 
obostrzeniem w przypadku czynu o charakterze chuligańskim, wyklucza to 
możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Nowela uchyliła § 2, który wprost 
zakazywał stosowania odstąpienia od wymierzenia kary, lecz należy uznać to za 
rozwiązanie o charakterze porządkującym i usuwającym nadmiar regulacji

49
. 

Art. 69 k.k. § 4 stanowi, że wobec sprawcy występku o charakterze 
chuligańskim sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie  
w szczególnie uzasadnionych wypadkach. V. Konarska-Wrzosek uważa, że za 
szczególnie uzasadniony wypadek, należy uznać taki, który „zasługuje na 
uwzględnienie, który pomimo spełnienia kryteriów formalnych wykluczających 
warunkowe zawieszenie orzeczonej kary nie powinien być tak jednoznacznie, 
negatywnie oceniony, zwłaszcza w kontekście możliwości osiągnięcia celów kary 
bez efektywnego jej wykonania (np. w przypadku czynu chuligańskiego, gdy był on 
wydarzeniem epizodycznym lub czynem sprowokowanym(…)”

50
. S. Hypś stwierdza 

zaś, że szczególne okoliczności mogą dotyczyć różnych sytuacji oraz należą  
do swobodnej oceny sądu. Powinny one dotyczyć kwestii, które „spowodują 
przekonanie sądu, że zastosowany środek probacyjny posłuży do osiągnięcia 
celów kary, w szczególności sprawca nie popełni ponownie przestępstwa”

51
. 

  
Podsumowanie 
Tematyka przestępstwa bójki lub pobicia oraz występku o charakterze 

chuligańskim jest niewątpliwie aktualna a sprawy, o których nie raz  
można usłyszeć (chociażby z przekazów medialnych), cieszą się dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa, mogą wpływać także na poczucie 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Dlatego ważne jest przybliżenie  
i zwrócenie uwagi na problemy interpretacyjne, jakie są związane z wyżej 
wymienioną tematyką i prawidłową kwalifikacją prawną czynu. Niektórzy autorzy 
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zastanawiają się nad sensem istnienia instytucji chuligańskiego charakteru 
występku, która przez lata pracy przedstawicieli doktryny i orzecznictwo – nie 
została odpowiednio sprecyzowana i jest przyczynkiem do wielu dyskusji

52
. 

Po przeprowadzonej analizie należy zgodzić się z poglądem, że szczególnie 
regulacja występku o charakterze chuligańskim powinna doczekać się 
przemyślanej zmiany, szczególnie dlatego, że w istotny sposób wpływa m.in.  
na wymiar kary.  

Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę przestępstwa bójki lub pobicia oraz uznania 

czynu za występek o charakterze chuligańskim. Omówione zostały przesłanki 
takiej kwalifikacji prawnej oraz konsekwencje prawne, jakie się z tym wiążą.  
W pracy przywołane zostały poglądy doktryny i orzecznictwo. Zwrócono także 
uwagę na kwestie, które budzą dyskusję dotyczącą interpretacji poszczególnych 
przepisów, np. obrony koniecznej w przypadku bójki. 

Słowa kluczowe: bójka, pobicie, chuligaństwo, prawo karne 
 
Summary 
The article raises issues the brawl and battery in polish criminal law and 

qualifying a crime of a hooligan character. There are described the reasons that 
legal qualifications and resulting legal consequences. The article cites views of 
jurisprudence and doctrine on this problem. Attention was also paid to the issues 
that debate as to the interpretation of particular provisions, for example necessary 
defense, affray and battery. 

Key words: affray, battery, hooliganism, criminal law 
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PRZESTĘPCZOŚĆ W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I ZDROWIE  

JAKO ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA  
 
 

Wstęp 
Przestępczość ubezpieczeniowa jest jednym z rodzajów przestępczości 

gospodarczej
1
. Stanowi zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa państwa,  

jak i jego obywateli, ponieważ wśród skutków przestępczości ubezpieczeniowej  
można wymienić zarówno straty gospodarcze, jak i podwyższanie składek 
ubezpieczeniowych

2
. Odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa rynku 

ubezpieczeniowego w Polsce wskazana jest przede wszystkim w Ustawie Kodeks 
karny. 

Przez długi czas przestępstwa w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie  
nie były brane pod uwagę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Było to związane 
ze słabą wykrywalnością tego rodzaju czynów

3
 i panującym poglądem, że 

ubezpieczenia na życie i zdrowie nie są interesujące dla sprawców wyłudzeń. 
Jednak od 2008 roku zaczęto obserwować okoliczności związane z wypłatą 
świadczeń, dzięki czemu wzrosła liczba ujawnionych nieprawidłowości

4
.  

Główny problem badawczy artykułu wyrażony jest pytaniem: W jaki sposób 
przestępcy dokonują przestępstw ubezpieczeniowych w obszarze ubezpieczeń  
na życie i jak im przeciwdziałać? Celem artykułu jest wyjaśnienie złożoności 
problematyki związanej ze sposobami przeciwdziałania przestępstwom w obszarze 
ubezpieczeń na życie i zdrowie. Metodami badawczymi, które zostały zastosowane 
podczas badań były analiza i krytyka piśmiennictwa oraz analiza statystyczna. 
 

Przestępczość ubezpieczeniowa 
Przestępczością ubezpieczeniową nazywany jest ogół wykroczeń  

i przestępstw godzących zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio w bezpieczeństwo 
finansowe rynku ubezpieczeniowego oraz interesy firm ubezpieczeniowych

5
. Ten 

rodzaj przestępczości przybiera przede wszystkim trzy formy: wyłudzania pieniędzy 
z tytułu nienależnych odszkodowań, wykorzystania działalności ubezpieczeniowej 
do prania brudnych pieniędzy, a także do koncentracji kapitału, który pochodzi  
z przestępstw. Najbardziej dominującymi z nich są metody polegające na 
wyłudzaniu odszkodowań

6
. W związku z tym, przestępstwem ubezpieczeniowym 
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jest czyn zabroniony pod groźbą kary, naruszający porządek umowny, bądź 
prawny, który godzi w działalność ubezpieczycieli

7
.    

Wśród przestępczości ubezpieczeniowej można wyróżnić między innymi: 
przestępczość w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie, przestępczość  
w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czy przestępczość w obszarze ubezpieczeń 
majątkowych. 

Do symptomów przestępstw związanych z wyłudzeniem pieniędzy z tytułu 
ubezpieczeń na życie i zdrowie należą:  

─ wykupienie polisy tuż przed zdarzeniem; 
─ krótki okres trwania polisy; 
─ brak innych ubezpieczeń; 
─ zatajenie informacji o niezdolności do pracy, czy chorobach; 
─ ubezpieczanie się w wielu zakładach ubezpieczeniowych, które ma na celu 

pobranie odszkodowań w każdym z nich; 

─ nadmiar, bądź brak świadków zdarzenia; 
─ niepełne informacje na temat okoliczności zdarzenia; 
─ niskie zarobki, a także zarobki niewspółmierne do kwoty ubezpieczenia

8
. 

 
Oszustwo jako przykład przestępstwa ubezpieczeniowego 
W Kodeksie karnym wyróżnione zostały dwa rodzaje przestępstw 

ubezpieczeniowych. Artykuł 286 § 1. wskazuje, że: Kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu 
lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

9
. Zgodnie z tym artykułem 

działanie sprawcy polega na wyłudzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
poprzez wyzyskanie, bądź wprowadzenie w błąd zakładu ubezpieczeń. 
Przestępstwa dokonuje się za pomocą podania nieprawdziwych informacji.  
Czyn uznawany jest za dokonany już w momencie wprowadzenia w błąd 
ubezpieczyciela, nawet jeżeli nie nastąpiła jeszcze wypłata odszkodowania

10
. 

Drugie przestępstwo oszustwa zostało wskazane w artykule 298 Kodeksu 
Karnego. Artykuł ten wskazuje, że: Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu 
umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego 
odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie 
zapobiegł wypłacie odszkodowania

11
. To przestępstwo polega na celowym 

spowodowaniu zdarzenia, będącego podstawą do wypłacenia odszkodowania  
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku tego czynu, sprawca nie 
musi być osobą ubezpieczoną (na przykład przy samobójstwie), ponieważ  
karze podlega ta osoba, która spowodowała zdarzenie. Dokonanie tego czynu 
następuje w chwili spowodowania zdarzenia, które jest podstawą do uzyskania 
odszkodowania.  

                                                 
7
  J. Horoszkiewicz, Przestępczość ubezpieczeniowa (wybrane zagadnienia). Szczytno 2011, s. 6. 

8
  Tamże, s. 45. 

9
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553). 

10
 W. Jaroch, Przestępczość na rynku ubezpieczeń. Warszawa 2002, s. 50. 

11
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553). 
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Powyższe artykuły mogą łączyć się ze sobą, tworząc przestępstwo 
asekuracyjne – czyli przestępstwo polegające na wprowadzeniu w błąd, które ma 
na celu uzyskanie odszkodowania

12
. W przypadku oszustwa ubezpieczeniowego 

następuje wykorzystanie stosunku ubezpieczeniowego, które ma na celu 
osiągnięcie korzyści majątkowej. Według Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń, 
oszustwem ubezpieczeniowym jest żądanie bezpodstawnego odszkodowania, 
bądź otrzymanie drogą oszustwa takiego odszkodowania

13
. Osiąga się je  

kosztem ubezpieczycieli i uzyskuje w formie pieniężnej z tytułu nienależnego 
odszkodowania. Za pomocą zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel 
zobowiązany jest do spełnienia świadczenia określonego w przypadku 
przewidzianego w niej wypadku. Jest to przestępstwo, które ma charakter 
skutkowy, musi wystąpić w nim zdarzenie. Najczęstszym powodem wyłudzania 
odszkodowań jest chęć uzyskania pieniędzy, czyli aspekt ekonomiczny. Sprawców 
tych przestępstw kusi niski wymiar kary, a także nikła wykrywalność tego 
przestępstwa

14
. 

 
Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego 
Wypadkiem ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach życiowych jest śmierć 

osoby, dożycie przez nią konkretnego wieku, a także upływ określonego czasu od 
momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. Możemy wyróżnić też nieszczęśliwy 
wypadek, czyli takie zdarzenie, które spowodowane jest przez nagłe siły działające 
z zewnątrz, nie występują z winy poszkodowanego i powodują trwały uszczerbek 
na zdrowiu (może być zarówno fizyczny, jak i psychiczny), będący następstwem 
rozstroju  zdrowia, czy uszkodzenia ciała. Skutkiem takiego wypadku może  
być również śmierć ubezpieczonego

15
. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych 

bardzo często starają się upozorować swoje zdarzenia w taki sposób, aby 
wyglądały one jak wypadek ubezpieczeniowy.  

 
Dynamika przestępstw ubezpieczeniowych 
Przestępstwa w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie dopiero niedawno 

stały się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa rynku ubezpieczeniowego. 
Bardzo długo panował pogląd, że upozorowanie okoliczności mogących stanowić 
podstawę do wypłaty odszkodowania jest praktycznie niemożliwe. Przestępstwa  
te przez wiele lat (mniej więcej od 2001 roku) były monitorowane w bardzo 
znikomym stopniu. Przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy odnotowano łączną 
wartość wyłudzeń wynoszącą ponad 3,5 miliona złotych. Od tego roku zakłady 
ubezpieczeniowe zaczęły mocniej obserwować wypłaty świadczeń w tym sektorze, 
a co za tym idzie wykrywać coraz więcej nieprawidłowości. Okazało się, że 
przestępstw w obszarze ubezpieczeń na życie popełnianych jest naprawdę wiele  
i są one poważnym kłopotem zarówno dla zakładów, jak i państwa.  

Liczba wykrytych przestępstw w obszarze ubezpieczeń na życie zaczęła 
wzrastać. Dla przykładu w 2009 roku wynosiła 300 czynów, natomiast w 2010 roku 
392 czyny. Zmiana nastąpiła rok później – czynów tych było 188. Pomimo że liczba 

                                                 
12

 W. Jaroch, dz. cyt., s. 40-42. 
13

 J. Horoszkiewicz, dz. cyt., s. 5. 
14

 http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20845&catid=129:rynek-
ubezpieczeniowy&Itemid=151 (pobrano 06.11.2017 r.). 

15
 W. Jaroch, dz. cyt., s. 106. 
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przestępstw spadła, to całkowita wartość wyłudzeń z roku na rok wzrasta. 
Wzmożone i udoskonalone metody kontroli nad tym sektorem mogą sprawić,  
że wykrywalność tych czynów i wartość wyłudzeń mogą jeszcze znacząco 
wzrosnąć

16
.  

Dokładne określenie dynamiki tych przestępstw nie jest możliwe, ze względu 
na niepełne statystyki spowodowane niską wykrywalnością tego rodzaju czynów 
zabronionych.  

 
Sprawcy przestępstw 
K. Tiedemann dzieli przestępców na sprawców zawodowych, sytuacyjnych 

oraz okazjonalnych
17

. Zawodowi przestępcy utrzymują się tylko i wyłącznie  
z popełnianych przestępstw gospodarczych, sytuacyjni popełniają przestępstwa  
z przymusu gospodarczego, ponieważ potrzebują środków niezbędnych do 
utrzymania przedsiębiorstwa, natomiast sprawcy okazjonalni działają legalnie  
w granicach moralności gospodarczej, a czyny zabronione popełniają wówczas, 
gdy mają okazję do zarobku

18
.  

Ze względu na terytorialny zakres działania sprawców, można podzielić ich na 
biernych i czynnych. Biernymi są takie osoby, które dokonują, bądź współdziałają 
w dokonaniu przestępstwa jedynie w siedzibie ubezpieczyciela. Czynni sprawcy 
przestępstw to osoby, które dokonują bądź współdziałają w dokonaniu przestępstw 
poza siedzibą ubezpieczyciela (mogą do nich należeć: agenci, pracownicy 
terenowi czy brokerzy).  

Sprawcami przestępstw ubezpieczeniowych mogą być zarówno osoby 
ubezpieczone (klienci), jak i osoby zatrudnione na przykład w zakładzie 
ubezpieczeń. Do sprawców pracujących w zakładzie ubezpieczeniowym można 
zaliczyć kadrę kierowniczą oraz pracowników ubezpieczalni. Oprócz nich sprawcą 
może być także osoba, która poświadcza nieprawdę i w ten sposób dokonuje 
oszustwa ubezpieczeniowego. Wśród nich można wymienić lekarza orzekającego, 
czy rzeczoznawcę

19
.   

 
Metody dokonywania przestępstw przy pomocy ubezpieczeń na życie  

i ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków  
Ubezpieczenia na życie są to ubezpieczenia zapewniające poczucie 

bezpieczeństwa osoby ubezpieczonej oraz jej bliskich w przypadku 
nieprzewidzianych losowo zdarzeń, zapewniając wsparcie finansowe

20
. Te 

ubezpieczenia mogą zawierać w sobie ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli chodzi o metody działań sprawców, są one 
bardzo podobne w przypadku przestępstw dokonywanych przy pomocy 
ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i ubezpieczeń na życie. 

                                                 
16

 P. Majewski, Przestępczość… dz. cyt., s. 12-13 (pobrano 21.11.2017 r.). 
17

 W. Filipkowski, Przestępczość gospodarcza, s. 11, http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/ 
uploads/200702_01_PrawoKarneGospodarcze.pdf (pobrano 02.01.2018 r.). 

18
 B. Piątkowska, Polityka państwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze 
paliwowym w Polsce po 1989 roku, s. 139-140,  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/180 
59/1/ Rozprawa.pdf (pobrano 22.11.2017 r.). 

19
 J. Horoszkiewicz, dz. cyt., s. 19-20. 

20
 https://www.pzu.pl/ubezpieczenia-na-zycie (pobrano 21.11.2017 r.). 
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Oprócz upozorowania samobójstwa osoby ubezpieczonej, które występuje tylko  
w ubezpieczeniach na życie, w zasadzie te metody się powtarzają. 

Przestępstwem dokonywanym w celu uzyskania świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia na życie jest upozorowanie samobójstwa osoby ubezpieczonej.  
Jest to czyn występujący bardzo często, dlatego aby uzyskać świadczenie należy 
spełnić określone warunki, które pomagają uniknąć prób wyłudzenia środków 
pieniężnych z zakładu ubezpieczeń

21
.  Takie warunki określone są w artykule 833 

Kodeksu cywilnego, który określa, że aby wystąpił obowiązek świadczenia przez 
ubezpieczyciela, zawarcie umowy ubezpieczenia musiało nastąpić co najmniej 
dwa lata przed samobójstwem. W niektórych przypadkach można skrócić ten czas, 
jednak nie bardziej niż do 6 miesięcy

22
.  

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawiera się  
w ubezpieczeniach na życie. Sprawcy popełniający przestępstwo w tym zakresie 
przede wszystkim działają poprzez:  

─ zawyżanie procentowego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego 
orzecznikiem; 

─ zabójstwo; 
─ zatajanie przeszłości medycznej; 
─ preparowanie informacji na temat pobytu osoby ubezpieczonej w szpitalu; 
─ samouszkodzenie lub samookaleczanie; 
─ preparowanie dowodów, a także innych okoliczności uzasadniających 

wypłatę odszkodowań; 

─ symulację chorób i niezdolności do pracy, które uzasadniają wypłatę 
odszkodowania; 

─ przedstawianie fałszywych aktów zgonów
23

. 
 

Poprzez zawyżenie procentowego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza 
orzecznika rozumiemy wystawienie przez osobę uprawnioną do takiej  
czynności dokumentu poświadczającego nieprawdę. Dokument ten zawiera dane 
nieprawdziwe, które mają znaczenie dla zakładów ubezpieczeń, należnego 
odszkodowania oraz wysokości ubezpieczenia

24
. 

Przy przestępstwie zabójstwa mamy do czynienia z chęcią uzyskania 
świadczenia pieniężnego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz  
z tytułu ubezpieczenia na życie. Taka umowa charakteryzowana jest w ten sposób, 
że odszkodowanie ma trafić do osoby trzeciej. Podczas zabójstwa sprawca 
pozoruje wypadek ze skutkiem śmiertelnym. 

Spreparowanie informacji o pobycie osoby ubezpieczonej w szpitalu to taka 
sytuacja, w której mamy do czynienia z okazaniem przez osobę ubezpieczoną 
karty leczenia szpitalnego, potwierdzającą pobyt w szpitalu, która jest podrobiona, 
a także z przedstawieniem fałszywych świadectw lekarskich, czy wypisów  
ze szpitalnych rejestrów. Bardzo często przy tej metodzie sprawcy podają, że 
znajdowali się w dalekim kraju, co utrudnia sprawdzenie wiarygodności 
dokumentów. 

                                                 
21

  W. Jaroch, dz. cyt., s. 106.  
22

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). 
23

 J. Horoszkiewicz, dz. cyt., s. 44. 
24

 W. Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa, cz. 1. Szczytno 1999, s. 59. 
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Samookaleczenie, bądź samouszkodzenie polega na upozorowaniu wypadku 
podczas wykonywania różnego rodzaju czynności (na przykład podczas pracy), 
które mają udawać nieszczęśliwe wypadki. W przypadku tego rodzaju sposobów 
wyłudzeń, sprawcy starają się sprawić, aby obrażenia ciała wyglądały naturalnie 
(na przykład utrata palca). Ma to doprowadzić do orzeczenia trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, bądź rozstroju zdrowia, które byłyby podstawą do wypłacenia 
odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Często przy tej metodzie pomagają 
osoby trzecie.  

„Fabrykowanie” dowodów bądź innych okoliczności uzasadniających wypłatę 
odszkodowania  może polegać na korzystaniu z fałszywych zeznań świadków.  
W takim przypadku konieczne jest sprawdzanie dokumentów pod kątem ich 
wiarygodności merytorycznej oraz formalnej.  

Przez symulację chorób i/lub niezdolność do pracy rozumiemy przedstawienie 
przez osobę uprawnioną do ich wystawienia fałszywych dokumentów.  
W przypadku tego czynu dolegliwości mogą być trudne do wykrycia, a także łatwe 
do symulacji.  

Fałszowanie aktów zgonu to metoda polegająca na przedstawieniu przed 
zakładem ubezpieczeń podrobionego aktu zgonu ubezpieczonego. Upozorowanie 
śmierci jest niezwykle trudne, ponieważ podczas tego czynu niezbędne jest 
powzięcie kilku czynników, które wpływają na orzeczenie o odszkodowaniu. 
Odbywa się ono najczęściej poprzez wskazanie zwłok osoby podobnej do 
ubezpieczonego, bądź zwłok ludzkich trudnych do rozpoznania. Oprócz tego 
osoba ubiegająca się o otrzymanie świadczenia powinna podać prawdopodobną 
wersję na temat zdarzenia, które spowodowało śmierć ubezpieczonego

25
. 

Kolejnym przykładem czynu zabronionego w obszarze ubezpieczeń na  
życie i zdrowie jest zatajenie informacji. Polega ono na nieprzekazaniu 
ubezpieczycielowi istotnej informacji przez ubezpieczonego, która ma wpływ  
na jego odpowiedzialność, bądź odmowę wypłaty świadczenia

26
. 

 
W 2015 roku Piotr Majewski na podstawie prowadzonych badań wskazał,  

że najczęściej dokonywanym przestępstwem w tym obszarze, dotyczącym 
wyłudzeń było upozorowanie zgonu osoby ubezpieczonej. Innymi, często 
dokonywanymi czynami zabronionymi były na przykład: zgon ubezpieczonego na 
skutek nieszczęśliwego wypadku (zabójstwo), czy samookaleczanie, bądź 
samouszkodzenie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 W. Jaroch, Przestępczość na rynku… dz. cyt., s. 106-107. 
26

 P. Majewski, Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 roku, s. 7, 
https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PIU%20Analiza%20przest%C4%99pstw%20ubezpieczeniowy
ch%202015.pdf (pobrano 14.12.2017 r.). 
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Rysunek nr 1: Przestępczość ubezpieczeniowa w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie 

w 2015 r. 
Źródło: https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PIU%20Analiza%20przest%C4%99pstw%2

0ubezpieczeniowych%202015.pdf (pobrano 14.12.2017 r.). 
 

Przeciwdziałanie przestępstwom w obszarze ubezpieczeń na życie  
i zdrowie 

Przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym jest jednym  
z podstawowych obszarów kompetencyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest to 
jedyna w Polsce instytucja tak szeroko i cyklicznie prowadząca badania nad 
zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej

27
. Aby skutecznie przeciwdziałać 

wyłudzeniom odszkodowań należy przede wszystkim rozpoznać to zjawisko. 
Potrzebna do tego jest aktualna wiedza o skali, tendencjach rozwojowych oraz 
strukturze dokonywania wyłudzeń, ponieważ metody dokonywania przestępstw  
w tym obszarze nieustannie ewoluują. Jedynie posiadając taką wiedzą można 
próbować przewidzieć zachodzące zmiany oraz wdrożyć nowe, skuteczne środki 
zapobiegawcze

28
. W celu prewencyjnym oraz minimalizacji skutków wyłudzeń  

w 2012 roku powstała Podkomisja do spraw Przeciwdziałania Przestępczości  
w Ubezpieczeniach na Życie

29
. 

 Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przestępstwom w tym obszarze, dobrym 
rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie szkoleń zawodowych pracowników 
zakładów ubezpieczeń polegające na nauce rozpoznawania metod oraz form 
działania sprawców. Pracownicy powinni nauczyć się na takim szkoleniu technik, 
które umożliwiłyby wykrycie tego rodzaju przestępstw. W przypadkach, w których 
pracownicy zakładów ubezpieczeń mają uzasadnione przypuszczenie próby 
wyłudzenia odszkodowania mogą odmówić wypłaty świadczenia. Jednak warto 
zaznaczyć, że jeżeli nie są w stanie udokumentować tych przypuszczeń, wówczas 

                                                 
27

 Tamże, s. 6.  
28

 P. Majewski, Przestępczość… dz. cyt., s. 12-13 (pobrano 22.11.2017 r.). 
29

 Tamże, s. 5. 
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nie ma podstawy do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania  
i zakłady ubezpieczeń społecznych tego nie dokonują

30
.  

Również jednym ze sposobów zapobiegania czynom zabronionym mogłaby 
być częstsza kontrola pracowników firm ubezpieczeniowych. Jest to związane  
z tym, że to oni są sprawcami części przestępstw.   

Kolejną metodą, która mogłaby pomóc w zmniejszeniu liczby popełnianych 
czynów zabronionych mogłaby być zmiana przepisów karnych. Wyższe kary 
grzywny nakładane na sprawców przestępstw w obszarze ubezpieczeń na życie 
mogłyby sprawić, że przestępca odstąpiłby od popełnienia przestępstwa z racji 
obawy przez wysoką karą. Oprócz tego kary w postaci pracy na cele społeczne 
mogłyby być zdecydowanie bardziej skuteczne i dotkliwsze od kary pozbawienia 
wolności.  

Aby skutecznie zapobiegać przestępczości ubezpieczeniowej, zakłady 
ubezpieczeń powinny współpracować z placówkami opieki zdrowotnej. Lekarz 
powinien być obiektywny przy wydawaniu opinii, a wszelkie próby łapownictwa 
powinien zgłaszać organom ścigania. Oprócz tego bazy danych NFZ powinny być 
na bieżąco aktualizowane, aby zapobiegać fałszowaniu dokumentacji medycznej. 
Chodzi tutaj przede wszystkim o Zintegrowany Informator Pacjenta, który gromadzi 
dane dotyczące pacjenta i w łatwy sposób może pomóc przy weryfikacji roszczeń 
ubezpieczonego. 

Zakłady ubezpieczeń społecznych w zakresie przeciwdziałania 
przestępstwom powinny współpracować ze sobą. Pozwoliłoby to na uniknięcie 
sytuacji, w której sprawca ubezpieczałby się w kilku zakładach i domagałby się  
w każdym z nich uzyskania świadczeń.  

Ważną rolę w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej odgrywa 
świadomość społeczna. Powinno się uświadamiać społeczeństwo, że straty 
ponoszone przez ubezpieczycieli nie tylko przynoszą im straty, ale także mają 
wpływ na ponoszone koszty przez klientów zakładów ubezpieczeniowych. 

W dziedzinie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej ważnym 
elementem jest współpraca Policji z zakładami ubezpieczeniowymi oraz  
z organami kontroli rynku ubezpieczeniowego, takimi jak Polska Izba Ubezpieczeń, 
czy Rzecznikiem Ubezpieczeniowym. Bez tej współpracy organy te nie będą  
w stanie poradzić sobie z tym zjawiskiem.  

 
Podsumowanie 
Ubezpieczenia na życie i zdrowie są coraz częściej narażone na działania 

przestępcze, ponieważ przestępstwa ubezpieczeniowe są bardzo trudne do 
wykrycia. Mają one ukryty charakter, a także same zakłady ubezpieczeń ukrywają 
czyny przestępcze, aby mogły pozyskać nowych klientów. Obecnie nie istnieje 
jedna baza, w której możliwe by było sprawdzenie, czy dana osoba nie jest już 
ubezpieczona u innego ubezpieczyciela.  

W celu skutecznego przeciwdziałania czynom zabronionym w obszarze 
ubezpieczeń na życie i zdrowie niezbędna jest współpraca policyjna z zakładami 
ubezpieczeń, która działa w zakresie wykrywania, ścigania oraz zapobiegania 
przestępczości ubezpieczeniowej, a także innymi podmiotami mającymi 
powiązania w zakresie tego rodzaju ubezpieczeń. Również placówki opieki 

                                                 
30

 P. Majewski, Analiza… dz. cyt., s. 7 (pobrano 14.12.2017 r.). 



185 
 

 

zdrowotnej powinny ściśle współpracować z zakładami ubezpieczeń i powinny 
wydawać obiektywne opinie na temat osoby ubezpieczonej.  

Ważne jest, aby ubezpieczyciele rzetelnie prowadzili badania wśród 
ubezpieczonych, co pozwoliłoby uzyskać wiarygodne dane dotyczące faktycznych 
rozmiarów zjawiska. Istotne jest, aby nieustannie kształcili się (na przykład poprzez 
różnego rodzaju szkolenia) i analizowali zmiany dokonujące się w metodach 
dokonywania przestępstw. Równie istotne jest, aby zakłady ubezpieczeń nie 
bagatelizowały przestępczości w tym dziale. Jeżeli zostaną podjęte powyższe 
działania, z pewnością będzie to miało znaczący wpływ na zwiększenie 
wykrywalności, a także ograniczenie liczby przestępstw w obszarze ubezpieczeń 
na życie i zdrowie.  
 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały metody dokonywania, a także sposoby 

przeciwdziałania przestępstwom w obszarze ubezpieczeń na życie i zdrowie.  
Z uwagi na charakter tego rodzaju czynów zabronionych i ich niewielką 
wykrywalność są one bardzo często bagatelizowane, przez co wyrządzają duże 
szkody zarówno dla bezpieczeństwa państwa, rynku ubezpieczeniowego, jak  
i samych obywateli. Szeroko rozumiana współpraca, a także szkolenia 
pracowników są niezbędne, aby skuteczniej przeciwdziałać tym czynom.  

Słowa kluczowe: przestępczość ubezpieczeniowa, przestępczość 
gospodarcza, ubezpieczenia na życie i zdrowie, bezpieczeństwo, oszustwo 

 
Summary 
In this article, here have been presented methods of performing and ways of 

counteracting crimes within the life and health insurance sector. According to the 
nature of these crimes and their low detectability, they are often neglected, and 
that’s why they cause some serious harm both for state security and its citizens but 
also for insurance market. Widely understood cooperation, together with instructing 
employees are vital in order to properly oppose those acts. 

Key words: insurance crime, economic crime, life and health insurance, 
security, fraud 
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Eugeniusz KOŁPACZYŃSKI  
Akademia Pomorska w Słupsku 
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 

 
ZAMYKANIE AKWENÓW NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH 

UTRUDNIENIEM DLA SWOBODY ŻEGLUGI 
 
 

Wstęp 
Polityka bezpieczeństwa każdego państwa wynika z położenia 

geograficznego, sytuacji geopolitycznej, potencjału gospodarczego, 
demograficznego i militarnego oraz relacji z sąsiadami. Ma ona na celu 
zabezpieczenie żywotnych interesów państwa oraz realizacji jego celów 
gospodarczych i strategicznych

1
. Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej 

stanowi szczególne dobro narodowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-
gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego oraz dla pozycji kraju w stosunkach 
międzynarodowych. Rozwój gospodarczy państw Morza Bałtyckiego powoduje, że 
wymiana handlowa, pomiędzy portami rozwija się bardzo intensywnie. Wzrost 
zamożności poszczególnych obywateli intensywnie rośnie powodując rozwój min. 
żeglarstwa, turystyki oraz sportów wodnych. 

 
Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej 
Polska na odcinku 788 km linii brzegowej ma bezpośredni dostęp do morza. 

Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście to cztery porty o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej

2
. Istotnym elementem gospodarki morskiej jest 

rybołówstwo przybrzeżne i żegluga turystyczna. 
„Polskie porty morskie biją rekordy w przeładunku importowanych  

i eksportowanych towarów. Tylko w Gdańsku w pierwszej połowie 2017 r. 
przeładowały 18,5 miliona ton towarów. W Szczecinie i Świnoujściu 21,5 miliona 
ton, a w Gdyni – 10,3 miliona ton. Dalsze perspektywy są bardzo obiecujące.  
W związku ze wzrostem znaczenia gospodarki morskiej rząd Polski podjął decyzję 
o budowie w Gdańsku portu centralnego z głębokowodnymi terminalami 
umożliwiającymi obsługę największych statków wchodzących na Morze Bałtyckie”

3
. 

Polskie obszary morskie stanowią ponad 10% lądowej powierzchni kraju. 
Według Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, opracowanej 

przez zespół specjalistów Biura Bezpieczeństwa Narodowego
4
, w regionie 

                                                 
1
  Por. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Warszawa 2010. 

2
  Opracowanie międzyresortowego zespołu do spraw polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej,  
Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020; https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/ 
decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-polityki-morskiej-rzeczypospolitej-polskiej-do-roku-2020.html 
(pobrano 11.12.2017 r.). 

3
  Fragment wypowiedzi premier RP na II Spotkaniu Ministrów Transportu oraz Forum Biznesu  
Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, które odbyło się 25 i 26 października 2017 r. w Warszawie, 
https://premier.gov.pl/multimedia/wideo/premier-beata-szydlo-na-szczycie-panstw-europy-srodkowo-
wschodniej-i-chin.html (pobrano 10.12.2017 r.). 

4
  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, utworzonym na mocy przepisu art. 11 
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przy 
pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania  
w zakresie bezpieczeństwa i obronności. 

 

https://www.premier.gov.pl/%20wydarzenia/%20decyzje-%20rzadu%20/%20uchwala-%20w-%20sprawie-%20polityki-%20morskiej-%20rzeczy%20pospolitej-polskiej-do-roku-2020.html
https://www.premier.gov.pl/%20wydarzenia/%20decyzje-%20rzadu%20/%20uchwala-%20w-%20sprawie-%20polityki-%20morskiej-%20rzeczy%20pospolitej-polskiej-do-roku-2020.html
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bałtyckim aktualnie istnieją zagrożenia dla rozwoju i bezpieczeństwa. Wśród nich, 
do głównych należy zaliczyć

5
: 

─ militaryzację regionu bałtyckiego, związaną przede wszystkim  
z rozwojem rosyjskiego potencjału militarnego; 

─ monopolistyczną pozycję Rosji w obszarze dostaw surowców 
energetycznych; 

─ potencjalny konflikt lokalny na małą skalę (incydenty bez i z użyciem 
uzbrojenia obejmujące tzw. geoekonomiczne pole walki; 

─ zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego, w tym broń i substancje 
chemiczne zalegające na dnie; 

─ niedozwolone lub nadmierne eksploatowanie zasobów morskich, 
przyczyniające się do zubożenia morza; 

─ nielegalną eksplorację wraków i obiektów podwodnych (penetracja  
wraków będących zbiorowymi mogiłami), połączoną z grabieżą obiektów 
archeologicznych lub historycznych; 

─ nieuregulowany przebieg rozgraniczeń wyłącznych stref ekonomicznych 
państw nadbałtyckich oraz ograniczenia dostępu do niektórych typów 
cieśnin używanych do żeglugi międzynarodowej; 

─ forsowanie inwestycji brzegowych i morskich przez państwo lub grupę 
państw, ograniczających przedsięwzięcia gospodarcze innym; 

─ zmiany klimatyczne. 
Morzem terytorialnym RP jest obszar wód morskich o szerokości 12 mil 

morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej tego morza
6
. 

Morze terytorialne stanowi integralną część państwa nadbrzeżnego na którym 
mogą pływać statki innych państw korzystających z tzw. prawa nieszkodliwego 
przepływu, w myśl Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie do morza

7
. 

Prawo nieszkodliwego przepływu oznacza nieprzerwaną i szybką żeglugę 
przez morze terytorialne w celu

8
: 

─ przejścia przez morze terytorialne bez wchodzenia na wody wewnętrzne  
i bez zatrzymywania się poza wodami wewnętrznymi na redzie lub przy 
urządzeniu portowym; 

─ wejścia na wody wewnętrzne lub wyjścia z nich albo zatrzymania się na 
takiej redzie bądź przy urządzeniu portowym. 

Przepływ jest nieszkodliwy, dopóki nie narusza pokoju lub bezpieczeństwa 
państwa nadbrzeżnego. 

                                                 
5
  Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa 
2017. 

6
  Linię podstawową morza terytorialnego stanowi linia łącząca odpowiednie punkty wyznaczające 
najniższy stan wody wzdłuż wybrzeża albo inne punkty wyznaczone zgodnie z zasadami określonymi 
w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay z dnia  
10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 59 poz. 543). 

7
  Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie do morza, sporządzona w Montego Bay w dniu  
10 grudnia 1982 r. W dniu 28 lipca 1994 r. w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tekst 
Porozumienia w sprawie implementacji części XI konwencji. W dniu 6 listopada 1998 r. Prezydent RP 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował i przyjął konwencję i porozumienie oraz art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej z póź. zm. (Dz. U. 1991 nr 32 poz. 131). 

8
  Por. Konwencja Genewska o morzu terytorialnym i strefie przyległej; http://legal.un.org/ilc/texts/ 
instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf (pobrano 25.11.2017 r.). 



189 
 

 

Położenie prawne obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa 
nadbrzeżnego, portów i przystani morskich oraz zasady korzystania z tych 
obszarów, a także rolę organów administracji morskiej i ich kompetencje określa 
ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej

9
. 

Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarami morskimi są również strefa przyległa  
i wyłączna strefa ekonomiczna. 

W skład morskich wód wewnętrznych wchodzą: 

─ część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze 
Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód 
 od granicy państwowej między RP a Republiką Federalną Niemiec, oraz 
rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin; 

─ część Zatoki Gdańskiej zamkniętej linią podstawową morza 
terytorialnego

10
; 

─ część zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy 
państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską; 

─ wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte  
w morze stałe urządzenie portowe, stanowiące integralną część systemu 
portowego; 

─ wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego ustaloną zgodnie  
z ustawą z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne a linią podstawową morza 
terytorialnego. 

Obszar poza morzem terytorialnym, którego zewnętrzna granica jest oddalona 
nie więcej niż 24 mile morskie od linii podstawowej stanowi strefę przyległą.  

W strefie tej polskie jednostki państwowe mają prawo przeprowadzania 
kontroli i inspekcji w stosunku do osób i statków, które naruszyły prawo podczas 
pobytu na terytorium Polski. Takie rozwiązanie pozwala zatrzymywać i karać 
sprawców przestępstw i wykroczeń celnych, skarbowych, sanitarnych i innych. 

Działalność polskich jednostek kontrolnych w strefie przyległej wynika również 
z potrzeby realizacji czynności wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej 
oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

Strefę przyległą do morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowiono poprzez zmianę ustawy o obszarach morskich RP i administracji 
morskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy strefy przyległej z uwzględnieniem 
zasad konwencyjnych określiła Rada Ministrów w Rozporządzeniu z dnia  
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, 
wewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy 
przyległej Rzeczypospolitej Polski. 

                                                 
9
  Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 2205). 

10
 Linię podstawową morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi linia geodezyjna łącząca 
kolejno ponumerowane punkty o współrzędnych zapisanych w formie tekstowej w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii 
podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 183). 
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Wyłączna strefa ekonomiczna jest położona na zewnątrz morza terytorialnego  
i przylega do tego morza

11
. Granice strefy określają umowy międzynarodowe. 

Rzeczypospolitej Polskiej przysługują suwerenne prawa w celu rozpoznawania, 
zarządzania i eksploatacji zasobów naturalnych i mineralnych, a także ochrona 
tych zasobów oraz suwerenne prawa w odniesieniu do przedsięwzięć w strefie

12
.  

Ponadto RP posiada władztwo w zakresie budowania i użytkowania 
sztucznych wysp, konstrukcji i innych urządzeń, a także badań naukowych morza  
i ochrony, i zachowania środowiska morskiego

13
. 

Rzeczypospolita Polska czerpie korzyści z wykorzystania żywych zasobów 
morza, tj. połowów ryb, złóż ropy naftowej, gazu i innych zasobów mineralnych 
oraz z planów budowy farm wiatrowych znajdujących się w wyłącznej strefie 
ekonomicznej. 

 
Strefy zamykane dla żeglugi lub rybołówstwa 
Dla potrzeb bezpieczeństwa państwa lub obronności, na morskich wodach 

wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Minister Obrony Narodowej ustanawia 
na stałe albo na czas określony, strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. 

Poza morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym Minister 
ogłasza strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa. 

 

 

Rysunek nr 1: Mapa poglądowa stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa na polskich 

obszarach. 
Źródło: http://www.bhmw.mw.mil.pl/zasoby/Mapka_Strefy.pdf (pobrano 18.12.2017 r.). 

                                                 
11

 Tamże, art. 14. 
12

 Tamże, art. 17. 
13

 Tamże, art. 22. 
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Działania prowadzone na obszarach morskich, których celem jest obrona lub 
bezpieczeństwo państwa przeprowadzane winny być w stopniu racjonalnym, przy 
podjęciu niezbędnych środków na rzecz utrzymania dobrego stanu środowiska 
morskiego

14
. 

Na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiane są również strefy zamknięte przez cały rok 
dla żeglugi i rybołówstwa oraz okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa

15
. 

 
Tabela nr 1: Strefy zamykane dla żeglugi i rybołówstwa na polskich obszarach morskich. 
 

NAZWA 
RODZAJ ZAMKNIĘCIA 

ORIENTACYJNE POŁOŻENIE 
CZAS DOTYCZY 

1 A okresowo żeglugi i rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Kątów Rybackich 

1 B okresowo żeglugi i rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Kątów Rybackich 

2 okresowo żeglugi i rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Gdyni 

3 
zamknięte 

przez cały rok 
rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Gdyni 

4 okresowo żeglugi i rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Helu / Jastarni 

5 okresowo żeglugi i rybołówstwa Zatoka Gdańska, okolice Helu / Jastarni 

6 okresowo żeglugi i rybołówstwa środkowe wybrzeże, okolice Ustki 

6 A okresowo żeglugi i rybołówstwa środkowe wybrzeże, okolice Ustki 

6 B okresowo żeglugi i rybołówstwa środkowe wybrzeże, okolice Jarosławca 

6 C okresowo żeglugi i rybołówstwa środkowe wybrzeże, okolice Ustki 

10 okresowo żeglugi i rybołówstwa na północny wschód od Mierzei Helskiej 

11 okresowo żeglugi i rybołówstwa na północny wschód od Mierzei Helskiej 

12 okresowo żeglugi i rybołówstwa okolice Dziwnowa 

13 okresowo żeglugi i rybołówstwa okolice Dziwnowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 3 kwietnia 2014 r w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Dla ochrony życia, zdrowia lub mienia, obronności i bezpieczeństwa państwa, 

ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie morskim, przystani oraz  
w pasie technicznym, a także ochrony żeglugi i portów morskich – Dyrektorzy 
Urzędów Morskich ustanawiają przepisy porządkowe zawierające zakazy lub 
nakazy określonego zachowania oraz tworzy i ogłasza strefy czasowo zamknięte 
dla żeglugi i rybołówstwa, uprawiania sportów wodnych i nurkowych będących  
w granicach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego

16
. 

W oparciu o powyższe Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał 
Zarządzenie nr 15 z dnia 27 lipca 2006 r. zabraniając kąpania się, pływania  
i uprawiania sportów wodnych na akwenie Zatoki Gdańskiej

17
. 

                                                 
14

 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. z pózn. zm. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej reguluje również wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego. 

15
 Por. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie stref 
zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa morskiego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 2014 poz. 482). Rozporządzenie to jest uznane za uchylone z dniem 20.05.2017 r. na 
podstawie Ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz niektórych 
ustaw (Dz.U. 2015 nr 1642). 

16
 Por. art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej. 

17
 Por. Zarządzenie porządkowe nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lipca 2006 r.  
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Zarządzeniem porządkowym nr 9 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
z dnia 25 maja 2006 r. zabronił kąpieli, pływania, uprawiania sportów wodnych 
oraz żeglugi przez osoby niemające indywidualnego upoważnienia na akwenie 
znajdującym się wewnątrz strefy nr 4 (okolice rezydencji Prezydenta RP)

18
. 

Zarządzeniem porządkowym nr 12 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
z dnia 5 lipca 2007 r. zabronił wchodzenia do wody, kąpania, pływania, uprawiania 
sportów wodnych na akwenie znajdującym się na zakończeniu Mierzei Helskiej

19
. 

Zarządzeniem porządkowym nr 13 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
z dnia 19 lipca 2007 r. zabronił kotwiczenia, uprawiania żeglugi i sportów wodnych 
oraz działalności gospodarczej na akwenie na Zatoce Gdańskiej, który częściowo 
pokrywa się ze strefą nr 2). 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 
spowodowały, że na polskich morskich wodach terytorialnych wyznaczone  
zostały strefy, w których swoboda żeglugi podlega uzasadnionym ograniczeniom.  
Na tych akwenach jednostki sił zbrojnych, straży granicznej, policji i innych służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa prowadzą działania przygotowujące 
je do realizacji im zadań w aktualnej, złożonej rzeczywistości zagrożeń 
zewnętrznych. 

Działania prowadzone na obszarach morskich, w tym, których zgodnie  
z zapisem ustawowym wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo państwa 
przeprowadza się w stopniu racjonalnym

20
. 

Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
określił współrzędne geograficzne stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa

21
. 

Dotychczasowa moja praca zawodowa, realna analiza istniejących rozwiązań 
organizacyjnych, regulacji prawnych, zgłaszanych potrzeb środowisk żeglarskich, 
rybackich, turystycznych, a także potrzeba zachowania wymaganych standardów 
bezpieczeństwa pokazują, że zamykanie akwenów na polskich obszarach 
morskich jest celowe i zasadne. Poprzez lepszą organizację, tworzenie 
elastycznych regulacji prawnych należy ograniczać dostęp do zamykanych 
obszarów morskich tylko w przypadkach, kiedy wymaga tego dobro 
bezpieczeństwa i obronności RP. Takie podejście będzie uznawane przez 
społeczności lokalne, zyskując jednocześnie w nich sojuszników.  

Zamykanie stref takich, jak np. 6 lub  6B  obejmujących znaczne obszary 
morskie na wysokości środkowego wybrzeża powoduje, że do części łowisk dostęp 
jest ograniczony lub niemożliwy. Trasy połączeń pomiędzy portami znacznie się 
wydłużają ze względu na konieczność ich ominięcia. Skrajnym przypadkiem jest 
przystań Jarosławiec na środkowym wybrzeżu, do której nie można dopłynąć 
podczas w przypadku ogłoszenia zamknięcia strefy 6 i 6B

22
. 

Ruch większości statków i ich pozycji jest na bieżąco obserwowany  
i rejestrowany, co pozwala na jego optymalizowanie i skuteczne eliminowanie 
zagrożeń. 

                                                 
18

 Por. Zarządzenie porządkowe nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 maja 2006 r.  
19

 Por. Zarządzenie porządkowe nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 lipca 2007 r. 
20

 Art. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej. 
21

 Por. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref 
zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

22
 Por. Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie 
określenia granicy terytorialnej przystani w Jarosławcu. 
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Terminy zamknięcia stref przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej  
w Gdyni ogłaszane są w „Wiadomościach Żeglarskich”

23
.  

O przeprowadzanych ćwiczeniach wojskowych z wykorzystaniem uzbrojenia 
informują użytkowników morza również dowódcy jednostek wojskowych, 
administracja morska, straż graniczna. 

Służby monitorujące ruch na Bałtyku w przypadku kursu statku kolidującego  
z zamkniętą strefą powiadamiają płynące statki drogą radiową. Podczas ćwiczeń  
o istotnym znaczeniu akweny morskie zabezpieczają okręty Marynarki Wojennej, 
Straży Granicznej oraz administracji morskiej. 

W przeciągu ostatniego roku administracja morska odnotowała kilkadziesiąt 
przypadków wpłynięcia statków w zamknięte strefy dla żeglugi i rybołówstwa

24
. 

W obowiązujących regulacjach prawnych nie podjęto problematyki fizycznego 
oznakowania stref, ich zabezpieczenia, oznakowania. Ze względu na istniejące 
realne zagrożenie dla bezpieczeństwa załóg i jednostek pływających, w mojej 
ocenie, winny zostać w tej sprawie wydane szczegółowe regulacje. 

Według mnie należałoby rozważyć możliwość, aby strefy zamknięte 
rozpoczynały się np. 0,3 Mm

25
 od linii brzegowej, przez co wpływ ćwiczeń 

poligonowych w praktyce nie byłby tak uciążliwy dla rybaków i żeglarzy. 
Administracja morska oceniając zagrożenia nie wprowadziła na spornych 

akwenach zakazów kąpieli na plażach, umożliwiając tysiącom turystów 
wypoczynek. 

 
Zakończenie 
Kierunek morskiej polityki bezpieczeństwa Polski w sposób emocjonalny, 

radykalny, a równocześnie racjonalny i właściwy, został określony 5 maja 1939 r. 
na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP przez Ministra Spraw Zagranicznych II RP 
Józefa Becka słowami Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da

26
. 

Była to odpowiedź na mowę kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera w Reichstagu  
z dnia 28 kwietnia 1939r. dotyczącą wypowiedzenia polsko-niemieckiego paktu  
o nieagresji. To stwierdzenie będąc wciąż aktualnym, pokazuje konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej, w tym również tej na 
odcinku Morza Bałtyckiego. 

Ćwiczenia poligonowe jednostek wojskowych ograniczają swobodę żeglugi  
i uprawianie rybołówstwa morskiego. Dialog administracji wojskowej ze 
środowiskami, roztropność, elastyczność, szczegółowe regulacje prawne oparte na 
racjonalnych przesłankach i wymogach pozwalają na pogodzenie potrzeb swobody 
żeglugi z potrzebami obronności i bezpieczeństwa RP. 

 
 

                                                 
23

 Por. zapisy § 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie stref 
zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

24
 Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa 
2017. 

25
 Podobne rozwiązanie wprowadził Zarządzeniem nr 28 Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego 
z dnia 2 września 2016 r. udostępniając dla swobodnej żeglugi akwen wód morskich o szerokości  
0,3 Mm od zewnętrznej granicy parku. 

26
 Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka, wygłoszone na plenarnym posiedzeniu 
Sejmu RP w dniu 5 maja 1939, w odpowiedzi na mowę Kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z dnia 
28.04.1939 r. 
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Streszczenie 
Podczas ćwiczeń wojskowych z użyciem uzbrojenia na akwenach morskich 

administracja wojskowa ustanawia strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. 
Powoduje to, że żegluga po wodach Bałtyku jest bezpieczna. 

Słowa kluczowe: obszary morskie, strefa zamknięta, żegluga 
 
Summary 
 During military exercises with the use of weapons on the Moravian basins, the 

military administration establishes zones closed to shipping and fishing. This 
means that sailing in the Baltic Sea is safe. 

Key words: marine areas, restricted zone, sailing 
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WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ  
W ZARZĄDZANIU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
 

Wstęp 
Informacja oraz procesy z nią związane towarzyszyły człowiekowi od  

początku jego istnienia, w każdym okresie dziejów. Zdobywanie wiedzy na temat 
otaczającej przestrzeni geograficznej i zamieszkałego środowiska służyło ewolucji 
społeczeństw już od czasów prehistorii. To dzięki tej wiedzy i zdobytym 
informacjom człowiek decydował o miejscu zasiedlenia, które gwarantowało 
poczucie bezpieczeństwa oraz o lokalizacji pozyskiwania jedzenia niezbędnego do 
przeżycia. Rozwój wielkich cywilizacji zależny był również od pozyskiwania 
informacji geograficznych, takich jak: żyzność gleb, ukształtowanie terenu czy 
występowanie rzek na terenie uprawnym. W pozostałych epokach człowiek stale 
dążył do poznania otaczającego świata by móc zapewnić sobie poczucie 
bezpieczeństwa. Przykładem może być aspekt, że przed bitwami przywódcy 
wysyłali zwiadowców, aby zebrali informację nie tylko o liczebności wrogiej armii 
ale również o ukształtowaniu terenu oraz zalesieniu. Pozyskiwanie informacji 
wpływało na podejmowanie decyzji o taktyce walki i przyjęcia odpowiedniej 
strategii. Stąd procesy związane z przetwarzaniem informacji przyczyniły się do 
rozwoju społeczeństw i całej ludzkości.  

 Wiek XX wraz z postępem cywilizacyjnym przyniósł rozwój technologiczny 
oraz informacyjny. Przełomowe odkrycia oraz wynalazki doprowadziły do  
rozwoju metod i form przekazywania i pozyskiwania informacji geograficznych 
wykorzystywanych w dzisiejszych czasach. W głównej mierze nastąpił rozwój 
technologii komputerowej, która za pomocą swojej specyfikacji umożliwia  
szybkie przekazywanie informacji i analizę danych przestrzennych. Rozwój takich  
dziedzin naukowych, jak informatyka oraz mechanika, pozwolił na powstanie 
Systemu Informacji Geograficznej (ang. Geographical Information System), 
systemu wykorzystującego komputery i pozostałe urządzenia peryferyjne, do pracy 
na informacji oraz procesów związanych z lokalizacją obiektów i zjawisk 
występujących w przestrzeni geograficznej. 

 Doskonalenie metod i form przekazywania informacji pozyskiwanych za 
pomocą Systemu Informacji Geograficznej, doprowadziło do wykorzystania danych 
przez różne organy, instytucje oraz organizacje o charakterze państwowym,  
i globalnym. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego środowiska i procesów  
w nim zachodzących, pozwoliło również na zapewnienie bezpieczeństwa jednostek 
oraz grup osób. To właśnie zagadnienia związane z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Geograficznej w bezpieczeństwie. Celem artykułu jest ukazanie, że 
wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej wpływa na zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowanie systemów zarządzania w sytuacjach 
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kryzysowych. Jednym z głównych wyzwań każdego państwa w XXI wieku jest 
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz dbanie o porządek publiczny. Kreując 
bezpieczeństwo, jako jedną z podstawowych potrzeb człowieka władze państwowe 
wytyczyły instytucje i funkcjonujące służby podejmujące zadania na rzecz poprawy 
wymienionego stanu. Współdziałanie podmiotów państwowych i społecznych  
stało się czynnikiem podwyższającym efektywność działalności bezpieczeństwa 
publicznego. Kategoria definicji opisowej wskazuje, że bezpieczeństwo publiczne 
to całokształt działań politycznych, norm prawnych, instytucji państwowych  
i organizacji społecznych, wykonujących zadania na rzecz poprawy życia i zdrowia 
obywateli oraz posiadanego mienia publicznego i prywatnego

1
. Do pełnego 

korzystania z wymiaru bezpieczeństwa publicznego ma każdy obywatel o czym 
świadczy zapis Art. 38 Konstytucji RP mówiący, że „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”

2
. Zapis sugeruje, że 

państwo, winno stworzyć politykę bezpieczeństwa, zapewniającą dogodny byt 
obywateli. Aspekty prawne i moralne wywierają na rządzących organach istotę 
dbania o nieprzerwalny porządek i ład. 

Władze są zobowiązanie stworzyć godne warunki bytu całemu 
społeczeństwu, dlatego tak istotne stało się utrzymanie poziomu bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Do tego celu wykorzystano 
technologiczne środki, bazujące na analizie i przetwarzaniu informacji 
geograficznej.  

W czasach rozwoju technologicznego i sieci przesyłowych zadbanie o stałe 
poczucie bezpieczeństwa wymaga zastosowania nowych technologii i rozwiązań 
elektronicznych. Rozbudowa systemu informacji geograficznej wpływa na 
wzmocnienie podwalin systemu bezpieczeństwa na każdym szczeblu 
administracyjnym, za które odpowiedzialne są komórki zarządzania kryzysowego. 
GIS został upowszechniony w każdej gałęzi gospodarki, a także w sektorze 
bezpieczeństwa. Artykuł ma na celu wskazanie wykorzystywania systemów 
informacji geograficznej w bezpieczeństwie publicznym przez służby i organy 
stojące na straży bezpieczeństwa jakim są zespoły zarządzania kryzysowego  
i udowodnienie tezy, że rozwój technologiczny GIS jest niezbędny w dalszych 
procesach wpływających na bezpieczeństwo obywateli. 

 
GIS w systemie Zarządzania Kryzysowego  
Informacja geograficzna stała się nieodłącznym źródłem prowadzącym do 

zapobiegania, przeciwdziałania na zagrożenia, wykorzystywanym w zarządzaniu 
kryzysowym. Zarządzanie kryzysowe jest elementem bezpieczeństwa 
narodowego, prowadzącym do przeciwdziałania, przygotowania na wszelkie 
rodzaje zagrożenia, a także stwarzającym warunki do odbudowy stanu równowagi. 
Przez sytuację kryzysową rozumie się sytuację wpływającą na zagrożenie poziomu 
bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska, charakteryzującą się brakiem 
posiadania odpowiednich siły i środków do jej zwalczenia

3
. Głównym priorytetem 

zarządzania kryzysowego jest wytyczanie celów działania oraz gromadzenia sił  
i środków niezbędnych do zapobiegania podczas zagrożenia. Ważnym elementem 

                                                 
1
 Kopczewski M., Bezpieczeństwo publiczne – zarys problematyki. Wrocław 2015.  

2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483), art. 38. 

3
 Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2016 poz. 1250), art. 3. 
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jest również szczebel dowodzenia oraz kontroli, który stale wykorzystuje w swoich 
działaniach pozyskaną informację. Polskie ustawodawstwo, a dokładnie ustawa  
o zarządzaniu kryzysowym z roku 2007. wskazuje na to, że 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, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu infrastruktury publicznej

4
.  

Złożoność problematyki tego procesu wymusza podjęcie działań 
zapobiegających przed wystąpieniem zagrożenia. Istotą zarządzania kryzysowego 
jest niedopuszczenie do zaistnienia zagrożenia. Z tego względu duży nacisk 
należy położyć na przygotowanie na wypadek wystąpienia potencjalnych 
zagrożeń, planowanie działań, podział odpowiedzialności i kompetencji, 
technologie i systemy zabezpieczeń

5
. 

 Celem zarządzania kryzysowego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa  
i ochrony życia. Do tego celu zostały powołane odpowiednie organy, wyposażone 
w nowoczesne technologie komputerowe. Istotne w tym elemencie opracowania 
wydaje być się wskazanie hierarchicznej budowy Polskiego systemu zarządzania 
kryzysowego. Pozwoli to na zrozumienie istoty wykorzystywania systemów 
informacji geograficznej na każdym szczeblu administracyjnym. W Polsce na 
każdym szczeblu administracyjnym funkcjonują Centra Zarządzania Kryzysowego, 
dodatkowo powołane przy nich zespoły zarządzania. Na poziomie krajowym 
zostało powołane Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz z Rządowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego, kontrolowanego przez Radę Ministrów

6
. 

Każdy z organów do wykonywania swoich zadań używa informacyjnych baz 
danych. Priorytetowe zadania wykonywane przez wyżej wymienione podmioty są 
realizowane w czterech fazach

7
: 

─ zapobieganie (polega na eliminacji lub redukcji możliwości wystąpienia 
zagrożenia albo ograniczenia skutków); 

─ przygotowanie (zaplanowanie działań wykonywanych w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, przygotowanie sił i środków); 

─ reagowanie (działania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, 
bezpośrednie czynności ograniczające straty wynikające z zaistniałem 
sytuacji); 

─ odbudowa ( starania mające na celu przywrócenie stanu poprzedniego, 
odbudowa infrastruktury i wzmocnienie systemów zabezpieczeń). 
 

Analiza informacji przestrzennej w każdej fazie pozwala na przeprowadzenie 
całego cyklu zarządzania kryzysowego (rysunek nr 1). 
 

 
 
 
 

                                                 
4
 Tamże, art. 2. 

5
 Gryz J., Kitler W., Systemy reagowania kryzysowego. Toruń 2007, s. 201-203. 

6
 Zamiar A., Zamiar Z., Teoria zarządzania kryzysowego. Wrocław 2010, s. 5-10. 

7
 Grocki R., Zarządzanie Kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa 2012, s.12-18. 
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Rysunek nr 1: Zadania wykonywane przy pomocy GIS w procesie zarządzania 

kryzysowego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kopczewski, Zarządzanie kryzysowe w teorii 

i praktyce. Koszalin 2011. 

 
Każda z faz jest istotna w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Wszystkie 

etapy tworzą dobrze funkcjonujący cykl, dlatego nie można dopuścić do pominięcia 
żadnego z nich. Wszelkie stadia zarządzania kryzysowego, do prawidłowego 
funkcjonowania wykorzystują pozyskaną informację. Metody komputerowe, jakimi 
są systemu informacji geograficznej, zapewniają dostęp do aktualnej i wiarygodnej 
bazy danych. Przykładowym zestawieniem informacyjnym używanym przez osoby 
pracujące w centrach zarządzania kryzysowego są m.in.

8
: 

─ ogólne dane (informacje o klimacie, ukształtowaniu terenu); 
─ demografia (rozmieszczenie zamieszkałych terenów); 
─ komunikacja (drogi, koleje, tramwaje); 
─ siły i środki (osoby i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe); 

─ zdarzenia (procedury, dokumenty prawne); 
─ zagrożenia (najczęściej występujące na danych terenie). 
Jak można zauważyć dane te odnoszą się do przestrzeni geograficznej. 

Pozwalają na analizę sytuacji z wykorzystaniem map komputerowych na potrzeby 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym. W tym przypadku informacja geograficzna 
staje się kluczowym czynnikiem pozwalającym zwalczyć zagrożenie. GIS 
wykorzystywany jest m.in. do

9
: 

                                                 
8
  Yanik K., Cris management, “Pit & Quarry”. 2016, nr 109, s. 73. 

9
  Kosowski B., System przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych (w:) Gawłowska M. (red.):  
Nie-bezpieczny świat. Warszawa 2015, s. 154. 
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─ przygotowania procedur, prowadzących do likwidacji skutków zagrożenia; 
─ nieustannego monitorowania zagrożeń i utrzymania aktualnych baz 

danych; 

─ wykonywania analiz demograficznych; 
─ planowania akcji ratunkowej, komputerowego rozmieszczenia sił i środków 

na potencjalnym miejscu zdarzenia; 

─ przeprowadzania symulacji skutków danego zdarzenia np. powodzi, 
pożaru oraz wypadku cysterny przewożącej substancje niebezpieczne; 

─ tworzenia map zagrożeń; 
─ szacowania liczby osób na terenie zagrożonym, zakwalifikowanych do 

przeprowadzanie ewakuacji. 
Proces zarządzania kryzysowego wpływa na zwalczanie zagrożeń 

charakteryzujących się różną typologią. Ma za zadanie kontrolowania sprawnego 
funkcjonowania państwa i wszystkich jego elementów wpływających na 
bezpieczeństwo kraju. Zarówno podczas stanu zagrożenia, jak i pokoju. Biorąc  
pod uwagę ewolucję w obrębie techniki, technologii oraz informacji ważna stała  
się ochrona obiektów ważnych dla państwa. Dlatego zaczęto zwracać uwagę  
na ochronę infrastruktury krytycznej, której sprawna funkcjonalność wpływa  
na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a tym samym innych 
okręgów administracyjnych

10
. Chcąc określić infrastrukturę krytyczną należy 

sięgnąć do definicji zapisanej w dokumentach europejskich. Akty prawne Unii 
Europejskiej definiują infrastrukturę krytyczną, jako składnik, system lub część 
infrastruktury, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich, które mają 
podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności oraz 
których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo 
członkowskie w wyniku tych funkcji

11
.  

W rozumieniu narodowym infrastrukturę krytyczną pojmuje się , jako 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

12
. Można 

wywnioskować, że infrastruktura krytyczna jest strategicznym elementem 
wpływającym na bezpieczeństwo społeczeństwa. Kreuje możliwości przepływu 
dóbr, energii oraz potencjału ludzkiego w określonej przestrzeni. Wpływa na 
wymianę w układach społecznych i informacyjnych i oddziałuje na sferę 
ekonomiczną oraz poziom rozwoju. Zważywszy na ważną rolę infrastruktury 
krytycznej w funkcjonowaniu społeczeństwa istotne wydaje być się przybliżenie jej 
składowych. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy takie, jak

13
: 

─ zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;  
─ łączności i sieci teleinformatycznych; 
─ finansowe;  
─ zaopatrzenia w żywność i zaopatrzenia w wodę; 

                                                 
10

 Lidwa W., Ochrona Infrastruktury krytycznej. Warszawa 2012, s. 10.   
11

 Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. ws. rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie jej ochrony, art. 2b.  

12
 Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz.U. 2016 poz. 1250), art. 3. 

13
 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB. Warszawa 2015.  
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─ ochrony zdrowia; 
─ transportowe;  
─ ratownicze;  
─ zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 
─ produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 

chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych. 

Istotne w tym miejscu wydaje być się rozwinięcie zagadnienia dotyczącego 
systemów sieci teleinformatycznych i łączności, ponieważ są to najważniejsze 
komponenty budujące system bezpieczeństwa państwa Są one ważne  
z perspektywy budowy strukturalnej, ponieważ do ich trwałej budowy i eksploatacji 
wykorzystywane są dane przestrzenne, udostępniane przez GIS. 

Systemy zaopatrzenia i produkcji energii opierają swoją działalność na 
przesyłce oraz dystrybucji informacji o źródłach pochodzenia i specyfikacji 
określonych surowców, dlatego zapewnienie dostaw energii, jako źródła 
elektryczności, ogrzewania czy też paliwa jest stałym czynnikiem potrzeb 
społeczeństwa i gwarantem jego rozwoju

14
. W każdym etapie systemy 

informatyczne są wykorzystywane do wykazywania odpowiednich ilości zasobów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczności, ułatwiają 
przeprowadzenie analizy i przeprowadzenia zestawień w formach tabelarycznych  
z wykorzystaniem danych rastrowych i wektorowych. Ze względu na dużą 
funkcjonalność systemy te podatne są na różne rodzaje zakłóceń ich eksploatacji, 
mogą nastąpić poważne awarie sieci spowodowane negatywnym oddziaływaniem 
człowieka na poszczególne komponenty. Co prowadzi do uszkodzenia sieci 
komputerowych i powiązanych z tymi systemami. Uszkodzone mogą zostać bazy 
danych, niezbędne do przechowywania informacji niejawnych ,co bezpośrednio 
wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego priorytetowym działaniem wydaje 
być zapewnienie bezkolizyjnego funkcjonowania oraz wykorzystywania tych 
systemów. 

Systemy łączności oraz sieci teleinformatycznych, także powinny zostać 
podjęte ścisłej ochronie, co wynika z ich funkcji przesyłania bieżących informacji. 
Systemy teleinformatyczne tworzą zespoły współpracujących ze sobą  
urządzeń informatycznych i oprogramowania, które umożliwiają przetwarzanie  
i przechowywanie danych i pozwalają na ich wysyłanie i odbieranie poprzez 
odpowiednio przygotowane sieci informatyczne wraz ze specjalistycznym 
oprogramowaniem

15
. Bez tych systemów nie mogłoby istnieć oprogramowanie  

i aplikacje GIS. Bez sprawnego funkcjonowania tych narzędzi, Geosystemy nie 
rozwijałyby się i nie wpływałyby na proces ewolucji społeczeństwa.  

Jak można zaobserwować systemy teleinformatyczne są rdzeniem 
niezbędnym do wykorzystania technologii GIS. Mapy cyfrowe i powiązane z nimi 
Geoportale nie mogłyby istnieć również bez systemów łączności składających się 
ze stacji i linii łączności radiowej i satelitarnej. 

Potencjalna lub faktyczna ingerencja, atak, naruszenie lub uszkodzenie 
infrastruktury krytycznej albo chronionych systemów poprzez fizyczny lub 

                                                 
14

 Dublaga M., Bezpieczeństwo naftowe współczesnego świata (w:) Lach Z., Bezpieczeństwo 
energetyczne wyzwaniem XXI wieku. Warszawa 2013, s. 61.  

15
 Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2016 r. nr 171 poz. 1948). 
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komputerowy atak lub poprzez kombinację tych dwóch metod działania, może  
w krótki czasie zagrozić gospodarce narodowej i życiu obywateli

16
. Może to 

doprowadzić do nieodwracalnych skutków w procesach rządowych, ekonomiczno-
przemysłowych. Eliminowanie zagrożeń powinno opierać się nie tylko na 
bezpośrednim odparciu ale również przewidzeniu przyszłego ryzyka, które jest 
trudne do wychwycenia. Dlatego ważne jest tworzenie bezpiecznych sieci  
i systemów komputerowych. Wiodącą rolę w tej sferze odgrywają systemy 
przestrzenne. GIS dzięki swoim możliwością wpływa na ochronę poprzez

17
: 

─ możliwość stałego monitoringu wszystkich sieci; 
─ analizowanie wielu zdarzeń w każdej postaci; 
─ filtrowanie zdarzeń nadmiarowych i rozróżnianie pochodzących danych;  
─ tworzenie zdarzeń złożonych i wtórnych;  
─ tworzenie schematów zachowań indywidualnych części składowych 

systemu; 

─ możliwości graficzne i wizualizacyjne;  
─ analizowanie pozyskanych danych;  
─ tworzenie alarmów i rozsyłanie wiadomości o zagrożeniach;  
─ badanie przyczyn i korelacji sytuacji niebezpiecznych; 
─ możliwości wczesnego reagowania na zagrożenia. 
Ochrona infrastruktury krytycznej leży w gestii organów państwowych. 

Ochrona ta jest prowadzona m.in. poprzez tworzenie systemów kontrolujących, 
które wykorzystują technologię GIS. Obiekty szczególnie ważne dla danego okręgu 
trafiają do rejestru państwowego, gdzie tworzone są mapy cyfrowe wraz z ich 
rozmieszczeniem i podstawowymi danymi na ich temat. Projektowane są  
również sieci powiązań pomiędzy obiektami strategicznymi a innymi budynkami 
publicznymi. Wykorzystanie technologii komputerowej wpływa na możliwość  
ciągłej analizy bezpieczeństwa i skrócenie czasu reakcji podczas zagrożenia 
infrastruktury. Wykorzystanie występujących warstw cyfrowych umożliwia 
tworzenie prognoz zagrożeń naturalnych lub społecznych. 

Działania człowieka lub oddziaływania sił natury mogące spowodować 
zakłócenia w sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej są stale 
analizowane poprzez systemy przestrzenne. Zagrożenia naturalne takie, jak: 
powodzie, silne wiatry, susze, anomalie pogodowe, epidemie, plagi zwierzęce 
charakteryzują się działaniami destrukcyjnymi nie tylko na środowisko, ale również 
na obiekty, instalacje i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa obywateli

18
, dlatego 

ważne jest organizowanie ochrony w tych dziedzinach. Za pomocą systemów GIS 
możliwa staje się potencjalne określenie czasu i miejsca wystąpienia danej 
katastrofy naturalnej. Zbieranie informacji w bazie danych na temat poprzednich 
wystąpień danego zagrożenia umożliwia przygotowanie się na nie. Poprzez 
posiadanie danych na temat rozległości, skali oraz charakteru zagrożenia 
występujących wcześniej katastrof, możliwa jest komputerowa symulacja kolejnego 
wydarzenia. Stwarza to dużą przewagę służb w przygotowaniu sił i środków 
niezbędnych do protektoratu danych obiektów . Rozmieszczenie danych jednostek 

                                                 
16

 Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej zarys problematyki. Szczytno 2012, s. 189. 
17

 Lent B., Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce. Warszawa 2007, s. 130.  
18

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. 2003 r. nr 116  
poz. 1090). 



202 
 

 

w potencjalnym miejscu zagrożenia. Zabezpieczenie materiałowe niezbędnego do 
przywrócenia stanu pokoju. Systemy GIS wpływają na jakość przekazywania 
komunikatów o zagrożeniu dla społeczeństwa i podległych organów. Mają wpływ 
na możliwości kontrolowania skali zagrożenia, ale także potencjalnych skutków.  
Co prowadzi do przygotowania m.in. zaplecza logistycznego w czasie ewakuacji  
z miejsc zagrożonych. 

Kolejnym typem zagrożeń infrastruktury są zagrożenia wywołane 
funkcjonowaniem człowieka. System informacji geograficznej będący narzędziem 
analitycznym stwarza możliwość ciągłego monitoringu pracy ludzi. Za pomocą 
wyżej wymienionych systemów możliwa jest ciągła kontrola stanu technicznego 
pojazdów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury, monitoring 
transportów, wskazanie podatnych miejsc na awarię, prowadzenie zestawień 
transportów, ale także lokalizacji i kontroli trasy pojazdów. 

Ważne jest zapobieganie zagrożeniom bez względu na ich rodzaj, ponieważ 
konsekwencją na brak reakcji, może być zagrożenie ciągłości świadczenia 
kluczowych usług państwa, a tym samym zagrożenie zdrowia lub nawet życia 
obywateli

19
. Biorąc pod uwagę fakt iż infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę  

w funkcjonowaniu państwa ale również w zapewnieniu bytu obywateli, to procesy 
jej ochrony są jednym z priorytetów stawianych władzą państwa. Proces ochrony 
infrastruktury krytycznej obejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia 
funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej, zakłada 
również stopniowe dochodzenie do oczekiwanego rezultatu oraz nieustanne 
doskonalenie

20
. Celem działań podjętych przez podmioty funkcyjne jest dbanie  

o sprawne funkcjonowanie i niezawodność infrastruktury. Poza tym władze są 
odpowiedzialne za opracowanie systemów monitoringu i analizy danych 
geograficznych wspomagające służby bezpieczeństwa w czasie działań. Kolejnym 
ważnym aspektem jest wskazanie obiektów zagrożonych, dlatego systemy 
ostrzegania i reagowania w razie niebezpieczeństwa wykorzystują możliwości 
technologiczne GIS. Systemy Geoinformacyjne stwarzają możliwości gromadzenia 
i obszernej analizy danych przestrzennych. Posługiwanie się technologiami 
komputerowymi daje gwarancję szybkiego przetwarzanie danych oraz 
przeprowadzanie symulacji zasięgu i skutków wystąpienia danego zagrożenia. 
Przewodnim elementem systemu ochrony infrastruktury krytycznej jest odpowiedni 
monitoring zagrożeń oraz nienaganny model symulacyjny. Tworzenie takiego 
wzoru wymaga zebrania informacji o miejscu zlokalizowania danej infrastruktury  
i podatności na dane zagrożenia np. powódź, pożar, silne wiatry.  

Prognozowanie zagrożeń oddziaływujących na infrastrukturę krytyczną 
wymaga budowy systemu informacyjnego. Sprecyzowana funkcjonalność, 
modelowanie terenowe, gromadzenie danych o obiektach i przeprowadzanie 
analizy to funkcje niezbędne do ochrony infrastruktury krytycznej, zapewnianej 
przez te systemy

21
. Zapisywanie symulacji oraz ich odtwarzanie jest możliwe 

poprzez zapis w bazach danych. Wyżej wymienione procesy wpływają na sprawne 
funkcjonowanie infrastruktury krytycznej oraz na zapewnienie priorytetowej 
potrzeby bezpieczeństwa publicznego danej jednostki.  
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 Zamiar Z., Wełyczko L., Zarządzanie kryzysowe. Wrocław 2012, s. 52. 
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 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB. Warszawa 2015.  
21

 Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej. Zarys problematyki. Szczytno 2012, s. 192. 
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GIS pozwala na przetwarzanie danych, mogących wskazać zarówno 
przyczynę, jak i przeprowadzenie symulacji zagrożenia. Dzięki selekcjonowaniu 
napływających informacji z różnych źródeł, pozwala na wybór tych najistotniejszych 
na potrzeby danego zdarzenia. Ułatwia to proces reakcji na dana sytuację oraz 
wpływa na wzrost efektywności zarządzania w sytuacjach kryzysowych i działania 
służb ratowniczych. Dane przestrzenne wykorzystywane są przez podmioty 
zarządzania kryzysowego w każdej fazie, co wpływa na sprawną komunikację  
oraz ich wydajny proces funkcjonowania. Tworzenie mechanizmów ochronnych 
informacji stało się głównym wyzwaniem w kreowaniu bezpieczeństwa 
współczesnego świata, dlatego wszystkie systemy odpowiadające za 
zabezpieczenie informacji, serwery aplikacji, poczty elektroniczne, serwery 
produkcyjne, geoportale i serwisy mapowe są stale podpięte pod system 
monitorujący i analizujący miliardy zdarzeń przez cały rok

22
. System ten poddaje 

analizie informacje z różnych źródeł, segreguje je w podgrupy i zachowuje  
w pamięci. Ochrona opiera się na tworzeniu profilu zachowań i wykrywaniu zmian 
wraz z analizą przyczyn. Zapisywaniu danych i tworzeniu ich kopii.  

Bezpieczeństwo jest jedną z głównych potrzeb jednostki, ale również całych 
społeczności, dlatego istotnym wydaje być się tworzenie narzędzi niezbędnych do 
zaprezentowania zagrożeń wpływających na zaburzenie porządku publicznego. 
Ważne jest rzetelne i czytelne przedstawienie skali i typologii zagrożeń 
,przeprowadzenie identyfikacji opierającej się na potrzebach społecznych. Takie 
komponenty zostały stworzone i budują system bezpieczeństwa państwa, noszą 
nazwę map zagrożeń bezpieczeństwa a swoja działalność opierają na Systemie 
Informacji Geograficznej. Za pomocą wymienionych map każdy mieszkaniec 
danego rejonu, zespoły zarządzania kryzysowego, mają możliwość oceny 
zagrożeń i informowania. Jednak najważniejszym atutem jest możliwość 
wskazania bezpośredniego miejsca zagrożenia na mapie, a uniknięcie 
dezinformacji podczas wprowadzania danych ułatwia skatalogowanie 
wpływających wiadomości w trzech głównych płaszczyznach

23
:  

─ informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 
─ informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  

 bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; 

 w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu, 

─ informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem 
platformy wymiany informacji. 

Reasumując, dwie płaszczyzny pozyskiwania informacji opierają swoją 
działalność na systemach informacji przestrzennej. 

Wizualizacja mapowa i tworzenie graficznej prezentacji jest nieodłączną opcją 
jaką gwarantuje system. Dostęp do map umożliwia wyłonienie zagrożeń  
i zapewnienie możliwości wczesnego reagowania na nie. GIS tworzy możliwości 
kontrolne, ochronne i analityczne co klasyfikuje go, jako najważniejsze narzędzie 
do zapewnienia bezpieczeństwa informacji a tym samym w tworzeniu systemów 
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bezpieczeństwa państwa. Każdy podmiot oraz organ dbający o ład na swoim 
terytorium, wykorzystuje do tego celu systemy informacji geograficznej. Podkreśla 
to znaczącą rolę GIS w XXI wieku. Podsumowując Systemy Informacji 
Geograficznej towarzyszą ludziom na każdym kroku, a ich działanie szczególnie 
możemy zaobserwować w sektorze bezpieczeństwa. komputeryzacja i cyfryzacja 
sprzętu wymusza na podmiotach stosowania technologii GIS w codziennej pracy, 
ponieważ systemy te przyczyniają się do zwiększenia funkcjonalności służb  
i wpływają na poprawę usług w tej dziedzinie. Systemy przestrzenne umożliwiają 
szybki dostęp do informacji, a przy monitorowaniu porządku publicznego jest to 
pożądane. GIS przyczynia się m.in. do:  

─ rozmieszczenia sieci jednostek; 
─ ulokowania poszczególnych patroli;  
─ uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskania informacji;  
─ prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia;  
─ weryfikacji przeprowadzonych działań; 
─ zarządzania posiadanymi informacjami i możliwość ich szyfrowania 
─ monitorowania zagrożeń występujących w przeszłości i przyszłości oraz 

obecnych; 

─ tworzenia map przestępczości; 
─ powstawania geoportali wpływających na bezpieczeństwo; 
─ projektowania zestawień warstwowych i pracy z wykorzystaniem tych 

komponentów; 
Technologia XXI wieku dostarcza nam szerokie możliwości związane  

z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Należy jednak pamiętać, że żaden 
komputer nie zastąpi człowieka oraz to, że nawet najlepszy sprzęt może ulec 
awarii.  

Najnowocześniejsze komputery potrafią wprowadzić człowieka w błąd co 
wpływa na podjęcie złej decyzji przez daną jednostkę. Należy podkreślić, że 
komputery wyposażone w system przestrzenny to jedynie narzędzie pomocnicze  
a nie decyzyjne. 

 
Zakończenie 
Wiek XXI charakteryzuje się dużym rozwojem technologicznym  

i wprowadzeniem wielu usprawnień oraz rozwiązań wpływających na życie 
każdego człowieka. Proces upowszechnienia technologii powiązany jest  
z rosnącym zapotrzebowaniem na bieżące i aktualne informacje, ponieważ 
informacja oraz systemy tworzone na jej podstawie stały się zasobem 
strategicznym i dobrem o dużym znaczeniu, a także czynnikiem wytwórczym 
wpływającym na rozwój wielu społeczeństw.  

Nowe rozwiązania technologiczne wpływają na usprawnienie wielu czynności  
i procesów decyzyjnych, zarówno indywidualnych jednostek, jak i służb  
i administracji państwowej. Za pomocą narzędzi informatycznych udoskonalono 
pracę dziesiątek obszarów gospodarki państwa, co wpłynęło na to, że cykle 
decyzyjne w wielu sektorach stały się uzależnione od wykorzystania systemów 
przetwarzających informację. 

Jednym z głównych systemów odpowiadających za pracę na informacji  
i przechowywania danych stał się System Informacji Geograficznej (GIS). System 
Geoinformacyjny za pośrednictwem interaktywnej prezentacji danych w postaci 
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mapy cyfrowej, pozwala na obserwowanie rozwijających się zdarzeń i procesów 
zachodzących w środowisku i jednocześnie wpływa na podejmowanie kluczowych 
decyzji w momencie wystąpienia zagrożenia. Stąd kluczowym stało się 
dostarczanie informacji o przestrzeni i sposobach wykorzystania, posiadanych 
zasobów na potrzeby administracyjne, ale również na procesy związane z budową 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ze względu na wzrost znaczenia GIS  
w znaczących obszarach ochronnych Systemu Informacji Geograficznej wpływa na 
budowę bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowanie systemów zarządzania 
kryzysowego.  

Zaprezentowane zagadnienia miały na celu zaspokojenie potrzeb  
w dziedzinie wiedzy – jakie czynniki wpływają na wykorzystanie GIS w obszarze 
bezpieczeństwa, zrozumienia – w jaki sposób System jest wykorzystywany do 
ochrony i budowy bezpieczeństwa publicznego, umiejętności – zrozumienie  
i wykorzystanie zdobytej wiedzy wpływające na udoskonalenie funkcjonalności 
Systemu Informacji Geograficznej, rozumianego, jako narzędzie składające się 
wielu komponentów (metod, środków technicznych, sprzętu, oprogramowania, 
bazy danych, procedur i ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem) służącym 
do pozyskiwania, publikowania, przetwarzania oraz analizowania informacji 
przestrzennych. 

 Aby GIS mógł funkcjonować skutecznie niezbędne jest harmonijne  
i współmierne istnienie wymienionych wyżej komponentów, ponieważ każdy z nich 
odgrywa istotną rolę w budowie niezawodnego systemu przepływu informacji. 

Za pomocą oprogramowania i sprzętu komputerowego możliwe staje się 
magazynowanie, przetwarzanie i prezentowanie pozyskanych danych, zarówno 
przestrzennych (odnoszących się do lokalizacji obiektu), jak i opisowych 
(przedstawiających dokładne cechy przedmiotu).  

Metody oraz formy pozyskiwania informacji wpływają na ich jakość i bieżącą 
aktualizację przechowywanych plików i map komputerowych niezbędnych do 
istnienia GIS. Wskazano na kilka form zdobywania informacji, jednak 
najpopularniejszą z nich stała się digitalizacja, polegająca na skanowaniu 
przestrzeni, ukształtowania terenu i prezentacji danych na ekranie komputera. 
Metoda fotogrametrii umożliwia błyskawiczny zbiór informacji, jednak opiera się na 
pracy komputera, dlatego do pozyskiwania dokładnych danych niezbędne jest 
dokonywanie pomiarów terenowych, wpływających na dużą dokładności 
prezentacji wirtualnych map.  

Bezpieczne gromadzenie informacji możliwe jest za pośrednictwem baz 
danych oraz serwerów lokalnych, udostępnionych publicznie, które stale chronione 
są przez systemy bezpieczeństwa. 

Kluczowym elementem budującym GIS, są ludzie, którzy znając strukturę 
funkcjonowania systemu i posiadając zdolności analityczne, wykorzystują system 
do podejmowania kluczowych decyzji i usprawnienia codziennych czynności, na 
podstawie przeprowadzanych symulacji komputerowych.  

Dzięki wzajemnym elementom i procesom oddziałującym, GIS stał  
się systemem o szerokich możliwościach analitycznych i wizualizacyjnych 
wpływających na udogodnienie jakości życia każdego człowieka, a w tym na 
poprawę bezpieczeństwa oraz sprawność funkcjonowania systemu zarządzania  
w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. 
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Celem niniejszej pracy było udowodnienie stwierdzenia, że System Informacji 
Geograficznej wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Cel ten został 
zrealizowany, a świadczy o tym fakt, że w dzisiejszych czasach służby i organy 
bezpieczeństwa opierają swoją działalność na zbieraniu i przetwarzaniu informacji 
przestrzennej, do której pełny dostęp umożliwia System Informacji Geograficznej. 
Działania funkcjonariuszy są oparte na informacjach udostępnianych w lokalnych 
bazach danych, a analizy przestrzenne poziomu zagrożenia uzależnione są od 
wykorzystania map cyfrowych udostępnianych przez GIS.  

Technologia umożliwiająca skomputeryzowanie map, stała się ważnym 
narzędziem pomocniczym wykorzystywanym przez służby i organizacje dbające  
o bezpieczeństwo do zapewnienia porządku publicznego. Stało się tak, ponieważ 
technologia informacji przestrzennej umożliwia stały i szybki dostęp do informacji  
i przyczynia się do wykonywania takich zadań, jak:  

─ rozmieszczenie sieci jednostek prewencyjnych i patrolowych,  
─ rozlokowanie poszczególnych komisariatów i innych obiektów i środków 

posiadanych przez służby bezpieczeństwa, 
─ tworzenie map przestępczości z dokładnymi danymi na temat 

popełnianych wykroczeń, 

─ skrócenie czasu i udoskonalenie działań, poprzez organizowanie płynnych 
dojazdów służb prewencyjnych na miejsce zdarzenia, 

─ analizę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, 
─ interpretację statystyczną występujących zależności, dzięki wykorzystaniu 

map cyfrowych z dostępem do wielu warstw tematycznych, 

─ badanie przyczyn i korelacji niebezpiecznych oraz alarmowanie ludności  
o wystąpieniu takowych zdarzeń,  

─ tworzenie schematów i ich stała analiza pod kątem zachowań określonych 
podmiotów bezpieczeństwa,  

─ planowanie akcji ratunkowej i weryfikacja podjętych decyzji, 
─ pracę na informacji i możliwość szyfrowania poufnych danych, 
─ monitorowanie zagrożeń mogących wystąpić, ale również określenie 

podatności, na występujące niepokoje w przeszłości,  
─ powstawanie geoportali mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa, 
─ projektowanie konfiguracji warstwowych i pracy z ich wykorzystaniem. 
Za pomocą szerokich możliwości analitycznych i programowych, GIS  

wpłynął na usprawnienie procesu podejmowania decyzji i szybszy dostęp do 
informacji, co czyni ten system nieodłącznym narzędziem w pracy służb i organów 
bezpieczeństwa. 

Narzędzie geoprzestrzenne posiada wiele zalet i perspektyw rozwojowych, 
poza udoskonaleniem procesu zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwia: dokładną 
orientację w terenie, szybki dostęp do aktualnych danych i map w formie cyfrowej 
oraz analizę wielu sytuacji jednocześnie. Jednak, należy zwrócić uwagę na 
zagrożenia, jakie można napotkać podczas użytkowania wymienionego systemu.  

Największym zagrożeniem dla funkcjonowania systemu jest dostęp do 
nieaktualnych danych, ponieważ korzystanie z nich może prowadzić do podjęcia 
złych decyzji, co wpłynie na eskalację niepokoju. Pozostałe zagrożenia wiążą się  
z funkcjonowaniem grup hackerskich i terrorystycznych mających na celu kradzież 
danych i wykorzystanie ich do celów niezgodnych z prawem.  
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Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie z map cyfrowych, 
wpływa na utratę umiejętności posługiwania się mapami w formie papierowej. Jest 
to duże zagrożenie, ponieważ w czasie braku dostępu do Internetu, systemy 
przestaną działać prawidłowo a ludzie nie będą w stanie podejmować 
podstawnych decyzji. 

Przed systemem stawia się duże wyzwania mające na celu poprawę jego 
funkcji oraz dokładności prezentacji danych. Wymaga się większej 
samowystarczalności systemu zapominając o fakcie, że GIS jest narzędziem 
pomocniczym a nie decyzyjnym. Nie można obciążać systemu odpowiedzialnością 
za podejmowane decyzje wpływające na ratowanie życia czy zapewnienie 
bezpieczeństwa drugiej osoby. Użytkownicy mapowego narzędzia powinni być 
świadomi jego przeznaczenia do celów analizy środowiska zagrożenia i tego,  
że korzystanie z zawartych danych systemowych, wiąże się z pełną 
odpowiedzialnością za nie. Co wynika z faktu, że system ma na celu pomoc  
w podejmowaniu decyzji, a nie przejmowanie roli decydenta. Należy jednak 
pamiętać, aby móc stale i bezpiecznie korzystać z Systemu Informacji 
Geograficznej wymusza się realizację szeregu działań zmierzających do poprawy 
wydajności systemu. Zadania, mające na celu zwiększenie zdolności użytkowych 
powinny opierać się na: 

─ stworzeniu obszernych baz danych, które będą aktualizowane na bieżąco,  
─ dokonywania analizy, jakości pozyskiwanych informacji przez osoby 

funkcyjne, 
─ budowaniu systemów zabezpieczeń danych oraz tworzenie organów 

dbających o dostęp do bezpiecznej informacji, 

─ ułatwienie dostępu do publikowanych danych oraz map komputerowych, 
─ ustanowienia norm prawnych związanych z dostępem do informacji 

przestrzennej, 

─ uświadomienie społeczeństwa o dużym wpływie GIS na rozwój wszystkich 
sektorów gospodarki państwa,  

─ przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników, z obsługi urządzeń 
wyposażonych w technologię przestrzenną. 

Technologia GIS wzbogaca nasze życie i wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa, bez względu na to gdzie i w jakim czasie się znajdujemy, 
wspomaga funkcjonowanie wielu systemów prewencyjnych – systemu zarządzania 
kryzysowego, systemów służb bezpieczeństwa, systemu zdrowia oraz systemu 
militarnego. System Informacji Geograficznej jest stale udoskonalany, jego 
możliwości rozwojowe są nieograniczone, dlatego dalszy rozwój cywilizacyjny  
i działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa są uzależnione od jego 
wykorzystania i świadomego użytkowania.  

 
Streszczenie 
Przez setki lat do opisania otaczającej nas przestrzeni, posługiwano się 

kartografią. Wykorzystując do tego celu analizę informacji przestrzennej. Metoda ta 
polegała na rysowaniu map przez obserwację określonej lokalizacji. Stwarzała 
wiele problemów i była czasochłonna, wnoszenie poprawek na mapę, wymagało 
dużej precyzji. W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem technologii, pomocą  
służą nam komputerowe systemy informacji geograficznej (ang. Geographical 
Information System – GIS) nazwane, zależnie od przyjętej metodyki i konwencji, 
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również systemami informacji przestrzennej, systemami informacji terenowej lub 
systemami Geoinformacyjnymi. Rozbudowa systemu informacji geograficznej 
wpływa na wzmocnienie podwalin systemu bezpieczeństwa na każdym szczeblu 
administracyjnym, za które odpowiedzialne są komórki zarządzania kryzysowego. 
GIS został upowszechniony w każdej gałęzi gospodarki, a także w sektorze 
bezpieczeństwa. Artykuł ma na celu wskazanie wykorzystywania systemów 
informacji geograficznej w bezpieczeństwie publicznym przez służby i organy 
stojące na straży bezpieczeństwa jakim są zespoły zarządzania kryzysowego  
i udowodnienie tezy, że rozwój technologiczny GIS jest niezbędny w dalszych 
procesach wpływających na bezpieczeństwo obywateli. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, system GIS, zarządzanie 
kryzysowe 

 
Summary 
For hundreds of years, cartography was used to describe the space around 

us. Using spatial information analysis for this purpose. This method consisted in 
drawing maps by observing a specific location. It created many problems and was 
time-consuming, making corrections to the map, it required high precision. 
Nowadays, with the development of technology, we use computer geographic 
information systems (GIS), named, depending on the methodology and 
conventions adopted, also spatial information systems, field information systems or 
Geoinformation systems. The development of the geographic information system 
affects the strengthening of the foundations of the security system at every 
administrative level for which crisis management cells are responsible. GIS was 
disseminated in every branch of the economy as well as in the security sector. The 
article aims to indicate the use of geographic information systems in public security 
by security services and bodies which are crisis management teams and proving 
the thesis that the technological development of GIS is necessary in further 
processes affecting the security of citizens. 

Key words: security, threats, GIS system, crisis management 
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Anna PŁACHTA 
Akademia Sztuki Wojennej 
Wydział  Bezpieczeństwa Narodowego 
 

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA SPORTOWEJ IMPREZY MASOWEJ  
 

 
Założenia badawcze 
W poniższym opracowaniu badania ukierunkowane zostały na poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie: na czym polega istota bezpieczeństwa sportowej imprezy 
masowej.  

Na podstawie postawionego problemu przyjęto, iż prawdopodobnie  
istota bezpieczeństwa sportowej imprezy masowej polega na zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach imprezy masowej poprzez 
prawidłowe wywiązanie się z obowiązków organizatora, uczestników oraz 
powołane służby.  

Opracowując powyższą pracę oparto się w głównej mierze na analizie 
przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. 
(Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54 z późn. zm.). W celu dowiedzenia postawionej  
hipotezie zostaną przeprowadzone badania empiryczne z zastosowaniem analizy 
materiałów źródłowych.  

 
Wprowadzenie 
Podstawową regulację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sportowych 

imprez masowych stanowi Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
1
. Ustawa 

określa zasady i warunki postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa 
imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie  
imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących 
bezpieczeństwa imprez masowych, zasady odpowiedzialności organizatorów za 
szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaną imprez masowych.  

W niniejszym opracowaniu podana zostanie definicja bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa 
sportowej imprezy masowej, a także specyfika bezpieczeństwa imprezy masowej.  

 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny  
Bezpieczeństwo jest to jedna z fundamentalnych wartości w życiu każdego 

człowieka. Poczucia bezpieczeństwa nie da się zastąpić niczym innym. Jest to 
stan dający poczucie pewności, który odznacza się brakiem ryzyka, utraty 
szczególnie cenionych wartości jak zdrowie, praca, szacunek, uczucia. Wyróżnia 
się m. in. bezpieczeństwo globalne, regionalne, narodowe; bezpieczeństwo 
militarne, polityczne, społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; 
bezpieczeństwo strukturalne i personalne

2
. 

Jak wyjaśnia płk. prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski (komunikacja  
osobista, 2017 rok) istota bezpieczeństwa to wolność od zagrożeń, zapewnienie 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54  
z późn. zm.; dalej jako ustawa). 

2
 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2010, s. 13. 
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nienaruszalnego przetrwania podmiotu co stanowi warunek swobodnego rozwoju. 
Absolutne bezpieczeństwo to zneutralizowanie zagrożeń, które mogłyby jemu 
zagrozić. Bezpieczeństwo obejmuje wszystkie dziedziny życia i działalności ludzi

3
.  

Podobnie J. Stańczyk traktuje istotę bezpieczeństwa jako pewność, która jest 
warunkiem gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojowych, która 
może być obiektywna lub subiektywna

4
. 

Natomiast porządek publiczny odnosi się do przestrzegania wszelkich 
obowiązujących w danym społeczeństwie norm. Dbanie o porządek publiczny jest 
to dbanie o ład publiczny w taki sposób aby społeczeństwo funkcjonowało  
w normalnych relacjach co ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Według 
Andrzeja Misiuka „porządek publiczny oznaczać będzie faktycznie istniejący układ 
stosunków społecznych, uregulowany przez zespół norm prawnych i innych  
norm społecznie akceptowanych, gwarantujący niezakłócone i bezkonfliktowe 
funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie”

5
. 

Konieczność ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ma charakter 
nadrzędny nad innymi wartościami o czym stanowią zapisy Ustawy Zasadniczej. 
Zgodnie z art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy jest obowiązany 
szanować wolność i prawa innych. Jednak ograniczenia w zakresie korzystania  
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie  
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego m.in. 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego

6
. 

Ustawa o Policji
7
 wskazuje, iż zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego 

jest sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub 
wolności obywateli, bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych 
rozmiarach, czy też bezpośredniego zagrożenia dla siedzib najwyższych organów 
władzy i administracji państwowej, obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa, dla gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa 
dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych. 

Ustawa o zarządzeniu kryzysowym
8
 stanowi, iż sytuacja kryzysowa to 

sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadzi w konsekwencji do zerwania 
lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym 
zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że  
użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie 
uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.  

Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji
9
 wskazuje, iż impreza 

masowa o podwyższonym ryzyku, do której w wielu przypadkach kwalifikowana 
bywa sportowa impreza masowa, i w trakcie której do ochrony bezpieczeństwa  

                                                 
3
  Wykłady przeprowadzone przez płk. prof. dra hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego z przedmiotu 
Zarządzanie kryzysowe, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 21.10.2017 r.  

4
  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996, s. 20 za: J. Marczak i in., 
Podstawy  bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji. Bezpieczeństwo narodowe – 
pojęcie, charakter, uwarunkowania. Warszawa 2008, s. 9. 

5
  A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2013, s. 19. 

6
  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), art. 31.  

7
  Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zm.), art. 18. 

8
  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590), art. 3.  

9
  Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form 
przygotowania i realizacji zadań policji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub ich mienia albo 
bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. KGP nr 5 poz. 49).  
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i porządku publicznego niezbędne jest użycie większej liczby policjantów, należy 
do katalogu sytuacji kryzysowych. W trakcie przedmiotowych imprez dochodzi 
częstokroć do pojedynczego lub zbiorowego łamania prawa, które znacząco 
wpływają na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 
Podstawy prawne 
Podstawowym aktem prawnym ustanowionym dla zapewnienia 

bezpieczeństwa sportowych imprez masowych jest Ustawa o bezpieczeństwie 
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54 z późn. 
zm.). Pierwszą regulacją prawną tego obszaru była Ustawa z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, która została zastąpiona przez 
Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. W 2015 r. wskazana Ustawa została ponownie 
znowelizowana. Dodatkowo kwestie prawne w omawianej płaszczyźnie regulują: 

─ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem 
medycznym imprezy masowej (Dz. U. 2012 nr 34 poz. 181), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 
masowej (Dz. U. nr 16 poz. 73), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 marca 2010 roku w sprawie przekazywania informacji dotyczących 
bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. nr 54 poz. 329), 

─ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów 
imprez masowych (Dz. U. 2010 nr 54 poz. 323), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu utrwalania szkód 
powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprez  
(Dz. U. 2009 nr 121 poz. 1006), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
3 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu wykonywania osobistego 
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu określonym 
przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej 
(Dz. U. 2009 nr 125 poz. 1039), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postępowania  
w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia  
w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. 2009 nr 113 poz. 1113), 

─ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie 
wymogów jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy 
masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych 
warunków i sposobów ich działania (Dz. U. 2002 nr 83 poz. 940), 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
10 czerwca 2010 roku w sprawie bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać 
stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia  
6 lipca 2010 roku), 

─ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie 
wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 



214 
 

 

służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z dn. 2 września 2011 
roku).  

Ponadto akty prawa międzynarodowego, w tym rezolucje i zalecenia: 

─ Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów w czasie trwania 
imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej sporządzona  
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 roku (D.U. z dnia 17 listopada 1995 r.), 

─ Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1993 roku dotyczące 
odpowiedzialności organizatorów imprez masowych, 

─ Zalecenie Rady z dnia 1 grudnia 1994 roku dotyczące bezpośredniej, 
nieformalnej wymiany informacji z państwami Europy Środkowej  
i Wschodniej w dziedzinie międzynarodowych imprez sportowych (sieć 
osób wyznaczonych do kontaktów), 

─ Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 1996 roku dotyczące wytycznych  
w sprawie zapobiegania zakłóceniom porządku związanym z meczami  
piłki nożnej i ograniczania występowania takich zakłóceń porządku  
z załączonym standardowym formatem wymiany informacji policyjnych  
o chuliganach piłkarskich (Dz. U. C 131 z 3.5.1996), 

─ Rezolucja Rady z dnia 9 czerwca 1977 roku dotycząca zapobiegania 
chuligaństwu futbolowemu i ograniczenia występowania tego zjawiska 
poprzez wymianę doświadczeń, zakaz wstępu na stadiony i poprzez 
politykę medialna (Dz. U. C 193 z 24.6.1997), 

─ Rezolucja Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie podręcznika 
dotyczącego międzynarodowej współpracy policyjnej oraz środków  
w zakresie zapobiegania aktom przemocy i zakłócaniu porządku  
i kontrolowaniu takich zjawisk związanych z międzynarodowymi meczami 
piłki nożnej (Dz. U. C 196 z 13.7.1999), 

─ Rezolucja Rady z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie podręcznika 
zawierającego zalecenia dla międzynarodowej współpracy policyjnej  
oraz dotyczącego środków w zakresie zapobiegania aktom przemocy  
i zakłócaniu porządku publicznego i kontrolowania takich zjawisk 
związanych z międzynarodowymi meczami piłki nożnej, które dotyczą co 
najmniej jednego państwa członkowskiego (Dz. U. C 22 z 24.1.2002), 

─ Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 roku dotycząca bezpieczeństwa  
w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. U. 
L 121 z 8.5.2002), 

─ Rezolucja rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzania 
przez państwa członkowskie zakazu wstępu na obiekty sportowe, na 
których odbywają się mecze piłki nożnej o charakterze międzynarodowym 
(Dz. U. C 281 z 22.11.2003), 

─ Rezolucja Rady z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie podręcznika zaleceń 
w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań 
prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami 
porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą 
co najmniej jednego państwa członkowskiego (Dz. U. C 322 z 29.12.2006), 

─ Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 roku zmieniająca decyzje 
2002/348/WSiSW dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki 
nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. U. L 155 z 15.6.2007). 
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Instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa sportowych imprez 
masowych  

Zgodnie z art. 5 Ustawy
10

 za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu  
i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Dodatkowo obowiązek 
zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie 
miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Staży Pożarnej i innych jednostkach 
organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia,  
a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach. Ustawodawca 
zobowiązał organizatora do spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa 
budowlanego, przepisach sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie 
udziału służb porządkowych, informacyjnych wraz z kierownikiem do spraw 
bezpieczeństwa, pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego, 
wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom 
służb ratowniczych i Policji, zapewnienie warunków do zorganizowania środków 
łączności dla służb, sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze, a także 
wydzielonych pomieszczeń dla służb kierujących (tzw. Control room).  

Zgodnie z art. 53
11

 Ustawy organizator zobowiązany został do zawarcia 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom 
uczestniczącym w imprezie masowej.  

Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie 
masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający 
warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych, a także 
opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

12
. 

Regulamin obiektu zawiera informacje o podstawach prawnych, 
umiejscowieniu obiektu, nadzorze obiektu za pomocą kamer monitoringu 
wizyjnego, możliwości dokonania przeszukania zawartości rzeczy lub bagażu osób 
wchodzących na teren obiektu, godzinie uruchomienia wejścia, zakazie wnoszenia 
i posiadania broni, wyrobów pirotechnicznych, alkoholu, środków odurzających czy 
przedmiotów niebezpiecznych (kije, kamienie).  

Regulamin imprezy masowej zawiera podstawę prawną, określenie praw  
i obowiązków organizatora, sposobu organizacji imprezy masowej, obowiązki  
i uprawnienia uczestników, warunki uczestnictwa oraz zasady odpowiedzialności 
za zachowanie niezgodne z regulaminem.  

Instrukcja postępowania obejmuje informacje o sposobie postępowania  
w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie 
imprezy masowej, a w szczególności opis procedury postępowania (wskazanie 
członka służby porządkowej, który zawiadamia służby ratownicze i Policję, służby 
wyznaczone do gaszenia pożaru), opis systemu ostrzegania (komunikaty głosowe, 
sygnały ostrzegawcze), organizacja ewakuacji, wyposażenie obiektu w instalacje  
i urządzenia przeciwpożarowe.  

W pierwszej kolejności Ustawodawca uczynił odpowiedzialnym organizatora 
za dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych. Jednakże nie zwolnił 

                                                 
10

 Ustawa o bezpieczeństwie imprezy masowej z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54  
z późn. zm.) art. 5. 

11
 Tamże, art. 53. 

12
 Tamże, art. 6. 
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z obowiązków podmiotów administracji publicznej, które z założeń ustawowych 
powołane są do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na szczeblu 
lokalnym odpowiedzialność spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta 
oraz wojewodzie, zgodnie z uchwalonymi w 1998 roku ustawami samorządowymi  
i o administracji rządowej w województwie

13
. Do ich podstawowych uprawnień 

należy wydawanie, na wniosek organizatora, zezwoleń na przeprowadzenie 
imprezy masowej, czy też zakazu jej przeprowadzenia, na czas określony lub do 
odwołania.  

Do oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku  
z planowaną imprezą masową (tzw. analiza zagrożeń) uprawniono Policję  
i Państwową Straż Pożarną. Wspomniane służby we współpracy ze Strażą 
Miejską, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich, czy też 
kierownikiem pogotowia ratunkowego oraz inspektorem sanitarnym dbają  
o bezpieczny przebieg sportowych imprez masowych. Do ich kompetencji należy 
kontrola miejsca przeprowadzania imprezy masowej (tzw. lustracja obiektu).  

Niewątpliwie kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywa Policja. 
W ramach tej formacji powoływane są komórki zadaniowe monitorujące przebieg 
meczów, uprawnione do zwalczania przestępczości pseudokibiców. W aktualnym 
kształcie w strukturach komend wojewódzkich funkcjonują wydziały do walki  
z przestępczością pseudokibiców, jej odpowiednikami na szczeblu komend 
miejskich i powiatowych są stosowne zespoły zadaniowe.  

Utworzona została funkcja spottersa, czyli funkcjonariusza Policji, który jest 
widoczny i działa przy kibicach. Jest ogniwem łączącym służby z kibicami. 
Policjanci – spottersi zostali przeszkoleni do działań prewencyjnych w otoczeniu 
kibiców tak aby wyeliminować z grupy tych najbardziej agresywnych lub zmieniać 
ich zachowanie.  

W trakcie ochrony Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Policji 
powstały Zespoły antykonfliktowe (tzw. ZAK-i) złożone z funkcjonariuszy Policji 
wyposażonych w niebieskie kamizelki z napisem „Policja Zespół Antykonfliktowy”. 
Zespoły te powołane zostały do łagodzenia napięć i tworzenia bufora pomiędzy 
umundurowanymi funkcjonariuszami a kibicami. Podstawowym ich zadaniem  
jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji oraz wkraczanie w sytuacje 
kryzysowe w taki sposób aby rozładowywać napięcie i nie doprowadzać  
do eskalacji konfliktów. Policjanci sprawdzili się podczas EURO 2012, gdzie 
towarzyszyli kibicom, także zagranicznych drużyn. Aktualnie także biorą udział  
w zabezpieczeniach nie tylko meczów piłki nożnej, ale także demonstracji  
i protestów o charakterze społecznym. 

Obok Policji, szerokie kompetencje posiada Państwowa Straż Pożarna, której 
funkcjonariusze, po dokonanej kontroli obiektu, wydają decyzję czy stan techniczny 
obiektu pozwala na bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej.  

Warunkiem prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzonej imprezy masowej jest 
udział podmiotów zapewniających zabezpieczenie medyczne. Punkty pomocy 

                                                 
13

 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591); Ustawa  
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1592); Ustawa  
o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1590); za:  
J. Struniawski Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń 
publicznych. Szczytno 2014, s. 13.  
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medycznej umiejscowione w miejscu przeprowadzania imprezy zapewniają 
pierwszą pomoc medyczną.  

 
Specyfika bezpieczeństwa sportowej imprezy masowej 
Sportowa impreza masowa jest to impreza masowa mającą na  

celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,  
a organizowana jest na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na 
którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej 
niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego 
przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, czy też terenie 
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000

14
. 

Niepowtarzalny charakter sportowych imprez masowych, a w szczególności 
meczów piłki nożnej, tworzą jego uczestnicy. Część z nich to zagorzali kibice 
dwóch przeciwnych drużyn, którzy najczęściej są ze sobą zantagonizowani. Im 
bardziej skonfliktowani kibice tym większe ryzyko wystąpienia pojedynczych lub 
zbiorowych naruszeń prawa. W takich przypadkach organ wydający zezwolenie 
określa, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka. Stosownie do 
wytycznych Ustawodawcy impreza podwyższonego ryzyka to impreza, w czasie 
której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi 
doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób, istnieje obawa wystąpienia  
aktów przemocy lub agresji. Wymogi prawodawcy wynikające z podwyższenia 
stanu zagrożenia skupione zostały m.in. na zwiększeniu liczby członków służb 
porządkowych i informacyjnych, określeniu liczby udostępnionych miejsc, czy też 
obowiązku utrwalania przebiegu imprezy. 

Zgodnie z Raportem dotyczącym organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów 
piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Sezon 2016/2017

15
 władze samorządowe 

nadawały meczom kwalifikacje imprez podwyższonego ryzyka na podstawie opinii 
Policji w 81 przypadkach w ramach Ekstraklasy, 52 w I Lidze i 29 w II Lidze. 
Najczęściej dotyczyło to meczów organizowanych przez Kluby Wisła Płock (10), 
Legia Warszawa (9), Lech Poznań (8), Ruch Chorzów (7). Natomiast przekazanie 
dowodzenia Policji przez organizatora imprezy miało miejsce 15 razy podczas 
wszystkich 908 meczów (1,6% meczów) rozgrywanych na szczeblu centralnym 
PZPN w trakcie całego sezonu 2016/17: 10 razy w Ekstraklasie, 3 razy w I Lidze,  
2 razy w II Lidze. Zgodnie z Raportem dotyczącym organizacji i stanu 
bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Sezon 
2015/2016

16
, władze samorządowe nadawały meczom kwalifikacje imprez 

podwyższonego ryzyka na podstawie opinii Policji w 67 przypadkach w ramach 
Ekstraklasy, 44 w I Lidze i 23 w II Lidze. Najczęściej dotyczyło to meczów 
organizowanych przez Kluby Zagłębie Lublin (9), Piast Gliwice (7), Legia 
Warszawa (7), Ruch Chorzów (7), Drutex-Bytovia Bytów (6), GKS Katowice (6), 
Rozwój Katowice (6). Natomiast przekazanie dowodzenia Policji przez 

                                                 
14

 Ustawy o bezpieczeństwie imprezy masowej z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54  
z późn. zm.), art. 3.  

15
 https://www.pzpn.pl/public/system/files/articles/5877/1996-20170713_2016_17_CALY_SEZON_ 
ORGANIZACJA_BEZPIECZENSTWO_DOIBI_PZPN.pdf (pobrano 03.12.2017 r.).  

16
 https://www.pzpn.pl/public/system/files/articles/4754/1496-20160712_2015_16_CALY_SEZON_ 
ORGANIZACJA_BEZPIECZENSTWO_DOIBI_PZPN.pdf (pobrano 03.12.2017 r.). 
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organizatora imprezy miało miejsce 9 razy podczas wszystkich 878 meczów 
rozgrywanych na szczeblu centralnym PZPN w trakcie całego sezonu 2015/16:  
7 razy w Ekstraklasie, 1 raz w I Lidze, 1 raz w II Lidze. 

Zatem, kwalifikacje meczów jako imprez masowych podwyższonego ryzyka,  
w perspektywie ostatnich dwóch sezonów oraz przekazanie dowodzenia Policji 
pozostają na zbliżonym poziomie.  

Komenda Główna Policji
17

 wskazuje, iż w I półroczu 2017r. Policja 
zabezpieczała 522 mecze piłki nożnej ze 104 meczami zakwalifikowanymi  
jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka co stanowi wzrost o 14 meczów 
podwyższonego ryzyka względem I półrocza 2016r. (łącznie 443 mecze).  

 
 

Rysunek nr 1: Liczba zabezpieczonych meczów piłki nożnej. 
Źródło: Raport Komendy Głównej Policji dotyczący bezpieczeństwa imprez masowych –  

I półrocze 2017 r. 

 
Legislatura nakłada także na uczestników odpowiedzialność karną za 

nieprzestrzeganie nakazanych zachowań
18

. 
Zgodnie z treścią art. 8

19
 uczestnicy imprez masowych zobowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,  
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu 
imprezy masowej. Ponadto zabronione jest wnoszenie na imprezę masową  
i posiadanie przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych.  

Do przestępstw najczęściej popełnianych przez kibiców należy czynna napaść 
lub znieważenie funkcjonariusza publicznego, spowodowanie naruszenia 
czynności narządu ciała, rozbój, a w przypadku wykroczeń to przebywanie  
w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, zanieczyszczanie, zaśmiecanie czy 
też niszczenie mienia. Najczęstszym jednak przypadkiem łamania prawa jest 

                                                 
17

 Raport dotyczący bezpieczeństwa imprez masowych – I półrocze 2017 r., http://www.kpk.policja. 
gov.pl/kpk/statystyki/11,Dane-statystyczne.html (pobrano 03.12.2017 r.).  

18
 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 54  
z późn. zm.), art. 3 pkt 3, ppkt 5.  

19
 Tamże, art. 8.  
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używanie środków pirotechnicznych, czyli palenie tzw. rac, zarówno podczas 
meczu, jak i w trakcie przemieszczania się kibiców przed lub po imprezie. 

Bardzo często także kibice przyjezdnych drużyn, podczas zorganizowanych 
przejazdów, dewastują udostępniane im autokary. 

Statystyki PZPN
20

 wskazują, iż w sezonie 2016/2017 podczas 908 meczów  
w Ekstraklasie, I i II Lidze najczęściej miały miejsca obraźliwe/ wrogie okrzyki 
(podczas 494 meczów), użycie środków pirotechnicznych (podczas 140 meczów), 
rzucanie przedmiotami na murawę lub w inne sektory (podczas 34 meczów) oraz 
wandalizm (podczas 29 meczów). Podobnie sytuacja przestawia się w sezonie 
2015/2016

21
 gdzie podczas 878 meczów w Ekstraklasie, I i II Lidze najczęściej 

miały miejsce także obraźliwe/ wrogie okrzyki (podczas 436 meczów), użycie 
środków pirotechnicznych (podczas 124 meczów), rzucanie przedmiotami na 
murawę lub w inne sektory (podczas 30 meczów) oraz protesty i demonstracje 
(podczas 27 meczów). 

W związku z tym, wg PZPN, incydenty stadionowe sezonowo powtarzają się 
w zbliżonych ilościach.  

Z raportów Komendy Głównej Policji dotyczących bezpieczeństwa imprez 
masowych

22
 wynika, że do najczęściej popełnianych przestępstw z Ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych należą czyny z art. 58 ust. 1-2 
(organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia, niezachowanie 
bezpieczeństwa podczas organizowania imprez masowych), art. 59 ust. 1-2 
(użycie, posiadanie środków pirotechnicznych na imprezie masowej), art. 60  
ust. 14 (naruszenie nietykalności cielesnej członka służby porządkowej, rzucanie 
przedmiotów, wdarcie się na teren imprezy masowej) oraz art. 61 (spiker, który 
prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu).  

 

 
Rysunek nr 2: Przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stwierdzone  

w I półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. 
Źródło: Raport Komendy Głównej Policji dotyczący bezpieczeństwa imprez masowych –  

I półrocze 2017 r. 
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 https://www.pzpn.pl/public/system/files/articles/5877/1996-20170713_2016_17_CALY_SEZON_ 
ORGANIZACJA_BEZPIECZENSTWO_DOIBI_PZPN.pdf (pobrano 03.12.2017 r.). 

21
 https://www.pzpn.pl/public/system/files/articles/4754/1496-20160712_2015_16_CALY_SEZON_ 
ORGANIZACJA_BEZPIECZENSTWO_DOIBI_PZPN.pdf (pobrano 03.12.2017 r.). 

22
 http://www.kpk.policja.gov.pl/kpk/statystyki/11,Dane-statystyczne.html (pobrano 03.12.2017 r.). 
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Spośród skierowanych w I półroczu 2017 roku do sądów 120 spraw  
o przestępstwa popełnione w związku z imprezami masowymi 8 zakończono 
prawomocnym wyrokiem (15 w I półroczu 2016 roku). W 11 przypadkach  
(o 1 więcej niż w I połowie 2016 r.) sądy orzekły zakaz wstępu na imprezy 
masowe. W przypadku 175 wniosków w sprawach o wykroczenia sądy wydały  
16 prawomocnych wyroków. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano  
18 zakazów wstępu na imprezę masową (o 38 mniej niż w I półroczu 2016 roku)

23
. 

Zorganizowanie zabezpieczenia imprezy masowej wymaga odpowiedniego 
przygotowania i współdziałania służb i organizatora. Na długo przed terminem 
planowanej imprezy masowej odbywają się spotkania podczas których uzgadniane 
są sposoby zabezpieczenia imprezy, m.in. możliwe warianty zagrożeń. 
Przedstawiciel organizatora przekazuje informacje czy kibice zgłaszają tzw. 
„oprawę” meczu, z którą w większości przypadków wiąże się użycie środków 
pirotechnicznych. Z doświadczenia wynika, iż przy okazji „opraw” pojawia się 
„pirotechnika”, ponieważ na „oprawę” meczu najczęściej składa się użycie 
wielkoformatowych transparentów, które wykorzystywane są przez kibiców do 
ukrycia momentu odpalania rac. Dodatkowo kibice, chcąc uniknąć kary, pod osłoną 
transparentu maskują twarz, co jest także łamaniem prawa i znacznie utrudnia 
identyfikację przy użyciu monitoringu stadionowego. Stąd, w przeważającej części, 
sprawcy tego przestępstwa nie zostają ustaleni, pomimo analizy materiałów foto-
video w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego.  

W takich przypadkach skrupulatność pracy członków służb organizatora 
kontrolujących kibiców przy wejściu na teren stadionu może wyeliminować środki 
pirotechniczne ze stadionów.  

 
Podsumowanie 
Analiza zgromadzonych materiałów, a w szczególności podstawowej regulacji 

w tym zakresie, a mianowicie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. nr 62, poz. 54 z późn. zm.) 
wskazuje, iż istota bezpieczeństwa sportowych imprez masowych polega na 
zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach imprezy 
masowej poprzez prawidłowe wywiązywanie się przez organizatora, powołane 
służby oraz uczestników z obowiązków.  

Należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków przez zobowiązane 
podmioty pozwoli na stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa nie tylko 
uczestnikom sportowych imprez masowych, ale także osobom innym niż 
publiczność.  

Wątpliwości budzi dokładność czynności przeprowadzanych przez służby 
porządkowe i informacyjne kontrolujące kibiców na bramach wejściowych, 
ponieważ notorycznie ma miejsce używanie, a zatem i wnoszenie środków 
pirotechnicznych na teren sportowej imprezy masowej.  

W przypadku powołanych służb jedynie właściwe przeszkolenie  
i doświadczenie na które składa się także wypracowanie algorytmów 
współdziałania pozwoli na zoptymalizowanie podejmowanych działań i niewątpliwie 
wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zminimalizowanie naruszeń 
prawa. 
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 http://www.kpk.policja.gov.pl/kpk/statystyki/11,Dane-statystyczne.html (pobrano 03.12.2017 r.). 
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Dodatkowo prawdopodobnie niski poziom wykrywalności tego rodzaju 
przestępstw oraz niski procent prawomocnych wyroków za popełniane 
przestępstwa i wykroczenia powoduje, iż kibice nadal dopuszczają się  
łamania prawa jak wspomniane używanie środków pirotechnicznych czy też 
popełnianego permanentnie wykroczenia polegającego na przebywaniu w miejscu 
nieprzeznaczonym dla publiczności jakim są m.in. barierki oddzielające 
poszczególne sektory.  

 
Streszczenie 
Artykuł poświęcony został istocie bezpieczeństwa sportowej imprezy 

masowej. Skupiono się głównie na nakreśleniu definicji bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, podstawach prawnych, instytucjach powołanych do zapewnienia 
bezpieczeństwa sportowych imprez masowych oraz specyfice bezpieczeństwa 
sportowej imprezy masowej. Podstawowy materiał źródłowy stanowi Ustawa  
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2009  
poz. 54 z późn. zm.). Dodatkowo autor korzysta z publikacji naukowych oraz 
doświadczenia zdobytego podczas zabezpieczania sportowych imprez masowych.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo imprez masowych, specyfika imprez 
masowych, odpowiedzialni za bezpieczeństwo sportowych imprez masowych 

 
Summary 
The article was devoted to the essence of sports security of the mass event. 

The focus was mainly on the definition of security and public order, the legal basis, 
the institutions established to ensure the safety of mass sporting events and the 
specificity of the security of a sporting event. The basic source material is the Act 
on the safety of mass events dated 20 March 2009 (Journal of Laws 2009, item 54 
as amended). In addition, the author used the scientific publication and experience 
gained while protecting sports mass events.  

Key words: mass events safety, specification of mass events, responsible for 
the safety of mass sports events 
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ŚWIADCZENIA Z ZAOPATRZENIA SPOŁECZNEGO  

JAKO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO  
FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY 

 
 
Wstęp 
Celem prezentowanego artykułu jest zweryfikowanie hipotezy roboczej 

głoszącej, że nabycie prawa do świadczeń z zaopatrzenia społecznego umożliwia 
zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa socjalnego funkcjonariuszy i żołnierzy.  
W opracowaniu przedstawiono znaczenie podstawowych terminów związanych  
z omawianym zagadnieniem oraz omówiono występujące między nimi relacje. 
Zwrócono również uwagę na fakt, że w Polsce dziedzina zaopatrzenia 
społecznego w ostatnim czasie została poddana intensywnym działaniom 
reformatorskim – zmianie uległo wiele rozwiązań oraz instytucji prawnych. Zdaniem 
autora artykułu nowelizacje przepisów nie pozostają bez wpływu na zachowania 
adresatów norm prawnych. Dzieje się tak, ponieważ wiedza na temat 
obowiązujących regulacji prawnych (de lege lata) dotyczących zaopatrzenia 
społecznego już od dawna nie pozostaje wyłącznie domeną fachowców. 
Przeciwnie, stała się ona częścią podstawowego kanonu wiedzy, przede 
wszystkim osób bezpośrednio zainteresowanych, a więc pozostających  
w stosunku służby. Posiadanie rzetelnych informacji o obowiązującym prawie jest 
bowiem niezbędne na co dzień do egzekwowania uprawnień, rozumienia procedur 
i poruszania się w sferze instytucji. Natomiast znajomość postulatów 
wskazujących, jakie powinno być prawo (de lege ferenda), zwłaszcza jeśli są one 
wygłaszane przez przedstawicieli instytucji rządowych

1
 lub polityków partii 

sprawujących władzę ma wpływ na decyzje o dalszym życiu zawodowym 
podejmowane przez funkcjonariuszy i żołnierzy.  

 
Bezpieczeństwo socjalne 
W nauce o polityce społecznej świadczenia społeczne definiowane są jako 

wszelkie środki pieniężne, dobra materialne i usługi, które służą zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb jednostek oraz rodzin. Ich cechą charakterystyczną jest to, 
że są one uzyskiwane bezekwiwalentnie, czyli nie stanowią bezpośredniego 
wynagrodzenia za pracę i są finansowane ze środków publicznych. Odbiorcą 
świadczeń społecznych jest zawsze jednostka lub gospodarstwo domowe, ale 

                                                 
1
  Takim organem jest Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, która wydaje opinie  
o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń 
projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady 
Ministrów. Zob. art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jednolity:  
Dz. U. 2012 poz. 392 z późn. zm.) w związku z § 1, 2, 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej 
funkcjonowania (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 6 poz. 21).   
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gromadzenie i wydatkowanie środków na ten cel ma wymiar publiczny, gdyż 
odbywa się z udziałem instytucji państwa lub pod ich nadzorem. Odpowiedzialność 
za organizację świadczeń społecznych należy do najważniejszych powinności 
państwowej polityki społecznej. Historyczne i kulturowe odrębności rozwoju państw 
różnicują znacznie rangę celów przypisywanych świadczeniom społecznym, ich 
zakres, rodzaje oraz zasady ich finansowania oraz otrzymywania. Podstawowe 
cele (funkcje) przypisywane świadczeniom społecznym to przede wszystkim 
ochrona przed skutkami różnych ryzyk socjalnych (funkcja zabezpieczająca); 
łagodzenie nierówności społecznych i wyrównywanie szans życiowych (funkcja 
egalitaryzująca); kształtowanie zachowań konsumenckich, pracowniczych, 
obywatelskich i rodzinnych (funkcja edukacyjna) i wzmacnianie więzi społecznych 
(funkcja integracyjna). Świadczenia socjalne są klasyfikowane według różnych 
kryteriów. Najczęściej porządkuje się je w zależności od formy, jaką przyjmują.  
W tym przypadku możemy mówić o świadczeniach pieniężnych (renta, emerytura, 
zasiłek, stypendium, subsydia do cen lub płac, ulgi), świadczeniach rzeczowych, 
na przykład zaopatrzenie w bezpłatny sprzęt ortopedyczny, bezpłatne leki,  
protezy dentystyczne, okulary oraz usługach społecznych takich jak powszechna 
edukacja szkolna, korzystanie z usług publicznej służby zdrowia, wszelkie formy 
poradnictwa, praca socjalna, usługi pielęgnacyjne domowe i zakładowe, 
korzystanie z placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jednak ze 
względu na ograniczenia tematyczne niniejszego opracowania bardziej użyteczna 
będzie klasyfikacja zgodnie z którą świadczenia społeczne porządkuje się według 
potrzeb w ten sposób zaspokajanych

2
. Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną 

grupę świadczeń tworzą w tej klasyfikacji świadczenia socjalne związane  
z potrzebą bezpieczeństwa socjalnego. Mam na myśli świadczenia uzyskiwane  
z ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego, pomocy społecznej oraz 
powszechnego systemu ochrony zdrowia i rehabilitacji inwalidów.  

Jak zdefiniować bezpieczeństwo socjalne? Badacze różnie określają treść 
tego pojęcia. W literaturze przedmiotu znaleźć można stwierdzenie, że „(…) 
bezpieczeństwo socjalne w drugiej połowie XX wieku zajęło czołową pozycję 
wśród wartości i potrzeb współczesnego obywatela cywilizowanego świata, na 
trwale wpisując się w katalog podstawowych praw obywatelskich ustrojów 
demokratycznych”

3
. Definicja legalna bezpieczeństwa socjalnego nie występuje  

w polskich jak i w europejskich aktach normatywnych. Zgodnie z definicją  
M. Księżopolskiego bezpieczeństwo socjalne to „stan wolności od zagrożeń, 
których skutkiem jest brak lub niedostatek środków utrzymania. Zagrożenia te to 
przede wszystkim zdarzenia zaliczane do typowych ryzyk socjalnych, takich jak: 
choroba, wypadek przy pracy i choroba zawodowa, niepełnosprawność, starość, 
utrata pracy, macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny. Poprzez niedostatek środków 
utrzymania należy w tym kontekście rozumieć zarówno niedostateczny poziom 
środków pieniężnych lub rzeczowych, będących w dyspozycji danej jednostki czy 
rodziny, jak i brak odpowiedniej opieki, gdy stan zdrowia lub sytuacja, w jakiej 
znalazła się dana osoba, wymagają udzielenia jej pomocy w takiej formie”

4
. 

Natomiast bezpieczeństwo społeczne, w odróżnieniu od bezpieczeństwa 

                                                 
2
  B. Rysz-Kowalczyk (red.): Leksykon polityki społecznej. Warszawa 2001, s. 208-210. 

3
  Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego (w:) L. Frąckiewicz (red.): 
Bezpieczeństwo socjalne. Katowice 2003, s. 11. 

4
  Leksykon polityki… dz. cyt., s. 20. 
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socjalnego określane jest jako stan wolności od niedostatku materialnych środków 
utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek; obejmuje 
więc nie tylko stan wolności od ryzyka socjalnego, ale i od zagrożeń rozwoju 
psychospołecznego jednostki, których źródłem może być całokształt uwarunkowań 
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Wyłącznie socjalno-ekonomiczne 
rozumienie bezpieczeństwa pozwala ograniczyć pole zainteresowań do analizy 
systemu zabezpieczenia społecznego rozumianego tradycyjnie, wyjście zaś poza 
materialne ujęcie poziomu życia jednostki „zakłada konieczność spojrzenia na całą 
politykę społeczną pod kątem realizacji jednej z jej naczelnych wartości – 
bezpieczeństwa”

5
 – stwierdza M. Księżopolski. W konsekwencji każdy system 

zabezpieczenia społecznego podlega ocenie również pod kątem jego wpływu na 
pozamaterialne aspekty poziomu życia jednostki i ograniczenie zagrożeń jej 
rozwoju. Należy w tymi miejscu podkreślić, że bezpieczeństwo socjalne jest różnie 
definiowane przez polskich naukowców. J. Jończyk przedstawia to zagadnienie  
w aspekcie potrzeby. Wspomniany badacz podkreśla, że potrzeba socjalnego 
bezpieczeństwa istnieje zanim wystąpią zdarzenia losowe i ich skutki. Jego 
zdaniem poczucie socjalnego bezpieczeństwa zapewnia gwarancyjna funkcja 
zabezpieczenia społecznego, wyzwala ona człowieka od obawy przed skutkiem 
socjalnego ryzyka i tworzy więcej przestrzeni dla aktywności zawodowej, 
gospodarczej, społecznej i politycznej

6
. Natomiast A. Rajkiewicz kwestę 

bezpieczeństwa socjalnego postrzega raczej jako kategorię polityki społecznej, 
która wyraża socjalne potrzeby społeczeństwa, prawo do określonych świadczeń 
oraz powinności państwa do organizowania odpowiednich instytucji. 
Bezpieczeństwo socjalne w takim ujęciu jest rozumiane jako pojęcie zbiorcze, 
obejmujące potrzeby ludzkie, prawa obywatelskie i powinności państwa. Według 
tego badacza istotę bezpieczeństwa socjalnego „stanowią gwarancje uzyskania 
pomocy zewnętrznej (pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i innych 
sytuacjach prawem bądź umowami określonych”

7
.  

 
Zasady (metody, techniki) zabezpieczenia społecznego  
W teorii zabezpieczenia społecznego wypracowano trzy zasady (metody, 

techniki) zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniową, zaopatrzeniową  
i opiekuńczą. Według A. Rajkiewicza z pierwszą mamy do czynienia wówczas gdy 
opłacana jest składka na rzecz instytucji ubezpieczeniowej; druga – stosowana jest 
do określonych grup ludności, które mają uprawnienia do świadczeń ze strony 
państwa (bez opłacania składek); trzecia odnosi się z reguły do tych jednostek, 
które nie mają ustalonych uprawnień ubezpieczeniowych czy zaopatrzeniowych,  
a znajdują się w sytuacji wymagającej pomocy; pomoc ta może być udzielana ze 
środków budżetowych, organizacji społecznych, zakładowych czy ofiarności 
społecznej. W tym przypadku decyduje sytuacja materialna osoby ubiegającej się 
o pomoc. Można zatem mówić o świadczeniach fakultatywnych (o które można się 
ubiegać) oraz obligatoryjnych (do których ma się prawo). Niektóre świadczenia 
mają charakter alternatywny (można np. dokonywać wyboru między zasiłkiem 

                                                 
5
  Tamże, s. 20. 

6
  J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie  
i pomoc społeczna. Kraków 2003, s. 13-14. 

7
  Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, „Polityka społeczna”. 1988, nr 3 oraz Strategiczne problemy 
polskiej polityki społecznej, „Studia i Materiały”. 1993, z. 1.  
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rodzinnym a stypendium, między świadczeniem w naturze a świadczeniem  
w formie pieniężnej)

8
. G. Uścińska uważa, że bardziej uzasadnione jest stosowanie 

określenia „metody zabezpieczenia społecznego” (jako zespół czynności i środków 
zastosowanych w określony sposób dla osiągnięcia określonego celu), oparte na 
ustalonych zasadach (podstawie ustalonej w prawie), ale jednocześnie zaznacza, 
że technika może być stosowana jako metoda

9
. Według tej autorki modelowo 

można wyodrębnić trzy metody zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeniową, 
zaopatrzeniową i opiekuńczą, a każda z nich oparta jest na ustalonych zasadach

10
. 

Świadczenia udzielane według metody ubezpieczeniowej mają charakter 
roszczeniowy (obligatoryjny)

11
, a warunkiem ich otrzymania jest opłacanie składek, 

które tworzą fundusz ubezpieczeniowy. Fundusz obejmuje wspólnoty osób 
zagrożonych tym samym ryzykiem; wysokość świadczeń jest zależna od 
wysokości opłacanych składek, a warunki ich przyznania są określone ustawowo. 
Z techniką tą związane jest ubezpieczenie społeczne. Z ubezpieczenia 
społecznego wypłacane są emerytury i renty oraz zasiłki (chorobowy, 
wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne). Obecnie 
ubezpieczenie społeczne ma charakter powszechny, obowiązkowo finansowany  
z funduszu składkowego i gwarantowany przez państwo. Metoda zaopatrzeniowa 
ma również charakter roszczeniowy; świadczenia zaopatrzeniowe są finansowane 
z funduszy publicznych (podatków), a ich wysokość i warunki udzielania są także 
określone ustawowo; z zasady przysługują obywatelom (mieszkańcom) danego 
kraju należącym do określonej grupy zawodowej, społecznej. W Polsce 
świadczeniami wypłacanymi według metody zaopatrzeniowej są, między innymi, 
emerytury i renty służb mundurowych, uposażenia sędziów i prokuratorów, renty 
socjalne, świadczenia dla kombatantów, świadczenia przedemerytalne i zasiłki dla 
bezrobotnych. Świadczenia udzielane według metody opiekuńczej (pomoc 
społeczna) mają charakter subsydiarny, uznaniowy (fakultatywny), a warunkiem ich 
przyznania jest wystąpienie określonej potrzeby. Finansowane one są z funduszów 
publicznych (centralnych i lokalnych), po zbadaniu warunków życia osoby o nie 
wnioskującej, czyli po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie  
z przepisem art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

12
. 

Pomoc społeczna obejmuje między innymi zasiłki rodzinne oraz świadczenia 
rzeczowe. W modelowym typie pomoc społeczna to system przewidujący 
zindywidualizowane kryteria przyznawania świadczeń, niską ich wysokość oraz 
brak cechy roszczeniowości. Badacze podkreślają jednak, że w toku rozwoju 
historycznego wystąpiło sporo odstępstw od tych modelowych zasad, w wyniku 

                                                 
8
  Zabezpieczenie społeczne (w:) A. Rajkiewicz (red.): Polityka społeczna. Warszawa 1979, s. 437. 

9
  G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych  
i polskich. Warszawa 2005, s. 26. 

10
 Tamże, s. 28. 

11
 Według W. Szuberta roszczeniowość oznacza, że „świadczenia te należne są osobom uprawnionym 
w ustawowo określonym wymiarze w razie spełnienia się ustawowo przewidzianych przesłanek. 
Wszystkie te okoliczności są z góry ustalone i zobiektywizowane oraz rozstrzygają wyłącznie  
o powstaniu i treści uprawnień. Rola instytucji ubezpieczeniowej sprowadza się do stwierdzenia 
odpowiednich faktów prawnych, nie dysponuje ona żadną sferą swobodnego uznania i nie może brać 
pod uwagę innych okoliczności niż te, które zostały wymienione w prawie. Decyzja tej instytucji 
podlega kontroli organów sądowych, do których uprawniony może się odwołać w celu dochodzenia 
swoich praw.” (W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszawa 1987, s. 52). 

12
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 930 z późn. 
zm.). 
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których pojawiło się wiele świadczeń o charakterze roszczeniowym, 
przyznawanych według zobiektywizowanych kryteriów. Dlatego konieczne cechy 
techniki opiekuńczej sprowadzają się obecnie do finansowania świadczeń  
z budżetu państwa, ich subsydiarności oraz badania potrzeb przy ich udzielaniu

13
. 

 
Zaopatrzenie społeczne jako metoda zabezpieczenia społecznego 
W tradycyjnym ujęciu systemom zaopatrzenia emerytalnego służb 

mundurowych odmawia się charakteru ubezpieczeniowego z wielu powodów. 
Zawodowi wojskowi i inni funkcjonariusze służb paramilitarnych nie są 
pracownikami w rozumieniu prawa pracy, lecz łączy ich z państwem stosunek 
służby. Świadczenia emerytalno-rentowe dla omawianej kategorii osób są 
finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Zasady przyznawania tych 
świadczeń i ustalania ich rozmiaru są odmienne, niż w systemach ubezpieczenia 
społecznego. Z uwagi zatem na szczególny tytuł uprawnień, jakim w odniesieniu 
do tych osób jest służba, a nie praca, oraz ze względu na brak jakiegokolwiek 
udziału uprawnionych do świadczeń w ponoszeniu ich kosztów, W. Szubert uznaje, 
że systemy te nie mieszczą się w zakresie ubezpieczenia społecznego

14
. Trzeba 

podkreślić, że odgraniczenie powszechnego ubezpieczenia społecznego od 
systemów świadczeń dla osób pozostających w stosunku służby zawsze opierało 
się głównie na metodzie finansowania. Współcześnie jednak, coraz częściej uważa 
się, iż sposób finansowania świadczeń na wypadek niezdolności do pracy, starości 
lub śmierci jest sprawą wtórną. Finansowanie w ramach budżetu świadczeń dla 
funkcjonariuszy państwowych uznawane jest za zagadnienie organizacyjno-
finansowe, rozwiązywane podług kryteriów praktycznych, sprowadza się więc  
w istocie do formy rozliczeń

15
. Okoliczność, iż w systemach tych nie występują 

składki na wzór ubezpieczenia dla pracowników lub grup niepracowniczych, 
stanowi podstawę dla określania ich ubezpieczeniem bezskładkowym

16
 albo 

bezskładkowym systemem świadczeniowym – rentowym lub emerytalnym
17

.  
W związku z tym w doktrynie prawa coraz częściej traktuje się zaopatrzenie 
emerytalne funkcjonariuszy służb mundurowych jako integralną część systemu 
ubezpieczenia społecznego w Polsce

18
. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 23 września 1997 r. (sygn. akt K. 25/96) za 
przynależnością omawianych systemów świadczeń do zakresu ubezpieczenia 
społecznego przemawia zbliżony charakter zaspakajanych potrzeb i w związku  
z tym podobne rodzaje świadczeń i częściowo warunki ich uzyskania. W obu 
przypadkach chodzi o osoby, których głównym źródłem utrzymania jest dochód  

                                                 
13

 Ubezpieczenie społeczne (w:) L. Frąckiewicz (red.): Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych 
problemów. Katowice 2002, s. 244 oraz G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego  
w regulacjach międzynarodowych i polskich. Warszawa 2005, s. 37-45.  

14
 Por. W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 50 i n., s. 294 i n. 

15
 Zob. J. Jończyk, Obowiązek ubezpieczenia społecznego i składka – zagadnienia ogólne, „Materiały 
Informacyjne ZUS”. 1994, nr 8, s. 6, 10; W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne. Zarys ogólny, cz. II. 
Warszawa 1984, s. 34. 

16
 W. Muszalski, dz. cyt.; I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe  
i emerytalne). Zarys części ogólnej. Warszawa 1987, s. 22, 45. 

17
 E. Modliński, Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1968, s. 256. 

18
 W ten sposób ujmują zagadnienie W. Muszalski, J. Jończyk i I. Jędrasik-Jankowska w opracowaniach 
wspomnianych powyżej oraz K. Kolasiński, Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych. Toruń 1990, 
s. 107 i n. 
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z tytułu zawodowego pełnienia pracy zawodowej (służby), chociaż świadczonej na 
innej podstawie prawnej i w odmiennych warunkach, zaś świadczenia emerytalno-
rentowe przysługują z tytułu utraty zdolności do pełnienia tej pracy (służby), 
związanej z wiekiem (lub niekiedy z innymi przyczynami), bądź inwalidztwem albo 
utratą żywiciela. Uprawnienia do świadczeń mają więc oparcie w działalności 
zawodowej i niemożności jej kontynuowania, a nie w jakiejś ogólnie określonej 
“potrzebie”, występuje zatem istotne podobieństwo sytuacji zawodowej i społecznej 
tej grupy uprawnionych do sytuacji pozostałych grup zawodowych, uprawnionych 
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia emerytalno-rentowe 
przyznawane w ramach omawianych systemów – pod względem społecznym  
i ekonomicznym – pełnią takie same funkcje, jak świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego, przyznawane pracownikom lub innym ubezpieczonym. Świadczenia 
te mają charakter roszczeniowy i sprawy sporne są rozstrzygane w analogicznym, 
jak w ubezpieczeniu pracowniczym, trybie. 

Nie ulega wątpliwości, iż głównym źródłem utrzymania osób będących 
członkami służb mundurowych jest uposażenie otrzymywane jako wynagrodzenie 
z tytułu pełnionej służby. Po zakończeniu służby funkcję tę przejmują świadczenia 
z zaopatrzenia społecznego – emerytura, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz 
różne dodatki do emerytur i rent. Uważna analiza wiadomości podawanych przez 
prasę, radio, telewizję oraz portale internetowe pozwala stwierdzić, że wszelkie 
próby zmiany przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych 
spotykają się z żywą reakcją zainteresowanych. Dzieje się tak, ponieważ dotyczą 
one sfery ich bezpieczeństwa socjalnego. Dobry przykład stanowią reakcje opinii 
publicznej towarzyszące wprowadzaniu nowego systemu emerytur mundurowych 
w Polsce od 1 stycznia 2013 r. Dyskusja o konieczności wprowadzenia zmian 
toczyła się bez rezultatów od roku 2009

19
, a dynamizmu nabrała w wyniku 

sformułowania przez Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów w exposé, 
wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. na pierwszym posiedzeniu Sejmu RP  
VII Kadencji – postulatu dotyczącego zwiększenia dyscypliny finansów 
publicznych. W wystąpieniu tym Prezes Rady Ministrów uznał obowiązujący 
system emerytur służb mundurowych za jedno ze źródeł nadmiernie 
powiększających deficyt finansów państwa. W dniu 10 stycznia 2012 roku do 
konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy zawierający propozycje 
zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. W projekcie przewidziano 
zachowanie odrębnego systemu zaopatrzenia służb mundurowych dla żołnierzy 
już będących w służbie oraz tych, którzy dopiero do niej przystąpią. Prawo do 
świadczeń emerytalnych z budżetu państwa funkcjonariusze i żołnierze nadal  
mieli nabywać w ramach odrębnego systemu zaopatrzenia, a nie w ramach 
powszechnego systemu emerytalnego. Istotą zmiany systemu emerytalnego było 
wydłużenie okresu służby funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych tak, aby nabycie 
uprawnień emerytalnych następowało po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 
posiadania 25-letniego stażu służby oraz osiągnięcia wieku 55 lat. Na podstawie 
dotychczasowych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

                                                 
19

 Zob.: Mundurowi uciekają na emeryturę. Czego się boją?, http://e-prawnik.pl/wiadomosci/przeglad-

prasy/mundurowi-uciekaja-na-emeryture-czego-sie-boja.html pobrano 02.02.2018 r.); K. Bis, Zmiana (

zaopatrzeniowego systemu emerytalnego żołnierzy zawodowych, http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/ 
files/files/katarzyna_bis_zmiana_zaopatrzeniowego_systemu_emerytalnego_zolnierzy_zawodowych.

pdf pobrano 02.02.2018 r.). (
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oraz żołnierzy zawodowych wystarczającym warunkiem do uzyskania uprawnień 
emerytalnych było posiadanie stażu 15 lat służby. Zaproponowane w projekcie 
zmiany zmierzały do wydłużenia stażu służby o 10 lat oraz wprowadzały warunek 
w postaci ukończenia przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby w dniu 
zwolnienia 55 lat. Reasumując, warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych przez 
funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego zwolnionego ze służby, miało stać się 
osiągnięcie w dniu zwolnienia co najmniej 25 lat służby i wieku co najmniej 55 lat, 
przy czym oba warunki będą musiały być spełnione łącznie. 

Jaki był efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych? Projekt został 
oceniony pozytywnie w części dotyczącej utrzymania systemu zaopatrzeniowego 
oraz objęcia nowym systemem emerytalnym osób zatrudnionych w służbach 
mundurowych po dniu 31 grudnia 2012 r. Pozostałe kwestie regulowane 
projektowaną ustawą zostały ocenione negatywnie

20
. Bardzo interesujące są 

reakcje osób, których projekt dotyczył – funkcjonariuszy i żołnierzy – podejmowane 
w trakcie dyskusji nad sposobem ukształtowania przyszłych regulacji prawnych. 
Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie z dnia 16 stycznia 2012 roku 
podało, że w 2011 roku z zawodowej służby wojskowej zwolnionych zostało 7 380 
żołnierzy zawodowych, co stanowiło 7,7% ogólnej liczby kadry zawodowej  
z początku roku. Pod względem liczby odejść z wojska był to rok rekordowy

21
. 

Zdecydowana większość odejść to wypowiedzenia złożone przez żołnierzy, przy 
czym w 45% przypadków na przejście do rezerwy zdecydowali się żołnierze, którzy 
nie nabyli uprawnień emerytalnych. Największa liczba zwolnień miała miejsce  
w korpusie podoficerów zawodowych – 51,8% ogólnej liczby zwolnień, a następnie 
w korpusie szeregowych zawodowych – 27,3% oraz korpusie oficerów 
zawodowych – 20,9%. W ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej fakt ten 
wskazywał na dużą wrażliwość środowiska wojskowego, szczególnie korpusu 
podoficerów i szeregowych zawodowych, na procesy zachodzące na cywilnym 
rynku pracy i dostępność ofert gwarantujących atrakcyjniejsze warunki. Wpływ na 
decyzje o odejściu z wojska miała także – zdaniem resortu obrony – sytuacja braku 
podwyżek uposażenia żołnierzy. Ministerstwo Obrony Narodowej uznało, że silny 
wpływ na decyzje wielu żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych 
miały również plany zmian organizacyjnych sił zbrojnych, zakładające zmniejszenie 
stanu etatowego w poszczególnych jednostkach. W komunikacie MON znalazło się 
także stwierdzenie, że „odejścia stanowiły również reakcję kadry zawodowej na 
funkcjonujące w opinii publicznej nieprawdziwe informacje. Prawdopodobnie 
obawę budziły też nieuzasadnione zapowiedzi niekorzystnych zmian w przepisach 
emerytalnych, zasad naliczania wysokości należności przysługujących żołnierzom 
w związku z zakończeniem służby wojskowej oraz odpraw mieszkaniowych. 
Ministerstwo Obrony Narodowej wielokrotnie podkreślało, że projektowane zmiany 
dotyczyć będą wyłącznie tych żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu  
w życie nowych regulacji”

22
. Znamienny jest również przypadek ogłoszenia przez 

                                                 
20

 Zob.: Przyjęcie projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, http://nszzfsg-
chelm.org/przyjecie-projektu-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-sluzb-mundurowych  

pobrano 02.02.2018 r.). (
21

 Zob. P. Glińska, Ilu żołnierzy odeszło z armii, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/20046? 

t=Ilu-zolnierzy-odeszlo-z-armii pobrano 02.02.2018 r.). (
22

 Zob. Odejścia kadry z zawodowej służby wojskowej w 2011 r., http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/ 

12330 pobrano 02.02.2018 r.). (
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rząd Rumunii planu reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.  
W sierpniu 2017 roku rumuński serwis internetowy Romania-Insider.com 
informował, że setki funkcjonariuszy rumuńskich służb mundurowych w tym 
generałowie służb wywiadowczych, funkcjonariusze policji oraz liczni dowódcy 
wojskowi zadeklarowali chęć przejścia na emeryturę po zapowiedzi rządu oraz 
przedstawicieli większości parlamentarnej dotyczących wprowadzenia zmian  
w sposobie wyliczania emerytur osób pozostających w stosunku służby. Na liście 
osób, które już przeszły na emeryturę znajdowało się dwunastu generałów 
rumuńskich służb wywiadowczych, komendant główny żandarmerii wojskowej, 
generałowie oraz komendanci policji. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia  
lipca 2017 roku ponad 700 policjantów złożyło wnioski o zwolnienie ze służby,  
a liczba funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy odeszli  
ze służby według stanu na koniec lipca 2017 roku przekroczyła 3.200 osób.  
Średni wiek emeryta wyniósł 55 lat. Autorzy artykułu wiążą znaczną ilość  
wniosków o zwolnienie ze służby z niedawno ogłoszonym rządowym planem 
nowelizacji prawa emerytalnego służb mundurowych, zgodnie z którym nastąpiłoby 
obniżenie wysokości emerytur przyznanych po wejściu w życie nowych  
przepisów. Świadczenia emerytalne osób, które nabyły prawo do emerytury na 
dotychczasowych zasadach miały pozostać w niezmienionej wysokości

23
.  

 
Podsumowanie 
Społeczno-ekonomicznym uzasadnieniem istnienia systemu zabezpieczenia 

społecznego jest dziedzina świadczeń. Zdaniem autora wypłata świadczeń stanowi 
realizację gwarancyjnej funkcji zabezpieczenia społecznego i tworzy poczucie 
socjalnego bezpieczeństwa. Tym samym przyczynia się do zwiększenia 
bezpieczeństwa państwa

24
. Brak odpowiedniego zabezpieczenia społecznego 

sprzyja tworzeniu się różnic społecznych, które często stają się przyczyną 
poważnych konfliktów społecznych i politycznych. Kilka danych statystycznych 
wystarczy, aby ukazać jak ważną rolę pełnią świadczenia wypłacane  
z zaopatrzenia społecznego. W 2016 r. przeciętna miesięczna liczba emerytów  
i rencistów pobierających świadczenia z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosła 
163 461 tys. osób, z Ministerstwa Sprawiedliwości 32 166 osób, a z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 206 091 tys. osób

25
. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że 

często ze służby odchodzą funkcjonariusze i żołnierze, którzy już ukończyli 
podstawowe szkolenia, nabyli niezbędne umiejętności oraz posiadają bogate 
doświadczenie zawodowe. Z jednej strony daje to możliwość efektywnej służby, 
natomiast z drugiej strony pozwala na szkolenie młodszych kadr. Dlatego  
też odchodzenie takich funkcjonariuszy i żołnierzy jest z punktu widzenia  
służb mundurowych niekorzystne wychowawczo i ekonomicznie. Należy jednak 
pamiętać, że niejednokrotnie charakter oraz trudne warunki pracy nie pozwalają̨ na 
kontynuowanie aktywności zawodowej w służbach mundurowych. Służba pociąga 

                                                 
23

 Zob. Pension law change pushes Romanian generals into early retirement, https://www.romania-
insider.com/romanian-generals-early-retirement/ (pobrano 02.02.2018 r.). 

24
 Oczywiście, jeżeli utożsamiamy bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem obywateli. Więcej  
na ten temat: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2009,  
s. 52, 177.  

25
 Zob. Emerytury i renty w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrud 
nieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2016-r-,10,8.html (pobrano 02.02.2018 r.). 
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za sobą̨ również konieczność pozostawania w ciągłej dyspozycji i stałej gotowości 
do wykonywania obowiązków. W oparciu o doświadczenia ostatnich kilku lat 
można stwierdzić, że najtrudniejszym momentem wprowadzania nowych regulacji 
prawnych nie jest ich projektowanie, ale pozyskanie wśród osób, których one będą 
dotyczyły jak najszerszego dla nich poparcia. Wymaga to prowadzenia uczciwych  
i autentycznych konsultacji społecznych oraz posiadania umiejętności i woli 
przyjmowania kompromisowych rozwiązań. 

 
Streszczenie 
W prezentowanym artykule podjęto próbę przedstawienia relacji między 

bezpieczeństwem socjalnym funkcjonariuszy i żołnierzy a nabyciem przez nich 
praw do świadczeń z zaopatrzenia społecznego. Zwrócono również uwagę na fakt, 
że w Polsce dziedzina zaopatrzenia społecznego w ostatnim czasie została 
poddana intensywnym działaniom reformatorskim – zmianie uległo wiele rozwiązań 
oraz instytucji prawnych. Ponadto, autor artykułu podejmuje problem czy 
znajomość postulatów wskazujących, jakie powinno być prawo (de lege ferenda) 
wpływa na decyzje o dalszej karierze zawodowej podejmowane przez 
funkcjonariuszy i żołnierzy.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo socjalne, system zabezpieczenia 
społecznego, zaopatrzenie społeczne, świadczenia społeczne, funkcjonariusze  
i żołnierze 

 
Summary 
This paper attempts to present relations between social security of officers 

and soldiers and their prospective entitlement to benefits from social provision. 
Attention was drawn to the fact that in Poland the field of social security has 
recently undergone intensive reform efforts – a lot of legal arrangements and 
institutions were changed. In addition, the author of the article raises the issue 
whether the knowledge of recommendations what should law look like (de lege 
ferenda) affects the decisions of further professional career made by officers and 
soldiers. 

Key words: social security, social security system, social provision, social 
benefits, officers and soldiers 
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Nela STRUCIŃSKA 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

 
PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ FORMY JEJ ZAPOBIEGANIA 

 
 

Wstęp 
W XXI wieku ludzie żyją w coraz szybszym tempie. Pracownicy korporacji 

mają stawiane wyższe cele. Ludzie zaczynają żyć w zawrotnym tempie czasami 
zapominając o podstawowych wartościach. Jednak podstawą możliwości rozwoju 
jest bezpieczeństwo. Ma ono na celu zapewnienie swobodnego rozwoju jednostki, 
a jednostka ma przełożenie na rodzinę, grupy społeczne, a w ostatecznym skutku 
na całe społeczeństwo.  

Dostrzegamy jednak, że stan bezpieczeństwa obywateli często zakłócany jest 
różnego rodzaju czynami, które zaburzają ład i porządek publiczny. Takim 
zjawiskiem społecznym jest przestępczość. Jest ona zabroniona ustawowo, a jej 
następstwa wiążą się z konsekwencjami prawnymi. Pomimo, że można odnotować 
tendencję spadkową przestępczości (według statystyk KG Policji) to jej odsetek 
nadal jest wysoki i pojawiają się nowe rodzaje przestępstw. Warto zwrócić uwagę, 
że niektóre z rodzajów przestępstw występują w podobnych miejscach i czasie – 
jest to tak zwane uwarunkowanie przestrzenne przestępczości.  

W Polsce istnieją programy mające na celu redukcję przestępczości, dbałość 
o zrównoważony, bezpieczny rozwój społeczeństwa. W poniższym artykule 
postaram się je przybliżyć, porównać z istniejącymi zagranicznymi rozwiązaniami, 
jak również zaproponować nowe rozwiązania. 

Podstawowe pytanie, jakie podejmuję w niniejszym artykule dotyczy przyczyn  
i skutków zapobiegania przestępczości. Pytania szczegółowe formułują się 
następująco: 

1. Jakie programy zapobiegania przestępczości istnieją w Polsce? 
2. Czy istniejące programy zapobiegania przestępczości są wystarczające? 
3. Jak zredukować / zminimalizować przestępczość w Polsce, by 

zoptymalizować bezpieczny rozwój jednostki? 
 

Bezpieczeństwo jako podstawa zrównoważonego rozwoju 
Rozważając na temat zakłóceń bezpieczeństwa przez liczne rodzaje 

przestępstw należy zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Analizując 
literaturę można spotkać wiele różnych definicji bezpieczeństwa. Jedna z nich 
formułuje się następująco „bezpieczeństwo oznacza stan realny lub subiektywne 
poczucie braku zagrożenia zewnętrznego gwarantujące możliwość realizacji 
własnych, partykularnych celów”

1
. Stanisław Koziej wskazuje, że zarówno 

bezpieczeństwo jak i rozwój są podstawowymi wymiarami istnienia społeczeństwa  
i wzajemnie się warunkują. Rozwój ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa, ale też 
nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa

2
. Można zatem uznać, że bezpieczeństwo jest 

stanem poczucia braku zagrożenia. Jeżeli jednostka czuje się bezpiecznie 

                                                 
1
  K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Warszawa 2011, s. 15. 

2
  S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie, ewolucja. Warszawa 2011, s. 15. 
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oznacza to, że ma zapewnione optymalne warunki do życia, umożliwiające 
zrównoważony, stabilny rozwój. Również definicja słownikowa określa 
bezpieczeństwo jako stan niezagrożenia

3
. Warto zwrócić uwagę, że 

bezpieczeństwo to nie tylko chwilowy stan, ale ciągły proces. Doskonalone są  
w nim mechanizmy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w ramach 
którego pracują odpowiednie podmioty. Bezpieczeństwo w badaniach można 
„rozpatrywać według następujących kryteriów: 

− podmiotowego: bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, społeczne,  
− przedmiotowego: bezpieczeństwo polityczne, militarne, gospodarcze, 

kulturowe, ideologiczne, informacyjne, 
− przestrzennego: bezpieczeństwo personalne (dotyczy indywidualnych ludzi 

– osób), lokalne (państwowe – narodowe), subregionalne, regionalne 
(koalicyjne), ponadregionalne i globalne (uniwersalne), 

− czasu: stan bezpieczeństwa i proces bezpieczeństwa, 
− sposobu organizowania: indywidualne (unilateralne) – hegemonizm 

mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność, niezaangażowanie, sojusze 
(system blokowy), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system 
bezpieczeństwa zbiorowego”

4
. 

Przyjmuje się, że człowiek jest podmiotem bezpieczeństwa traktowany jako 
jednostka oraz jako określona zbiorowość społeczna

5
. Można również spotkać 

następujące ujęcie podmiotowe bezpieczeństwa: 
− „człowiek, jako jednostka ludzka posiadająca system właściwych sobie 

wartości, które z jego punktu widzenia wymagają ochrony, 
− grupy ludzi o różnej skali wielkości, począwszy od rodziny na społeczności 

międzynarodowej kończąc, 
− sformalizowanych i terytorialnie rozpoznawalnych struktur tj. gmina, powiat, 

województwo, państwo”
6
. 

Podsumowując, bezpieczeństwo jest to nie tylko stan, ale długotrwały proces 
mający na celu zapewnienie optymalnych warunków życia oraz rozwoju podmiotu, 
którym jest człowiek. Autorzy wielu publikacji przedstawiają różne ujęcia  
i podziały bezpieczeństwa. Jednak główny podział to bezpieczeństwo wewnętrzne  
i zewnętrzne. To pierwsze (wewnętrzne) odnosi się do zagrożeń występujących 
wewnątrz terytorium danego kraju, drugie zaś (zewnętrzne) odnosi się do zagrożeń 
płynących z poza granic. W niniejszym artykule skupimy się na zagrożeniach 
wewnętrznych jakimi jest ogólnie pojmowana przestępczość.  
 

Przestępczość – definicja, rodzaje, statystyka 
Aby badać problematykę przestępczości należy przyjąć jej definicję oraz 

kryteria rodzajowe. Warto odpowiedzieć na pytanie: czym jest przestępstwo? 
Cytując za J. Sztaudyngerem „przestępstwo jest to czyn zawiniony przez 
człowieka, szkodliwy społecznie w stopniu na tyle znaczącym i jest on zabroniony 
przez obowiązujące prawo pod groźbą kary. Można podać przykłady czynów, które 
w jednych państwach są zabronione przez prawo, a w innych nie. Granica między 
czynami karalnymi i niekaralnymi jest więc względna i wynika m. in. z tradycji, 

                                                 
3
  http:/sjp.pwn.pl.  

4
  B. Kuc, Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie. Warszawa 2013,  s. 12-13. 

5
  W. Kitler, Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa 2002, s. 21. 

6
  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa 1996, s. 18. 
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wzorców kulturowych, obyczajowych”
7
. 

Przestępczość natomiast to zbiór zachowań społecznie patologicznych. 
Opisane są one przez kodeks karny oraz ujmowanych w statystykach policji

8
.  

J. Błachut w swojej publikacji wyjaśnia czym jest „rzeczywistość przestępcza”,  
jego zdaniem jest ona „wielowymiarowa i składają się na nią zbiory jednostek 
(ludzi) określanych przestępcami, zbiory jednostek (ludzi) określanych ofiarami, 
czyny (zachowania) określane przestępstwami. Normy prawa karnego określające 
normy powinnego zachowania oraz grożące sankcją za niezgodne z zasadami 
zachowania, instytucje (agendy) sformalizowanej kontroli prawnej reagujące na 
naruszenia tych norm”

9
.  

Wyróżniamy następujące rodzaje przestępstw: 
− przestępstwa z użyciem przemocy: 

 przemoc wobec osób (napaść fizyczna); 

 rozbój (kradzież z użyciem siły lub pod groźbą użycia siły); 

 przestępstwa seksualne (gwałt, napaść na tle seksualnym); 
− zabójstwa (umyślne pozbawienie życia człowieka): 

 morderstwo; 

 zabójstwo; 

 eutanazja; 

 dzieciobójstwo; 
− przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież lub zniszczenie mienia): 

 włamania; 

 kradzieże; 
− przestępstwa związane z narkotykami: 

 nielegalne posiadanie; 

 uprawa; 

 produkcja; 

 dostawa; 

 transport; 

 import/eksport; 

 finansowanie operacji związanych z narkotykami
10

. 
Narastanie ujemnych skutków przestępczości sprawia, że staje się ona 

przedmiotem zainteresowania społecznego, mediów oraz coraz częściej 
przedmiotem szerszych badań naukowych. Mimo, że ze statystyk Komendy 
Głównej Policji wynika, że generalnie przestępczość maleje to w niektórych 
obszarach widać jej tendencje wzrostowe.  

Według danych Komendy Głównej Policji: 
1. Liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych w 2015 roku wynosiła  

833 281, natomiast w roku 2014 odnotowano 915 081. Jest to tendencja 
spadkowa (9%). 

2. Najwyższy wskaźnik spadku przestępstw odnotowano przy przestępstwach 

                                                 
7
  J. Sztaudynger,  M. Sztaudynger, Ekonometryczne modele przestępczości. Poznań 2003, s. 127. 

8
 S. Mordwa, Przestępstwa w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi) (w:) Jeżdżewska I., 
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Łódź 2003, s. 209. 

9
  J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości. Łódź 2007, s. 36. 

10
 Dane statystyczne dotyczące przestępczości, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index. 
php/Crime_statistics/pl. 
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kryminalnych (zabójstwo, rozboje w bronią lub niebezpiecznym 
narzędziem): 2015 – 553 767, 2014 – 633 699. 

3. Wzrosła liczba przestępstw gospodarczych: 2015 – 169 480, 2014 –  
163 080. 

4. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykrywalność przestępstw oscyluje 
pomiędzy 60%, a 70%. W roku 2015 wynosiła 65,8%

11
. 

Pomimo że przestępczość ewaluuje (mniej napadów na osoby starsze, 
niedołężne, ale więcej oszustw na przykład metodą „na wnuczka”) i z roku na rok 
odnotowuje się jej spadek, to trzeba zwrócić uwagę, że powstają coraz to nowsze 
formy dokonywania przestępstw przede wszystkim za pomocą internetu włamy  
i kradzież haseł i danych, a w ich wykrywalności nastąpiła stagnacja. 
 

Dostrzeganie problemu i sposoby rozwiązań w Polsce 
W Polsce problem jest dostrzegany i podejmowane są próby przeciwdziałania 

i zapobiegania przestępczości. Jedną z nich jest przewidziany na lata 2015-2020 
Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej jest to 
dokument o charakterze rządowym. Szczegółowe zadania mają na celu 
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych na poziomie 
krajowym. Założenia programu mają charakter horyzontalny. Program jest 
realizowany w skali wszystkich struktur geograficzno-przestrzennych kraju,  
w szczególności w odniesieniu do 16 województw. Koordynatorem Programu,  
w imieniu Rady Ministrów jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który 
realizuje swoje zadania przy pomocy międzyresortowego zespołu powołanego  
w celu koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu. (Uchwała  
nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.)

12
. 

Powstała Również Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, która ma  
być narzędziem pozwalającym na rzetelne, czytelne zidentyfikowanie  
i przedstawienie (również społecznościom lokalnym) rodzaju i skali zagrożeń, jak 
również instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Rozpoznanie to nie może przebiegać bez uwzględnienia 
oczekiwań społecznych. Mapę zagrożeń powinno się traktować jako istotny 
element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym  
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również 
optymalnej alokacji zasobów sprzętowo - kadrowych służb, w szczególności do 
podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji. Krajowa 
mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech 
płaszczyznach: 

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

− bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp., 

− w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu, 
 

                                                 
11

 Rok 2015 bardziej bezpieczny, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/121461,Rok-2015-bardziej-
bezpieczny.html. 

12
 Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, Monitor 
Polski poz. 1069. Warszawa 2015. 
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3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem 
platformy wymiany informacji. 

Informacje prezentowane na mapach mają uwzględniać zarówno wybrane 
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym 
odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 
Każde naniesione na mapę zagrożenie powinno wywołać odpowiednią reakcję 
policji

13
. 

Istnieją również różnego rodzaju programy zapobiegania przestępczości  
o zasięgu lokalnym powiatowym lub miejskim. Przykładami takich programów są:  

1. „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013-2018, 
obowiązujący w powiecie Kluczborskim. Program przygotowany przez 
Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, jego uniwersalny 
charakter, sprawia, że integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne za 
problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując 
w suwerenność samorządów lokalnych oraz innych podmiotów. Istotą 
Programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu 
nadrzędnego, jakim jest wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli na 
terenie powiatu kluczborskiego. Program opisuje kompleksowo działania  
w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw 
i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz 
polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia 
dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo w powiecie 
kluczborskim”

14
. 

2. „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018.” 
Podstawowym szczeblem zarządzania bezpieczeństwem jest lokalna 
administracja samorządowa. Jednakże w modelu ochrony porządku  
i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów, służb, instytucji 
działających w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom 
społecznym. „Strategia bezpieczeństwa” dla miasta Suwałk ma wymiar 
instytucjonalny i społeczny, co oznacza, że w jej kształtowaniu powinny 
brać udział z jednej strony instytucje i służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, a z drugiej mieszkańcy. Główne cele – priorytety działania 
„Programu” zostały określone na podstawie bieżących potrzeb i problemów 
miasta. Obszary i kierunki działania poszczególnych podmiotów zostały 
określone na podstawie aktualnej wiedzy o stanie bezpieczeństwa. Cele 
główne: 
− wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców; 
− poprawa realnego stanu bezpieczeństwa; 
− zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom

15
. 

                                                 
13

 Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880, 
Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html. 

14
 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  
i Porządku Publicznego na lata 2013-2018, Załącznik do uchwały Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu. 
Kluczbork 2013. 

15
 Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na lata 2015-2018, Załącznik do uchwały nr VI/44/2015 Rady Miejskiej. Suwałki 2015. 
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Pomimo że w Polsce problem przestępczości jest dostrzegany, funkcjonują 
programy zapobiegania przestępczości, to problem nie znika. Być może  
wynika to z niekonsekwentnego korzystania z wymienionych programów, czy 
niedostatecznej ich znajomości. Ciekawym narzędziem jest Krajowa mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa, ale czy znanym? Czy przeciętny obywatel wie  
o jej istnieniu, wie jak z niej korzystać. Uważam, że jest to narzędzie  
z niewykorzystanym jeszcze potencjałem. 
 

Przykłady praktyk międzynarodowych 
Ciekawym przykładem państwa, które doskonale radzi sobie  

z przestępczością jest Japonia. Kraj, w którym nie tylko przestępczość, ale cały 
system prawa karnego wzbudza fascynację, jednak jest mało rozpowszechniony 
pod względem naukowym. Możemy mówić o pewnego rodzaju fenomenie 
wskaźnika przestępczości w kraju kwitnącej wiśni, który wynika z kultury 
Japońskiej. W kulturze japońskiej dużą wartość odgrywa skłonność do utrzymania 
społecznej harmonii, która swoje podłoże ma w tak zwanej „kulturze wstydu”.  
Dla Japończyków niezwykle ważne jest „zachowanie twarzy”. W kulturze  
japońskiej czynnikiem, który przesądza o popełnieniu przestępstwa jest wiedza 
społeczeństwa o tym czynie. Krytyka grupy społecznej pozwala oddzielić kategorie 
dobra i zła. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Japonia jest krajem, który 
izolował się na arenie międzynarodowej, stąd brak kultur napływowych. A co za 
tym wszystkim idzie liczba odnotowanych przestępstw jest znikoma. Jednakże 
Japończycy mają swój odmienny sposób zapobiegania przestępczości. W kulturze 
japońskiej zakorzeniony jest zwyczaj odwiedzania mieszkańców przez policję, co 
powala na jawną inwigilację obywateli (utrzymuje się, że pozyskane podczas wizyt 
dane są wykorzystywane jedynie do badań i statystyk). W ten sposób Japonia 
zapewnia sobie poznanie środowisk obywateli oraz ich skłonności (nawet tych 
przestępczych) co pozwala na tłamszenie wzbudzających obawy inicjatyw już  
w zarodku

16
. 

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje koncepcja współpracy policji  
z mieszkańcami przy utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku w społeczności 
lokalnej – nosi ona nazwę community policing. Policjanci znają się z obywatelami, 
żyją i funkcjonują w jednym środowisku co pozwala na utrzymanie 
współodpowiedzialności społeczeństwa za własne bezpieczeństwo. Innym 
programem jest midnight basketball, który pozwala młodzieży nieodpłatnie 
korzystać z boisk czy sali gimnastycznych. Program ma na celu uatrakcyjnienie 
czasu wolnego poprzez zapewnienie miejsc rozrywki, zarazem odciągając od 
środowisk przestępczych. Innym programem są tak zwane gorące krzesła, które 
mają na celu terapię nieletnich przestępców z najbardziej patologicznych 
środowisk. Program polega na treningach psychologicznych z grupą 
wykwalifikowanych psychologów. Nazwa programu wywodzi się z faktu, że  
w pewnej skali wyręcza on krzesło elektryczne (program jest już stosowany  
w Europie np. w Niemczech)

17
. 

W Niemczech funkcjonuje doradztwo skierowane przede wszystkim do dzieci  
i młodzieży w ramach programu Policyjna prewencja kryminalna krajów 

                                                 
16

  D. Miler, Funkcjonowanie prawa karnego i fenomen przestępczości w Japonii. 
17

  S. Podsiadły, Programy zapobiegania przestępczości w wybranych krajach zachodnich. 



239 
 

 

związkowych i federacji. Wzorem Ameryki funkcjonują programy: streetball/ 
basketball, jak również neighboirhood watch. 

Ważnym aspektem zapobiegania przestępczości w innych krajach jest 
przybliżenie służb do obywateli. Poznanie ich, życie w jednym środowisku, 
znajomość i rozumienie potrzeb. Być może to jest klucz do zminimalizowania 
zjawiska przestępczości. 
 

Podsumowanie i propozycje rozwiązań 
Bezpieczeństwo jest podstawą bytu każdego człowieka, optymalną sytuacją 

zapewniającą zrównoważony rozwój. Procesem mającym na celu dobro zarówno 
jednostki jak i całej grupy społecznej. Zakłócenia bezpieczeństwa poprzez 
rozmaite przestępstwa są częstym występkiem zaburzającym harmonię i ład  
w panującym świecie i chociaż problem jest dostrzegany i istnieją różnego rodzaju 
formy jego zapobiegania to jest to ciągle niewystarczająca praktyka. Mimo że  
w Polsce statystyki wskazują na stopniowe zmniejszanie się liczby przestępstw, to 
też można dostrzec wzrost w obszarach niektórych rodzajów. Odpowiadając  
na pytania postawione na wstępie artykułu, w Polsce istnieją programy 
zapobiegania przestępczości takie jak opisany powyżej rządowy Program 
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, Krajowa mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa, czy też programy powiatowe i miejskie. Wszystkie  
z nich są ciekawymi rozwiązaniami, a Krajowa mapa zagrożeń ciekawym 
narzędziem, jednak świadomość społeczeństwa o ich istnieniu i funkcjonowaniu 
jest niestety znikoma. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że istniejące  
w Polsce programy są niedostateczne. Warto również zwrócić uwagę jak z tym 
problemem radzą sobie inne kraje. Co ważne próbują przybliżyć służby do 
społeczeństwa, natomiast w naszym kraju wciąż istnieje przekonanie o „złym 
policjancie” i tak wpajane jest młodszym pokoleniom od zawsze.  

W jaki sposób zredukować/zminimalizować poziom przestępczości?  
Po przeanalizowaniu literatury postaram się zaproponować nowe rozwiązania. 
Pomimo że mamy w Polsce Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa to niestety 
jako społeczeństwo z niej nie korzystamy. Często wynika to z przekonania, że 
uzupełniając taką mapę (ma do niej dostęp każdy obywatel) nie dbamy o swoje 
bezpieczeństwo, lecz donosimy na innych obywateli. W naszym społeczeństwie 
brakuje przekonania, że jeśli robimy coś dla bezpieczeństwa to robimy to dla dobra 
ogółu, a przede wszystkim dla samego siebie. Dlatego w moim przekonaniu 
pierwszym podstawowym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest edukacja. 
Edukacja od najmłodszych lat, przyzwyczajanie społeczeństwa do służb 
mundurowych, ponieważ to one niosą nam pomoc, a nie inaczej. Warto pochylić 
się nad stworzeniem sytemu edukacji – programu w przedszkolach, szkołach 
przybliżającego funkcjonowanie poszczególnych służb mundurowych, od zabawy 
po edukację. Ukazywanie pozytywnej strony munduru. Dzieci najczęściej 
utożsamiają mundur ze strachem, jest to wynik zachowań rodziców, którzy straszą 
dzieci policją. Przeprowadzania kursów edukujących i doszkalających dla rodziców 
- jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwami dnia codziennego, jak zachowywać 
się w sytuacjach problemowych i kryzysowych. Tylko długotrwała edukacja 
pozostawia trwały ślad w świadomości. A przede wszystkim czerpanie z rozwiązań, 
które już istnieją – przybliżenie społeczeństwu funkcjonowania wyżej opisanej 
Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, analiza zagrożeń z niej wynikających  
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i dostosowanie odpowiednich sił i środków, zwiększanie liczby funkcjonariuszy  
w miejscach i czasie, gdzie najczęściej występują zagrożenia (na przykład wzorem 
innych państw – większa liczba policjantów w godzinach powrotów dzieci ze  
szkoły do domu). Spotkania z dzielnicowymi, wymiana informacji może pozwolić  
na odkrycie patologicznych zachowań, przyczynić się do skuteczniejszego 
monitorowania, a możliwie szybkie reagowanie pozwoli zredukować przykre  
skutki. Celem stworzenia owego systemu jest zapobieganie zagrożeniom, ich  
redukcja, podniesienie świadomości społeczeństwa, uaktywnienie samorządów, 
współpraca: społeczeństwa, służb, szkół, budowanie pozytywnego wizerunku służb 
mundurowych, a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa. 
 

Streszczenie 
W artykule został przedstawiony i opisany problem zagrożenia 

bezpieczeństwa jakim jest ogólnie rozumiana przestępczość. Wyjaśnione zostały 
podstawowe pojęcia, wymienione rodzaje przestępczości. Została przedstawiona 
statystyka przestępczości w Polsce w ostatnich latach. Mimo że statystyki są 
optymistyczne, zwrócono uwagę na występowanie nowych form przestępczości. 
Kolejna część artykułu traktuje o rządowych i pozarządowych programach  
i narzędziach mających na celu zminimalizowanie problemu przestępczości.  
W artykule przedstawione zostały nie tylko rozwiązania, które mają zastosowanie 
w Polsce, ale przybliżone zostały również sposoby zwalczania przestępczości  
w innych krajach. Końcowa część artykułu to podsumowanie i autorskie pomysły 
na zminimalizowanie problemu przestępczości w Polsce przy wykorzystaniu 
istniejących narzędzi oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, przestępczość, zapobieganie, programy 
edukacyjne 
 

Summary 
This article presented and described the problem of security threats, which 

was commonly understood as a crime. Basic terms and different types of crime 
were mentioned and explained. Crime statistics in Poland has been presented in 
recent years. Despite of the number of statistics that occur to be optimistic it pays 
attention to the existence of new forms of crime. The next part of the article applies 
to governmental and non-governmental programs and tools that the main aim is to 
minimize the problem what we call the crime. The article presented not only the 
solutions that are used in Poland, also it aproximated ways of combating crime in 
other countries. The last part of the article was summarize and innovative ideas to 
minimize the problem of crime in Poland with the use of existing tools and the 
introduction of new systems. 

Key words: security, crime, prevention, educational programmes 
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POLSKIE WSPÓLNOTY RODZIMOWIERCZE –  
POSZUKIWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOSCI W PERSPEKTYWIE 

BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO I KULTUROWEGO 
 

 
Zamiast wstępu 
Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, które nastąpiły w ostatnim 

ćwierćwieczu w tak zwanej Europie Wschodniej spowodowały powstanie nowych 
trendów w wielu dziedzinach aktywności, rozbudzenie zainteresowań nowymi 
obszarami poznawczymi, otwarcie się na inne niż dotychczas uważane za 
klasyczne i obowiązujące idee i sposoby deskrypcji danej w poznaniu 
rzeczywistości. Można zaobserwować postępujące procesy sekularyzacyjne  
i laicyzacyjne, odchodzenie od zinstytucjonalizowanych form tradycyjnej religijności 
– szczególnie przez ludzi młodych i średnie pokolenia – którzy patrząc krytycznie 
dostrzegli jej zideologizowanie i instrumentalne wykorzystywanie w grze 
politycznej. Nie spowodowało to jednak zaniku potrzeb religijnych, ale często 
poszukiwanie możliwości ich realizowania w sposób pozainstytucjonalny lub  
w ramach tzw. religii prywatnej

1
. Wiele osób rozpoczęło własną, żmudną wędrówkę 

duchową w poszukiwaniu rzeczywistości transcendentnej. 
Także coraz głośniej akcentowana przez wielu euro polityków idea utworzenia 

z Unii Europejskiej konfederacji integrujących a w rezultacie wynarodawiających 
się państw, które z czasem miałyby utworzyć jedną społeczność spowodowała  
w wielu środowiskach obudzenie się z jednej strony ruchów o charakterze 
nacjonalistycznym, które działają pod hasłem zachowania tożsamości narodowej  
i walki o wartości patriotyczne

2
, z drugiej zaś ludzie zaczęli stawiać pytania  

i szukać na nie odpowiedzi w kontekście własnej tożsamości, swoich tradycji, 
korzeni, tego, co może stanowić fundament ich identyfikacji. Nie bez wpływu 
pozostał tu wszechobecny dyskurs związany z poczuciem zagrożenia 
spowodowanego przez szeroko definiowalny kryzys ekologiczny, który jest 
postrzegany jako skutek zgubnego rozwoju naszej cywilizacji – a więc i stojących  
u jej podstaw wartości, a godzi nie tylko w komfort naszego obecnego bycia, ale  
w dalszej perspektywie zagraża dalszemu istnieniu i rozwojowi całej ludzkości

3
. 

Ważnym elementem jest wspomniane już wcześniej pragnienie zachowania 

                                                 
1
  Por. M.A. Michalski, Laicyzacja i ewangelizacja w kontekście kryzysu ekologicznego (w:)  
Ł. Kamykowski (red.): Sekularyzacja a ewangelizacja. Kraków 2006, s. 99-116. 

2
  Por. M.A. Michalski, L. Kowalczyk, R. Jajczyk, M. Flieger, Patriotyzm i nacjonalizm jako warianty 
identyfikacji społeczno-kulturowej (w:) M. Grega, R. Hurný, Z. Berníková (red.): Riadenie bezpečnosti 
zložitých systémov. Zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš 2016, s. 188-193.  

3
  Por. M.A. Michalski, Etyczne konteksty kryzysu ekologicznego (w:) П.М.Таланчук, П. Бромский,  
В. Абашек i in. (red.): Економичхий и социальний розвиток посткомунистичних держав  
в умовах глобализацйи. Збирник наукових праць Мижнаподной науково-практичной 
конфепенцйи. Ривне 2010, s. 180-187. 
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własnej tożsamości regionalnej, narodowej i zapewnienie pod tym względem 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa kulturowego.  

 
Rodzimowiercy 
Wszystkie zjawiska, jakie mają miejsce w ostatnich latach w Europie nie 

ominęły również Polski. W związku z tym można zaobserwować w naszym kraju 
postępujące od wielu lat zainteresowania religią przedchrześcijańską.  

Rodzimowiercy, zwani też neopoganami, nawiązują do kultury i religii 
dawnych Słowian. Rekonstruują obrzędy, stroje, pieśni i modlitwy. 
Rodzimowierstwo bądź też wiara rodzima implikuje politeizm, czyli wielobóstwo,  
a także panteizm, czyli wiarę w ożywienie świata materialnego i utożsamienie  
z nim Stwórcy. Neopogaństwo – jak podaje Encyklopedia Religii Świata – to  
„ogólna nazwa współczesnych ruchów religijnych, odwołujących się do 
przedchrześcijańskich religii europejskich. Istnieje wiele nurtów neopogaństwa, 
często znacznie różniących się między sobą. Ich cechą wspólną jest romantyczna 
wizja przeszłości i negatywna ocena współczesnej cywilizacji, kojarzonej  
z chrześcijaństwem. Niektóre odmiany neopogaństwa są próbami rekonstrukcji 
starożytnych i średniowiecznych wierzeń pogańskich, inne tworzą własne wersje 
przeszłości, jeszcze inne to raczej odwołujące się do przeszłości ruchy społeczno-
polityczne niż religie”.

4
 Jest to tak zwana religia naturalna, a więc taka,  

która wykształciła się wraz z istnieniem określonej grupy etnicznej. Jak  
czytamy: „Prekursorem neopogaństwa w Polsce był Adam Czarnocki (Zorian 
Dołęga Chodakowski, 1784-1825), który w książce «O Słowiańszczyźnie przed 
chrześcijaństwem» (1818) postulował powrót do wierzeń przedchrześcijańskich”

5
. 

Epoka romantyzmu przyniosła bowiem zainteresowanie kulturą ludową. Już  
w okresie międzywojennym powstały i działały organizacje rodzimowiercze. Po 
roku 1989 powstał Rodzimy Kościół Polski, Polski Kościół Słowiański, 
Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, Zrzeszenie Rodzimej Wiary, 
Watra, Żertwa i inne

6
. Współcześnie pogan definiuje się jako „ludzi nie będących 

chrześcijanami, Żydami ani muzułmanami, […] ludzi areligijnych oraz […] 
zwolenników odrodzenia którejś z religii starożytnych”

7
. 

Najwcześniejsze informacje o panteonie bóstw słowiańskich pochodzą  
z obszaru Słowiańszczyzny Wschodniej. W „Powieści minionych lat” (jednym  
z najstarszych ruskich latopisów, opisującym historię od IX do XII w., autorstwa 
mnicha ławry pieczerskiej Nestora

8
) znajdujemy wzmianki o Perunie, bogu pioruna 

i burzy, którego kult zastąpił wcześniejszy kult bóstw. Na czele dawnego panteonu 
stał bóg ognia, znany pod imieniem Swaroga lub Swarożyca, jednakże imiona te 
nie były jednoznaczne, jako że sufiks -yc- oznaczał syna lub też pieszczotliwe 
zdrobnienie. Syn Swaroga, bóg słońca, bywał też nazywany Dadźbogiem. 
„Powieść minionych lat” wylicza również imiona Chorsa (bóstwa lunarnego lub 
solarnego o niepewnym rodowodzie), Stryboga lub Strzyboga (bóstwa wiatrów), 
Mokoszy (utożsamianej z Matką Ziemią) i Smarogły, pomija jednak Welesa 
(Wołosa), boga bydła, na którego przysięgali Rusowie podczas traktatów  

                                                 
4
 Neopogaństwo (w:) Encyklopedia Religie świata. Warszawa 2005, s. 550. 

5
 Tamże, s. 551. 

6
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzimowierstwo_słowianskie_w_Polsce. 

7
 Poganin (w:) Religie świata. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1996, s. 443. 

8
 https://slowianowierstwo.wordpress.com/informacje/cale-ksiegi/nestor-powiesc-minionych-lat/. 
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z Grekami
9
. Jak można wyczytać na stronie internetowej Rodzimego Kościoła 

Polskiego, „Biorąc pod uwagę, iż różni ludzie na różne sposoby (wedle 
wrodzonych lub nabytych predyspozycji, w tym także wynikających z uwarunkowań 
kulturowych) mogą starać się zbliżyć do Boga Najwyższego przyjmujemy, że 
najbliższym i najwłaściwszym dla Słowian Jego imieniem jest Świetowit (przy czym 
nie wykluczamy, że dla części rodzimowierców słowiańskich równie właściwe 
mogą być tu pozostałe imiona ze szczytu panteonu bóstw słowiańskich, 
szczególnie takie jak Perun lub Swaróg)”

10
. Dowodzi to szerokiego zasięgu 

ogólnosłowiańskiego występowania boga, stojącego na czele piramidy 
hierarchicznej i wyznaniowej dawnych Słowian, niezależnie od nadanego mu 
imienia.  

Neopoganie nie tylko wyznają wiarę swoich przodków, lecz również kultywują 
te same tradycje i święta. Najważniejsze z nich przypadają na dni przesilenia  
i równonocy. Pierwszym są tak zwane Szczodre Gody lub Zimowe Staniesłońca, 
obchodzone podczas przesilenia zimowego (21-22 grudnia). Jest to symboliczny 
początek roku liturgicznego dla rodzimowierców, poświęcony także duszom 
zmarłych przodków. Początkowo organizowano rytualne uczty na cmentarzach, 
które później przeniesiono do domostw. Symboliczne znaczenie miało puste 
nakrycie – było ono poświęcone duszom przodków. Ze Szczodrymi Godami 
związany jest diduch, czyli udekorowany suszonymi owocami snop żyta. Należało 
go przechowywać aż do wiosny, aby rozpocząć siew ziarnami z jego kłosów.  
Dla zapewnienia urodzaju wkładano również słomę lub siano pod nakrycia. 
Zwyczajowo wieszano nad oknem, drzwiami lub pod sufitem podłaźniczkę, 
ozdobioną sosnową lub świerkową gałąź. Popularne było kolędowanie, czyli 
chodzenie od domu do domu z kukłami, przedstawiającymi maszkary, mającymi 
swoją genezę w zaklinaniu urodzaju. Również pochody z ruchomą, kolorową 
gwiazdą mają związek z odradzającym się Słońcem i Swarogiem, odzyskującym 
panowanie nad światem. Wspomniane obrzędy zostały zaadaptowane przez religię 
katolicką w procesie chrystianizacji.  

Wiosną, a dokładnie 21 marca neopoganie obchodzą Jare Święto (lub Jare 
Gody). Jest to uroczyste zakończenie zimy i powitanie wiosny. Symboliczne 
pożegnanie zimy to topienie lub palenie słomianej kukły, zwanej mamoną lub 
marzanną. Aby przyspieszyć nadejście wiosny, rozpala się ogniska na wzgórzach, 
a także sprząta domy, piecze kołacze i maluje jajka, oznaczające siłę i płodność. 
W wigilię święta okadza się dom ziołami. Zwyczaj obdarowywania się malowanymi 
jajkami pochodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, kiedy organizowano 
uczty na świętych wzgórzach. Również współczesny Śmigus-Dyngus ma pogański 
rodowód. Śmigus, czyli uderzanie się wierzbowymi witkami miał oczyszczać  
i dodawać sił, zaś Dyngus – oblewanie się zimną wodą nawiązywał do zwyczaju 
obmywania się w świętej wodzie. Nieodłącznym elementem Jarych Godów była 
wizyta na cmentarzu i pozostawienie jadła dla dusz zmarłych.  

Po równonocy wiosennej następuje przesilenie letnie (21-22 czerwca), a z nim 
Noc Kupały, Święto Kresu lub też Sobótka. Jest ona poświęcona dwóm 
oczyszczającym żywiołom, a więc wodzie i ogniowi. To także święto związanego  

                                                 
9
 Kult religijny (w:) L. Lejcewicz (red.): Mały słownik kultury dawnych Słowian. Warszawa 1990,  
s. 580-581. 

10
 https://rkp.org.pl/zalozenia (pobrano 03.03.2018 r.). 
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z ogniem Słońca, miłości i płodności. Noc sobótkowa rozpoczyna się skrzesaniem 
żywego ognia, od którego rozpala się ogniska. Uczestnictwo w obchodach Nocy 
Kupały zapewnia szczęście i dostatek. Skakanie przez ogień oczyszcza i chroni 
przed złymi mocami. Odprawia się również wróżby, aby poznać przyszłość. 
Zwyczajowo dziewczęta plotą wianki i spławiają je, a młodzieńcy próbują wyłowić 
wianek, aby następnie spotkać się z jego właścicielką. W przeszłości takim parom 
pozwalano na wspólne poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Noc wieńczył 
wspólny skok przez ognisko, stanowiący symboliczne zawarcie małżeństwa, 
jednakże zwyczaj ten obowiązywał tylko raz w roku.  

Na przesilenie jesienne przypada Święto Plonów, popularnie zwane 
Dożynkami, „dla współczesnych rodzimowierców wciąż związane z postaciami 
etnicznych, rodzimych bóstw”

11
. Żniwa łączą się wówczas z obrzędami 

dziękczynnymi za zbiory. Podczas rytualnej uczty błogosławi się plony. Przed 
wiekami, aby zapewnić sobie przyszłoroczny urodzaj, przez jakiś czas 
pozostawiano na polu kępę niezżętego zboża, którą nazywano przepiórką, brodą, 
kozą, pępkiem, perepełką lub wiązką, w zależności od regionu. Ścinał ją najlepszy 
żniwiarz, a najlepsze żniwiarki plotły z niej wieniec. Niesiono go następnie  
do świątyni lub żercy (kapłana), aby go poświęcił, po czym organizowano 
poczęstunek.  

W Polsce funkcjonują obecnie cztery związki rodzimowiercze – Polski Kościół 
Słowiański, Rodzimy Kościół Polski, Rodzima Wiara i Słowiańska Wiara. Oprócz 
wyżej wymienionych organizacji istnieją również wspólnoty, stowarzyszenia,  
grupy, kręgi i gromady, które w 2015 r. podczas III Ogólnopolskiego Wiecu 
Rodzimowierczego w Łysogórach zawiązały Zrzeszenie Polskich Wspólnot 
Rodzimowierczych Konfederację Rodzimowierczą. Zrzeszenie założyły: 
Stowarzyszenia „Gontyna”, „Żertwa” i „Kałdus”, Krąg Radogost, Grupa WiD, 
Gromada „Swarga”, Drzewo Przodków, Rodzima Wiara, Wspólnota 
Rodzimowierców „Watra” oraz Rodzimowiercy Pomorscy (obecnie Stowarzyszenie 
Rodzimowierców Pomorskich „Jantar”). Na IV Ogólnopolskim Zjeździe i Wiecu 
Rodzimowierczym do Konfederacji dołączyła Gromada „Wanda”. Jak można 
przeczytać na stronie internetowej Gromady, zobowiązała się ona do 
„współtworzenia rodzimowierczego periodyka «Gniazdo», nad którym 
Konfederacja Rodzimowiercza objęła swojego rodzaju patronat, dołożenia się do 
powstania ogólnopolskiej publikacji rodzimowierczej o charakterze edukacyjnym, 
której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie «Kołomir» oraz do współtworzenia 
rodzimowierczego kanału wideo na portalu YouTube”

12
. Zrzeszenie wydaje 

również Kalendarz Słowiański.  
Obiekty objęte kultem przez wiarę rodzimą to Święty Gaj, pełniący również 

funkcję miejsca wiecowego oraz posiadający dostęp do linii brzegowej rzeki lub 
jeziora ze względu na funkcję kultową, chramy z drewnianymi posągami bóstw lub 
nawet zbiorniki wodne, drzewa, kamienie itp. Obecnie można odnaleźć stare 
Święte Gaje na terenach rezerwatów przyrody, co wiąże się z utrudnionym 
dostępem do terenów kultu. Rodzimy Kościół Polski wraz z Rodzimowierczą 
Wspólnotą Słowianie, Łódzką Wspólnotą Rodzimowierczą Wilczy Krąg, Słowiańską 
Watahą, grupą Rodna Vera oraz Poganie Wrocław zapoczątkował zbiórkę środków 

                                                 
11

 https://rkp.org.pl/swieta (pobrano 04.03.2018 r.). 
12

 http://gromadawanda.org.pl/2016/08/gromada-wanda-w-konfederacji.html (pobrano 03.03.2018 r.). 
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pieniężnych na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe
13

. 
Wspomniana już Konfederacja Rodzimowiercza nie wyraziła poparcia dla tej 
inicjatywy. Plan zagospodarowania terenu przewiduje wybudowanie grodu, 
chramu, bani, wioski słowiańskiej, kurhanów, kamiennego kręgu, cmentarza, alei 
pamięci, świętego miejsca, założenie sadu owocowego dawnych odmian, jak 
również dwóch obiektów o charakterze bardziej komercyjnym, a mianowicie chatki 
na kurzej stopce i stadniny koników polskich. Poniższa mapa, stworzona w ramach 
Akademii Sztuk Przepięknych na Przystanku Woodstock w 2016 r., jest projektem 
osady rodzimowierczej. Jak piszą sami organizatorzy, „W ramach ASP pragniemy 
przybliżyć wam sztukę piękną i bliską, bo zakorzenioną w tej ziemi, stanowiącą 
łącznik z naszymi słowiańskimi przodkami. Może znajdziecie u nas coś, o czym 
słyszeliście kiedyś od Waszych babć. Może wspólnie uda nam się znaleźć 
kulturowy łącznik między pokoleniami… Projekt Wioski Słowiańskiej w ramach 
ASP jest niezależną inicjatywą społeczną. W jego organizację i wsparcie może 
włączyć się każdy, komu rodzima słowiańska wiara i kultura jest szczególnie  
bliska. Zarówno indywidualne osoby, jak i reprezentanci innych grup i związków 
zajmujących się promowaniem i upowszechnianiem słowiańskiej kultury”

14
. 

 

 

 
 

Rysunek nr 1: Mapa przyszłej osady rodzimowierczej z 2016 r. 
Źródło: https://www.slawoslaw.pl/wp-content/uploads/2015/10/mapa.jpg 

                                                 
13

 Ł. Razowski, Rodzimowiercy budują Święty Gaj. „Świadomość społeczna rośnie”, https://olsztyn. 
onet.pl/rodzimowiercy-buduja-swiety-gaj-swiadomosc-spoleczna-rosnie/ns5v7m. 

14
 https://bialczynski.pl/2016/01/17/perojekt-rodzimowiercy-na-swoim-i-slowianska-wioska-prosba-o-
wsparcie/. 
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Rodzimowiercy nie mają na celu budowy skansenu, lecz miejsca, 
promującego etniczną kulturę i pełniące funkcje edukacyjne i wychowawcze, 
dlatego też wspomniany obszar będzie dostępny dla wszystkich, którzy  
„z należytym szacunkiem odnoszą się do rodzimej słowiańskiej wiary i kultury” oraz 
każdego „kto będzie umiał uszanować charakter tego miejsca”

15
. W planach 

oprócz wybudowania całorocznych, użytkowych budynków historycznych jest 
również współczesna zabudowa ekologiczna. Nie wyklucza się również współpracy 
z deweloperem przy powstawaniu „słowiańskiej enklawy”, a w przyszłości 
wspomnianego już ekologicznego osiedla.  

Powrót do religii przodków oznacza dla rodzimowierców również powrót do 
wyznawanych przez nich wartości. Jedną z nich jest szacunek do natury  
i postrzeganie człowieka jako części otaczającego go świata. W pewien sposób 
łączy się to z jednym z najpopularniejszych obecnie stylów życia, a mianowicie  
z ekologią i tzw. slow life. Aby jednak wykazać związki rodzimowierców z ekologią  
i „wolnym życiem”, należy wyjaśnić oba pojęcia, wokół których namnożyło się wiele 
nieścisłości i błędów rzeczowych.  

Określenie „ekologia” stanowi połączenie greckich „oikos” i „logia”, gdzie 
„oikos” oznacza „dom”, a „logia” – „naukę”. Patrząc przez pryzmat tej etymologii 
możemy traktować omawianą dziedzinę jako naukę o domu, przy czym dom 
oznacza tutaj środowisko, które dane organizmy żywe zamieszkują, gdzie się 
rozwijają oraz ewoluują, i w którym zawierają różnorodne, bardziej lub mniej 
złożone relacje. Przedmiotem ekologii są też wzajemne współzależności między 
różnymi ekosystemami, jak i wewnątrz jego struktury, czyli między poszczególnymi 
grupami gatunków. Ekologia rozpatruje więc powiązania świata organizmów 
żywych z ich środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Przez środowisko 
abiotyczne rozumiemy wszystkie czynniki fizykochemiczne, mające wpływ na 
kształtowanie struktury ekosystemów. Są to więc klimat, nasłonecznienie  
i promieniowanie świetlne, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie 
atmosferyczne, skład chemiczny wody i powietrza czy ukształtowanie terenu. Do 
czynników biotycznych zaliczymy zaś wszelkie oddziaływania organizmów żywych 
między sobą (np. dwóch gatunków w obrębie jednego ekosystemu). […] Ekologia 
przygląda się całości zjawisk, jakie zachodzą między organizmami żywymi, a ich 
środowiskiem, zarówno organicznym i nieorganicznym. Interakcje te mogą być 
pozytywne, jak i negatywne, budujące, jak i niszczycielskie. Zadaniem ekologii jest 
więc także przewidywanie i dywagowanie nad przyszłymi konsekwencjami 
istniejących oraz potencjalnych relacji. Pod tym względem ekologia zazębia się  
z ochroną środowiska”

16
.  

Slow life (ang. dosł. „wolne życie”) to „nie tylko nazwa łącząca wiele nurtów, 
ale również sam w sobie jest pewnym stylem. Życie slow to m.in. minimalizm, który 
dzieli się na różne odmiany. […] Innym aspektem slow life jest uważność, czyli 
świadome przeżywanie. […] Uważność uczy, by skupiać się na tym, co robimy. […] 
Życie slow to nie jest życie powolne, ale właśnie aktywne. To dbanie o siebie, 
innych, o środowisko i jakość swojej codzienności”

17
.  

                                                 
15

 https://bialczynski.pl/2016/01/17/perojekt-rodzimowiercy-na-swoim-i-slowianska-wioska-prosba-o-
wsparcie/. 

16
 http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekologia,1. 

17
 N. Krawczyk, Slow life, czyli pozytywny styl życia, http://www.cdn.ug.edu.pl/29077/slow-life-czyli-pozy 
tywny-styl-zycia/. 
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W tych aspektach wiara rodzima rzeczywiście wpisuje się w obecne tendencje 
ochrony środowiska, choć, jak mówi żerca Ratomir Wilkowski, „byłoby nadużyciem 
stwierdzenie, że każdy rodzimowierca jest ekologiem, czy że każdy ekolog jest 
rodzimowiercą. […] W przypadku rodzimowierstwa trudno mówić o czymś, co się 
potocznie określa eko-oszołomstwem. Czyli nie ma u nas np. jakichś restrykcji 
żywieniowych. Nikt nikomu nie zakazuje jedzenia mięsa, tym bardziej że nasi 
słowiańscy przodkowie byli zabijani przez zwierzęta, sami na nie polowali  
i spożywali ich mięso. Uważamy również, że natura ma swoje sposoby, żeby sobie 
radzić z zagrożeniami, które się w jej ramach pojawiają, aczkolwiek jesteśmy 
również świadomi tego, że działalność człowieka zbyt często prowadzi do 
zachwiania równowagi w przyrodzie. I o ile natura świetnie sobie poradzi bez 
człowieka, to człowiek poza naturą – w żadnym razie”

18
.  

 
Zakończenie 
Powstanie wspólnot rodzimowierczych zostało spowodowane licznymi 

czynnikami, wśród których szczególną rolę mogą pełnić nie tylko fascynacje 
kulturą, tradycjami, historią i wierzeniami dawnych Słowian, ale również 
autentyczne poszukiwanie zarówno swojej tożsamości, jak i możliwości 
realizowania potrzeb duchowych w świecie dotkniętym laicyzacją i sekularyzacją.  

Dopóki nie nastąpi nadmierne zinstytucjonalizowanie, a następnie 
zideologizowanie i skomercjalizowanie ruchu z podporządkowaniem go pod czyjeś 
partykularne interesy i cele, z cynicznym wykorzystaniem go dla korzyści 
materialnych i politycznych, to dążąc do zrekonstruowania świata wartości 
słowiańskich, pozostając w zgodzie i jedności z naturą, rodzimowiercy mogą 
stanowić ciekawą alternatywę w ramach łączenia troski o bezpieczeństwo 
ekologiczne z bezpieczeństwem kulturowym. 

 
Streszczenie 
W ostatnim ćwierćwieczu w znanej nam Europie zaszły liczne zmiany  

o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym. Spowodowało to 
powstanie nowych trendów, rozbudzenie zainteresowania nowymi obszarami 
poznawczymi i wyzwoliło nowe idee. Zaobserwowano postęp procesów 
sekularyzacyjnych i laicyzacyjnych, odejście od zinstytucjonalizowanych form 
religijności. Od lat 70 dwudziestego wieku jest cały czas obecne również widmo 
kryzysu ekologicznego jako zagrożenia dla dalszego istnienia i rozwoju człowieka.  

W perspektywie zagrożenia kulturowego dla państw narodowych poprzez 
silniejszą integrację w jeden organizm państw Unii Europejskiej zaczęły powstawać 
ruchy dążące do poszukiwania własnej tożsamości narodowej, swoich tradycji, 
korzeni, tego, co może stanowić fundament ich identyfikacji. Procesy te, podobnie 
jak w całej Europie, mają również miejsce i w Polsce. Jednym z widocznych ich 
efektów jest postępujące od wielu lat zainteresowanie tradycjami słowiańskimi  
i religia przedchrześcijańską. Rodzimowiercy, zwani też neopoganami, nawiązują 
do kultury i religii dawnych Słowian. Rekonstruują obrzędy, stroje, pieśni i modlitwy. 
Dążą oni do zrekonstruowania świata wartości słowiańskich, pozostając w zgodzie 

                                                 
18

 M. Fal, Rodzimy Kościół Polski: Jako Słowianie jesteśmy u siebie, a traktuje się nas jak obywateli 
drugiej kategorii, http://natemat.pl/70973,rodzimy-kosciol-polski-choc-jako-slowianie-jestesmy-ze-swo 
ja-wiara-u-siebie-traktuje-sie-nas-jak-obywateli-drugiej-kategorii. 
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i jedności z naturą. Pod tym względem mogą stanowić ciekawą alternatywę  
w ramach łączenia troski o bezpieczeństwo ekologiczne z bezpieczeństwem 
kulturowym. 

Słowa kluczowe: ekologia, bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość, 
rodzimowiercy, tradycje słowiańskie, religia 

 
Summary 
In the last quarter of a century, numerous changes of a political, social and 

economic nature have occurred in the Europe known to us. It caused new trends, 
aroused interest in new cognitive areas and triggered new ideas. The progress of 
secularization has been observed, as well as a move away from institutionalized 
forms of religiosity. Since the 1970s, the specter of the ecological crisis is still 
present as a threat to the further existence and development of man. In the 
perspective of a cultural threat to national states through stronger integration into 
one body of the European Union countries, movements seeking to find their own 
national identity, their traditions, roots, and what may constitute the foundation of 
their identification began to appear. These processes, like in the whole Europe, 
also take place in Poland. One of their visible effects is the growing interest in 
Slavic traditions and pre-Christian religion for many years. Rodnovery, also called 
neopogans, refer to the culture and religion of the old Slavs. They reconstruct rites, 
costumes, songs and prayers. They strive to reconstruct the world of Slavic values, 
remaining in harmony and unity with nature. In this respect, they can be an 
interesting alternative as part of combining care for ecological security with cultural 
security. 

Key words: ecology, cultural security, identity, rodnovery, Slavic traditions, 
religion 
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Paweł MIGAŁA 
 

SEKTY – INTERESUJĄCE, ZACHĘCAJĄCE, NIEBEZPIECZNE? 
 
 
Sytuację młodzieży w świecie współczesnym w kontekście znacznie 

szerszych zagrożeń obrazuje między innymi proces zaniku tradycyjnych  
systemów wartości i autorytetów. Upadek znaczenia ideologii ma niewątpliwie 
wpływ na wytworzenie się ideowo-moralnej pustki. W wyniku materializacji życia 
odsunięte zostały na dalszy plan podstawowe wartości egzystencjalno-duchowe. 
Dodatkowym wyzwaniem stała się wszechogarniająca życie społeczne i umysłowe 
kultura masowa. 

Proces osiągania przez młodzież obywatelskiej dojrzałości następuje  
w warunkach dezintegracji norm społecznych i sztucznie wydłużonego okresu 
kształcenia ze względu na wzrost bezrobocia wśród młodzieży. Kryzys wywołany 
przejściem z jednaj formacji ustrojowej do drugiej rodzi lęk przed przyszłością, 
izolowanie się młodzieży, a nawet ucieczkę w świat alkoholu, narkotyków,  
w przemoc, sekty, subkultury

1
. 

Kategorię subkultury – mimo pewnych trudności w jej zdefiniowaniu – można 
z powodzeniem odnieść do działań społecznych części młodzieży przeciwko 
zasadom świata ustanowionego przez dorosłych, świata w którym rządzi często 
przemoc, korupcja, fałsz i egoizm. To m.in. powoduje iż proces socjalizacji  
i edukacji młodej generacji – przenosi się w inne rejony: alternatywne grupy 
młodzieżowe czy subkultury. To sprawia także, że młodzież angażuje swój czas  
i energię we wspólnotowych grupach rówieśniczych o charakterze sportowym, 
podwórkowym, religijnym, a niekiedy – patologicznym. 

W każdym przypadku, jest to próba poszukiwania przez młodzież odmiennych 
od sztywnych, narzuconych systemów norm i wartości. W obrębie grup następuje 
proces uspołecznienia: z jednej strony jest to stopniowe wchodzenie w określoną 
subkulturę, z drugiej zaś w rolę społeczną, jaką wyznacza społeczność danej 
grupy. 

W obrębie każdej odmiany subkulturowej znajdują się wartości o znaczeniu 
destruktywnym, jak i konstruktywnym – w różnych proporcjach, zarówno 
antykultury, jak i kontrkultury. Subkultury młodzieżowe można podzielić na: 

1. Alternatywne, w granicach których występują: 

─ subkultury religijno-terapeutyczne stawiające sobie za główny cel 
indywidualne doskonalenie osobowości i podnoszenie na wyższy 
poziom stanu świadomości i wiedzy; 

─ ekologiczno-pacyfistyczne, które upatrują w działalności na rzecz 
środowiska, zdrowia ludzkiego i w idei pokoju nowej jakości 
społecznych przeżyć i doświadczeń. 

2. Buntu i ucieczki: 

─ buntu społeczno-obyczajowego. Zakładają szacunek dla 
indywidualności i dążenia do realizowania określonego stylu życia  
(np. beatnicy, hipisi, punki, popersi), jak również występują z pewnym 
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254 
 

 

pozytywnym programem przemian w wymiarze kulturowym, 
społecznym, a nawet politycznym. 

─ izolacji od społeczeństwa. W swojej genezie odwołują się do kultu  
siły i podległości (np. gitowcy, rockersi, killersi, skinheadzi,) a łączą  
ich doświadczenia resocjalizacyjne (poprawczaki, więzienia), swoisty 
żargon oraz specyficzne formy komunikacji, tak zwane drugie życie.  
W warunkach wolnościowych grupy te można określić jako subkultury 
ryzyka i przygody. 

3. Kreacyjne. Młodzież ta wybiera twórczą drogę rozwoju (undergroundowa 
muzyka rockowa, działalność pozadziennikarska): 

─ autokreacji artystycznej. Funkcjonowanie w trzecim obiegu kulturowym 
traktowane jest jako forma samodoskonalenia się i samorealizacji  
w oparciu o zasadę niezależności od profesjonalistów: uznanych 
twórców, tak zwanej elity kulturotwórczej; 

─ kultura dziania się, bycia w drodze, na szlaku (imprezy, festiwale 
młodzieżowe, miejsca spotkań itp.); 

─ działalności happeningowej. Jest to zjawisko o cechach efemerycznych, 
choć dowodzące potrzeby samookreślenia się wobec rzeczywistości 
poprzez ulotne akcje, pikiety, manifestacje, sprejowanie murów itp.

2
. 

Pytanie o sens życia spowodowało, że w różnych epokach pojawiali się 
duchowi przywódcy religijni, prorocy i wizjonerzy, jak również nowe ruchy religijne 
nazywane czasem alternatywnymi religiami. Zastanawiająca jest ich siła 
przyciągania, co można różnie tłumaczyć. Koniec poprzedniego stulecia przebiegał 
w warunkach ogólnego kryzysu cywilizacji przemysłowej. Ludzie, szczególnie 
młodzi poszukują nowych wartości i przeżyć, dzięki którym ich życie stałoby się 
bogatszej pełniejsze. Zarówno w przeszłości jak i obecnie występują obok siebie 
dwa typy mentalności, dwa główne sposoby postrzegania rzeczywistości: z jednej 
strony krytycyzm, racjonalizm, wiara w rozum, w dokonania nauki, z drugiej zaś 
religijny mistycyzm, odstępowanie od tradycyjnych religii w stronę sekt, kultów, 
magii i astrologii, irracjonalnych nastrojów i mitologii nawołujących do rezygnacji  
z myślenia na rzecz uczucia, nowej wrażliwości oraz ściślejszych związków 
człowieka z naturą. 

Wielu, filozofów, kontestatorów, pedagogów, psychoterapeutów odrzuca dziś 
wiarę w możliwość obiektywnego poznania rzeczywistości i proponuje wyruszyć  
w świat fantazji, w świat emocji, w głąb samego siebie. Stąd popularność 
rozmaitych form treningów świadomości lub psychoterapii, kursów, które maj 
zapewnić ludziom poczucie bezpieczeństwa, równowagi psychicznej itp. 

Historia cywilizacji dowodzi, iż ludzie, szczególnie młodzi poszukują kogoś, na 
kim mogliby się oprzeć, komu mogliby zaufać, kto byłby ich przewodnikiem  
w codziennym życiu, w tym również w życiu duchowym. Jest to poszukiwanie 
autorytetu. I na tym właśnie korzysta wiele subkultur, w tym sekt, które zachęcają  
i wciągają młodego człowieka w swoją działalność. 

Powstają wciąż nowe sekty, a już istniejące przyciągają do siebie ludzi jak 
magnes. 

Rokrocznie Mormoni chrzczą tysiące nowych członków, przeważnie ludzi 
młodych. W miastach powstają liczne grupy uprawiających Radża, Inana, Bhakti, 
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Hatha czy którąś z wielu innych ścieżek jogi. Ulice wylepione są całą gamą 
plakatów reklamujących różnych Guru, Swamich, Bab czy innych mędrców 
wschodu propagujących medytacje i oświecenie. Uczą oni, jak czcić Krysznę, 
Radę, Wisznu bądź inne hinduskie bóstwa. 

Misja Maitrei werbuje swoich członków głosząc hasła o potrzebie pomocy 
ludziom żyjącym w krajach trzeciego świata, oraz potrzebie „pokoju na świecie... 
tylko przez dzielenie się”. W materiałach propagandowych grupy czytamy: 
„Podstawowym tematem posłań Maitrei jest konieczność położenia kresu 
cierpieniom milionów głodujących i umierających z głodu ludzi na Ziemi (...)”. 
Maitreia pyta: „Jak możecie być dzisiaj zadowoleni ze swojego życia, podczas gdy 
miliony ludzi umierają z głodu i w brudzie”. W zamian za te wzruszające pytania 
oferuje ideologię ezoteryczno-okultystyczną. Nieświadomi ludzie poruszeni biedą 
najuboższych zapoznawani są z Maitreia traktowanym jako najwyższy nauczyciel 
świata. Ukazując biedę np. Indii czy Afryki, ukryci posłańcy Maitrei propagują 
filozofię Dalekiego Wschodu, wiarę w reinkarnację, panteizm i szeroko pojęty 
monizm. Używając pojęć znanych chrześcijanom, odwołując się do wybranych 
fragmentów Pisma Świętego, misja przedstawia się jako ruch akceptujący  
wartości chrześcijańskie, a w zasadzie jako chrześcijański (choć za taki nie może  
być uważany). Zwolennicy Maitrei głoszą „że głód nie tylko nie jest konieczny, ale 
też nie normalny, ponieważ jego powodem nie jest brak żywności lecz 
niesprawiedliwość społeczna”. Aby zaradzić problemom świata, należy dzielić się  
z innymi duchowością okultystycznego mistrza Maitrei, praktykować medytację 
transmisyjną będącą najskuteczniejszą formą służby i praktyczną metodą 
zjednoczenia się ze światem. Znawcy problematyki upatrują popularność sekt  
i nowych ruchów religijnych w tym, iż wydają się one zaspokajać u ludzi m.in.: 

─ potrzebę absolutu, 
─ potrzebę życia wewnętrznego, 
─ potrzebę wspólnoty na ludzką miarę, 
─ potrzebę utożsamienia się z czymś lub kimś, 
─ potrzebę pewności, 
─ potrzebę uczestnictwa i zaangażowania. 
To zaspokojenie jest oczywiście pozorne. Jednak odpowiednia propaganda,  

w której szkolą się i prześcigają poszczególne sekty, przyczynia się do ich 
„sukcesu”. Stosowane przez nie manipulacje oraz odpowiednie socjotechniki  
z pewnością sprzyjają wielu sektom. 

Odpowiedni kamuflaż, dobrze sformułowana oferta czyni niejedną sektę 
atrakcyjną. Pokój na świecie, walka o umocnienie rodziny, zlikwidowanie głodu 
Trzeciego Świata to tylko niektóre hasła, które głoszą współczesne sekty i nowe 
ruchy religijne. Tego typu postulaty z natury są dobre, ale w przypadku sekt i wielu 
współczesnych ruchów religijnych nie stanowią celu, do którego one dążą. Są 
czymś w rodzaju mocnego magnesu przyciągającego ludzi dobrej woli, którzy 
zwabieni pięknymi hasłami stają się z czasem niewolnikami sekt. Nieprawdą jest, 
że sekty w stu procentach są złe, czarne i niebezpieczne. Wręcz przeciwnie, każda 
sekta posiada w sobie odrobinę „dobra” i „piękna”, które właśnie do nich 
przyciągają. Z wierzchu są jak kolorowa papuga, która zachwyca oko. Wielu z nas, 
zachwyciwszy się pięknem piór, w które stroją się sekty, przestaje rozsądnie 
myśleć i działać, stając się kolejnymi członkami sekt, fanatykami, ślepo 
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podążającymi za swymi guru, chwilowo zaspokojeni pozornym dobrem
3
.  

Josh Mc Dowell i Don Stewart, odpowiadając na pytanie o przyczynę 
rozrastania się kultów i sekt, wyodrębniają cztery podstawowe ich kategorie: 

1. Powody ze sfery intelektualnej: w świecie, w którym ludzie pozbawieni są 
pewności, kulty udzielają autorytatywnych odpowiedzi na podstawowe 
pytania człowieka. Wiele kultów żeruje na ignorancji ludzi i próbuje poprzez 
pozory naukowości wywierać dobre wrażenie na niezorientowanych. 

2. Powody ze sfery emocjonalnej: kulty wykorzystują podstawową potrzebę 
emocjonalną człowieka. Wszyscy potrzebujemy, by ktoś nas kochał. Kulty 
często koncentrują się na człowieku przeżywającym smutek z powodu 
śmierci bliskiej osoby i czynią go ofiarą swojego polowania. 

3. Powody ze sfery społecznej: gdy czyjeś stosunki z innymi ulegają rozbiciu, 
np. w wyniku dysfunkcjonalnej rodziny, złej atmosfery w kościele, 
przemęczenia pracą czy też poczuciu odrazy wobec machinacji politycznej 
– ludzie chcą oddzielić się od społeczeństwa, a kulty tylko czekają, aby ich 
przyciągnąć do siebie. 

4. Powody ze sfery duchowej: kulty zagubiły prawdę duchową, podejmując 
jednak wszelkie wysiłki, by zaspokoić duchowe potrzeby człowieka. Wielu 
chrześcijan (...) przyłącza się do kultów w rezultacie nieznajomości (...) 
fundamentów chrześcijaństwa. 

 
Sekty, będąc atrakcyjnymi w swej zewnętrznej formie, dzięki odpowiednim 

działaniom dotykają nas na poziomie którejś z tych czterech płaszczyzn.  
W sektach, kultach i klubach medytacyjnych spotykamy ludzi twierdzących, że ich 
życie było puste i pełne niepewności o jutro. Dopiero po przyłączeniu się do grupy, 
w niej uzyskali odpowiedzi na ich pytania. Inni twierdzą, że nikt ich wcześniej nie 
rozumiał i nie kochał. Dopiero teraz poznali ludzi, którzy ich rozumieją, potrafią 
kochać i są pełni ciepła. 

Istnieją następujące powody zainteresowania się sektami: 

─ Człowiek szuka instynktownie świętości i tajemnicy, których nie znajduje – 
jak mu się zdaje – w swoim zwykłym środowisku. Sekty prezentują się jako 
wyłączne oazy doświadczenia Boga. 

─ Wysokie wymagania ascetyczno-moralne, oferowane przez wiele sekt 
przyciągają nastawioną idealistycznie młodzież. Pewnego rodzaju „okrutny 
idealizm”, gotowy „na wszystko” jest cechą wielu młodych, niespokojnych, 
poszukujących charakterów. 

─ Z potrzeby odnalezienia sensu życia. Człowiek młody, pełen rozterek, 
niepokojów, szukający swej drogi, może ulec pokusie zbyt łatwych, 
pośpiesznych odpowiedzi na jego rozterki i trudne pytania. 

─ Rozczarowanie publicznymi autorytetami oraz wielkimi instytucjami, które 
stoją za nimi, powoduje, że człowiek, zwłaszcza młody, szuka małych grup 
przypominających „prawdziwą rodzinę”. Przestaje się nagle czuć samotny  
i anonimowy. 

─ Z potrzeby przynależności i znaczenia. Sekta jako grupa wybranych 
podnosi w pewien sposób poczucie własnej wartości, zwłaszcza  

                                                 
3
 Pindera M., Kowolik P., Sekty jako zagrożenie dla młodego pokolenia. Mysłowice 2008, s. 10. 

 



257 
 

 

u człowieka, który często czuje się bezwartościowy. 

─ Dla zaspokojenia potrzeb materialnych, finansowych, terapeutycznych.  
Od tego się czasem zaczyna. 

Nieumiejętne poszukiwanie pewności wiary i szukanie dowodów na słuszność 
niewiary, próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie o sens życia są zasadniczą 
przyczyną przylgnięcia ludzi do sekt i nowych ruchów religijnych. 

Należy wyróżnić dwie podstawowe przyczyny kierujące ludzi do sekt. 
Pierwsza przyczyna (zewnętrzna), posiadająca swe źródło poza samym 
człowiekiem, to odpowiednia propaganda sekt i opanowane niemal do perfekcji 
metody pozyskiwania nowych członków. Drugą przyczyną (wewnętrzną), mającą 
swe źródło w człowieku werbowanym jest nieumiejętność szukania odpowiedzi na 
pytania o charakterze granicznym (progowym) dotyczących ludzkiej egzystencji. 
Nieumiejętność ta jest wynikiem takich postaw człowieka, jak

4
: 

1. Zbytnie poleganie na emocjach: 
Występuje u tych, którzy świat postrzegają i wartościują na zasadzie „było 

fajnie”, „dobrze się bawiłem”. Takich nietrudno wprowadzić w stan melancholii czy 
zachwytu. 

Wiele sekt stwarza odpowiednie warunki, by ludzie tego pokroju mogli w pełni 
wyzwalać swe emocje i uczucia, które z kolei traktują jako ostateczny punkt 
odniesienia, podczas decyzji o wstąpieniu do grupy. Wystarczy delikatna muzyka, 
zgaszone światło, zapalona świeczka, dym indyjskich kadzideł, żeby ci z całą 
pewnością i stanowczością orzekli, że znaleźli prawdę i cel życia. Uczucia i emocje 
są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Należy być jednak ostrożnym. 
Ważne jest, aby nad nimi panować, umiejętnie dystansując się do nich. 

2. Zbytnie poleganie na wiedzy: 
Występują u tych, którzy wiarę chcą mieć udokumentowaną i potwierdzoną 

naukowo. Wszystko musi być logiczne, niemalże podane wzorem. Wiarę traktują 
jako jedną z wielu dyscyplin naukowych. Nie potrafią przyjąć żadnej prawdy wiary 
bez dowodu. Ich wiara przeradza się w wiedzę, która jest przecież odwrotnością tej 
pierwszej. Wielu świadków Jehowy chodząc po domach i rozmawiając z ludźmi 
podkreśla, że to właśnie „wiedza prowadzi do życia wiecznego”. Wiedza dla nich 
stanowi „jedyną” drogę na drodze zbawienia. 

Młodym ludziom imponuje obszerna biblioteczka pełna „naukowych” książek, 
na które powołują się i z których czerpią liderzy sekt. „Wiedza” w nich zawarta 
(będąca zazwyczaj produktem fantazji założyciela sekty) ma być potwierdzeniem 
posiadania „depozytu prawdy” przez grupę. Zbytnie poleganie na wiedzy 
sprowadziło wielu na bezdroże wiary. Wiara wymaga od człowieka zaufania, jest 
tajemnicą, pewnym sacrum. Wiedza wiarę wzmacnia, ale nigdy nie zastępuje. 

3. Nierozważna ucieczka przed samotnością: 
Pragnienie wspólnoty jest naturalnym stanem każdego człowieka. Prędzej czy 

później każdy musi doświadczyć w swoim życiu samotności. Sekty stanowią grupy, 
w których akcentuje się – wręcz z przesadą – wspólnotowość. Wyznawcy Moona 
mówią o sobie jako o wielkiej rodzinie. Podobnie świadkowie Jehowy, mormoni itp. 
Pragnienie wspólnoty, ucieczka przed samotnością jest najczęstszą przyczyną, dla 
której ludzie decydują się przyłączyć do nowej grupy. Wielu ludzi cierpi dzisiaj  
na samotność. Sekty jawią im się jako oazy miłości. W nadziei otrzymania 
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przyjaźni i wsparcia skłonni są „zmienić dotychczasową wiarę”, zrezygnować  
z dotychczasowych wartości. Potrzeba wspólnoty oraz jej zaspokojenie jest czymś 
bardzo ważnym, ale nie może na tym cierpieć prawda i wolność. 

4. Naiwność, łatwowierność i pochopność: 
Charakteryzuje tych, którym brak roztropnego spojrzenia i oceny tego, co 

oferują sekty w swej propagandzie. Ludzi łatwowiernych cechuje naiwność  
i nieuzasadniona postawa całkowitego zaufania wobec tego, co nowe. Nie dbają  
o „szczegóły”, do szczęścia wystarczy im niewiele, a sekty to umiejętnie 
wykorzystują. Trzeba być więc ostrożnym. Należy szukać różnych źródeł informacji 
na temat nowo napotkanej grupy, która może okazać się sektą. Warto zadać sobie 
trud sprawdzenia, czy to, co napotkana grupa mówi o sobie, ma solidne poparcie  
w rzeczywistości. Nie należy pochopnie podejmować żadnych ważnych decyzji. 

5. Nierozważne podejmowanie decyzji: 
Charakteryzuje tych, którzy chodzą na skróty po ścieżkach wiary. W sektach 

spotykamy wielu minimalistów w wierze, którym wystarcza nieraz całkiem 
prymitywny (w swej logice i strukturze) kult. 

Minimaliści to często ludzie, którzy poszli na pierwsze spotkanie jakiejś grupy, 
wysłuchali kilku wykładów, nie zastanawiając się dłużej bezkrytycznie akceptują 
wszystko, co się tam oferuje (nawet jeśli to nie ma większego sensu). Wielu ludzi 
wierzy w spotkanie z UFO, z kosmitami. Według różnych przepowiedni już dawno 
temu powinien nastąpić koniec świata. Minimaliści unikają trudnych pytań.  
Z łatwością przyjmują nowe dogmaty, teorie i koncepcje, nie dociekają prawdy,  
co szybko zostaje zauważone i wykorzystane przez emisariuszy rozmaitych sekt. 

6. Brak krytycznego spojrzenia: 
Brak właściwego przygotowania do prowadzenia dyskusji z przedstawicielami 

sekt zasadniczo utrudnia, a właściwie ją uniemożliwia. Żeby dyskutować, trzeba 
być do tego przygotowanym. W innym przypadku dyskusja nie ma racji bytu  
i skazana jest na niepowodzenie. 

Sekty o charakterze orientalnym potrafią wmówić ludziom, że Biblia naucza  
o reinkarnacji, że Jezus ćwiczył jogę, której nauczył się studiując pisma wedyjskie 
w Tybecie. Człowiek, który nigdy nie czytał Biblii i nie zna prawdziwego 
chrześcijaństwa oraz obca mu jest filozofia Wschodu, nie posiada odpowiedniego 
przygotowania do dyskusji na te tematy. Nie wie, że nie da się pogodzić nauki 
Jezusa Chrystusa zawartej w Biblii z nauką o reinkarnacji, z prawem karmy. 
Takiemu człowiekowi brakuje rzetelnej wiedzy, do której mógłby się odwołać, 
dlatego z łatwością będzie przyjmował za prawdę to, co prawdą nie jest. Nie należy 
więc wdawać się w „jałowe” spory, polemiki i dywagacje z emisariuszami sekt, 
dopóki nie będzie się do nich przygotowanym. 

Zagrożenie ze strony sekt i nowych ruchów religijnych jest oczywiste. 
Magnesem, który przyciąga sympatyków i pozyskuje wyznawców, jest perspektywa 
udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytania natury egzystencjalnej o sens  
życia. Oferta szczęścia, zdrowia przyjaźni i miłości, a często też i sukcesu 
ekonomicznego jest naprawdę kusząca i pociągająca. Niestety, nowe ruchy 
religijne i sekty tylko pozornie służą dobru człowieka. 

Na początku każda sekta stosuje „bombardowanie miłością” – nagle wielkie 
zainteresowanie człowiekiem i jego problemami jakby tylko one były ważne. 
„Miłoterapia” i pochlebstwo. Zmusza się człowieka, żeby był wdzięczny, bo „my 
ciebie tutaj tak kochamy, opiekujemy się”; wbrew jego woli narzucają się. „Jakiś ty 
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znakomity, no, znakomita odpowiedź, słuchaj, takiego ewangelizatora to ja jeszcze 
nie znałem. Ojcze! taka siła, tak pięknie, tak się wzruszyłem, Pan Jezus tak do 
mnie wszedł”

5
.  

Sekty na ogół nie działają prosto z mostu, lecz ich działanie jest bardzo 
powolne, super dokładnie wypracowane. W niektórych sektach jest dokładnie 
opracowane, co człowiekowi można na danym etapie powiedzieć. Mają nawet 
swoje „święte kłamstwa”. Zmuszają swoich adeptów do kłamania, ale dorabiają do 
tego ideologię, że człowiek jest taki zakłamany, że trzeba go odkłamać, bo inaczej 
jak kłamstwem do niego się nie dotrze. Jest także i charytatywność, która jest 
formą uzależniania finansowego, wymuszaniem wdzięczności za pieniądze, 
fundowanie czegoś, co potem się wypomina. Bardzo świadomie wprowadzamy we 
wspólnocie zasadę: miłość miłością, a sprawiedliwość sprawiedliwością. 

Następną sprawą jest izolacja od rodziny, pozbawienie obecności ludzi 
bliskich emocjonalnie, czyli pozbawienie normalnych relacji z bliskimi. Dzieje się  
to w różnym stopniu, jest różnie motywowane, np. słowami Ewangelii: „Jeśli kto  
nie ma w nienawiści ojca swego i matki, ten nie jest mnie godzien” (Łk 14,20). 
Następuje także programowe zerwanie z przeszłością. Sekty zrywają  
z przeszłością. Często wręcz nadaje się nowe imię, nowe nazwisko, nową 
tożsamość. W sekcie Moona „parzy” się ludzi i daje się „nowe życie”. On jest 
Chińczyk, ona Australijka, nie znali się przedtem, pobierają się i wysyła się ich na 
Antarktydę. Nie mają nic z przeszłości, są tabula rasą, są zupełnie pustą księgą, 
którą można pisać od zera. Przebudowa świadomości prowadząca do zaburzeń. 
„Nowy człowiek”, „nowe życie”, to oczywiście karykatura terminów biblijnych, która 
może prowadzić do zaburzeń psychicznych. 

Zajęcia od rana do nocy (np. u Hare Krishna). Utrzymywanie w ciągłej 
aktywności, szkolenia i napominania. Człowiek nigdy nie jest sam, jest 
nieprzytomny ze zmęczenia, ale ten stan ma przypominać duchową egzaltację, 
doprowadzić do zmian w świadomości i uległości wobec przywódców. Pozbawia 
się go możliwości do zastanowienia się. W sekcie nie ma czasu na cokolwiek, 
nieomalże nie ma czasu na potrzeby fizjologiczne. Wszystko jest zaprogramowane 
non stop. Cały czas jest się nagłaśnianym, zagłuszanym (muzyczka, gadanie, 
telewizja itd.  

Niektóre sekty stosują techniki przebudowy świadomości tak że prowadzą one 
do zaburzeń procesów poznawczych. Musisz usunąć z myślenia to, co nie pasuje 
do systemu tej sekty. Psychologia opisując nerwicę mówi o tzw. relatywnym 
ogłupieniu. Tu mamy do czynienia z podobnym mechanizmem. Nerwicowiec, który 
ma dziesięć doktoratów z logiki, w obrębie swojego problemu jest jak kretyn – nie 
używa zasad logiki. Tak samo jest z alkoholikiem w obrębie jego choroby, tak 
samo z dzieckiem alkoholika w obrębie jego problemu. W sektach można do 
czegoś takiego doprowadzić. W szpitalach można znaleźć różnych adeptów, 
niestety również grup katolickich, są zupełnie rozwaleni psychicznie. Można 
powiedzieć, że to się tylko tam ujawniło, ale może by się nie ujawniło, gdyby nie 
wszedł do tej grupy. Osobiście znam sekciarzy ewidentnie chorych psychicznie

6
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 Alexiewicz T., Wiara w pigułce czyli sekty. Poznań 1998, s. 78. 
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 Barker E., Nowe ruchy religijne. Kraków 1997, s. 157. 
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Gdybyśmy powstawanie sekt powiązali z przesłankami wynikającymi z teorii 
równowagi, to podstawy mechanizmu – opuszczania i zajmowania miejsc 
(obszarów), które straciły na atrakcyjności i sile przyciągania – ujawnia 
atrakcyjność i siłę, wchodzących w to miejsce nowych idei. Przesłanka ta, dobrze 
ilustruje powstawanie nowych kultów, sekt, które odwołują się do wartości 
duchowych człowieka. Ze szczególną mocą oddziaływają na tych, którzy oczekują  
i odczuwają potrzebę radykalnych zmian w swoim życiu. Twierdzenie to jest, jak 
się wydaje, uprawnione ponieważ człowiek musi w coś wierzyć. Tradycyjnie,  
w kulturze europejskiej, przyjmujemy system wartości kształtowany przez etykę 
chrześcijańską. Zanikanie lub też nieharmonijna pulsacja wiary, stwarza  
w niektórych okresach historycznych dogodny klimat dla podejmowania 
poszukiwań na własną rękę. Zachowanie fundamentów wiary u Europejczyka 
skieruje jego aktywność na poszukiwanie sensu istnienia w religiach Wschodu. 
Jest także prawie pewne, że religie te przyciągną przede wszystkim kontestatorów, 
rozczarowanych, sfrustrowanych intelektualistów, osoby skrzywdzone, mające  
o sobie nierealistyczne mniemanie, jak również tych, którzy (jak sami sądzą) zostali 
urodzeni do szczególnych – specjalnych zadań, misji zbawienia świata. 
Warunkiem koniecznym jest tutaj odrzucenie tych kanonów etycznych, które 
wyznaczają rację życia innych. Wiele osób przystępuje do sekt, ruchów religijnych 
mając dobre warunki życia, materialne zabezpieczenie przyszłości dla siebie  
i swoich bliskich. Poczucie pustki duchowej wyzwala w nich gotowość do otwarcia 
się na inne prawdy, wartości duchowe, które spowodują pełniejsze przeżywanie, 
bogatsze doznania, poczucie bliskości ze stwórcą. Szczególnie pociągające są te 
ich odmiany, które w swoich deklaracjach programowych oferują „naukę życia”  
i „sztukę przezywania”, poprzez trening, terapię, bardzo często w formule catharsis 
(oczyszczenie). Zarówno ideowe przesłania sekt, jak kultów, nie są łatwe do 
sklasyfikowania czy zaszeregowania. Przesłaniem podstawowym jest zerwanie  
z dotychczasowym życiem, odnowa w związku z duchem kultu lub pod wpływem 
przywódcy sekty. Katalizatorem i pożywką dla rozprzestrzeniania się idei 
kulturowych i sekciarstwa był ruch New Age traktowany jako odrodzenie się 
duchowości (nowego życia). Uruchomił lawinę najprzeróżniejszych spekulacji 
ideologicznych, opartych o wizjonerstwo, oszustwo, świadome (lub nie w pełni 
świadome) organizowanie życia religijnego. 

Trudno jest jednoznacznie określić, czym jest sekta. Ich ilość i zróżnicowanie 
sprawiają, że nie jest możliwe zdefiniowanie wielu aspektów działalności 
zarejestrowanych grup. Tyko w USA istnieje około trzy tysiące niezależnych 
ruchów religijnych, o wysokim poziomie zorganizowania. W Wielkiej Brytanii około 
pięćset, a w Polsce działa ich ponad trzysta. Analizując literaturę przedmiotu 
można wyłonić te wyznaczniki, które stosunkowo dobrze charakteryzują sekty. 
Według ks. W. Nowaka są to: misjonarska gorliwość, charyzmatyczny przywódca, 
wyłączność prawdy, nadrzędność grupy, ścisła dyscyplina, dławienie 
indywidualności, odchylenie doktrynalne (sposób patrzenia na osobę Boga, 
Chrystusa, zbawienie i autorytet Pisma Świętego)

7
. 
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Definicje sekty: 

─ grupa religijna, która „wypowiedziała posłuszeństwo” – wyrwała się z kręgu 
oddziaływania wielkich kościołów i zorganizowała się według własnych 
zasad; 

─ społeczność (grupa społeczna), która izoluje się od reszty społeczeństwa, 
tworząc własną, charakterystyczną dla siebie hierarchię wartości, zasady 
postępowania i konstrukcję norm społecznych, wyrażanych zachowaniem 
podporządkowania się przywódcy; 

─ grupa społeczna lub ruch społeczny, charakteryzujący się wyraźnym, 
często fantastycznym oddaniem idei, wykorzystująca wszelkie dostępne 
środki (manipulacja) w celu uzyskania poparcia dla lidera (występującego 
w charakterze boga) i zwerbowanie możliwie dużej ilości wyznawców. 

Z tak prowadzonej charakterystyki można wnioskować, że nowe ruchy 
religijne izolują się od społeczeństwa. Indoktrynacja w sekcie prowadzi do 
zniewolenia, co upoważnia do sformułowań o negatywnym zabarwieniu 
uczuciowym – kult szkodliwy, sekta destruktywna. Destrukcja ta polega na tym, że 
stosują one (sekty) wyrafinowane i głęboko nieetyczne metody i techniki 
manipulacji, by pozyskać członków i narzucić im określone stereotypy reakcji 
psychicznych, kontrolować ich myśli, zachowanie i uczucia, by wspomagali 
bezwzględnie swojego przywódcę (posłuszeństwem, siłą wiary – jak osobę 
boską)

8
.  

Sekty stanowią zagrożenie ze względu na swój zamknięty charakter i wpływ 
na psychikę człowieka. Nawrócona osoba traci kontakt z rodziną (najbliższymi)  
i zaczyna żyć grupą oraz dla dobra grupy. Traci przy tym swój indywidualny 
charakter i podlega coraz dalej idącej indoktrynacji. Swoiste „pranie mózgu” 
poprzez odpowiednie techniki manipulacyjne, pozwala na pełną kontrolę 
osobowości człowieka, wyznawcy podporządkowują się stopniowo, ale całkowicie 
guru. Przewodnik duchowy wyznacza mu cel i sposób życia. Jak pokazują badania 
środowisk poszczególnych grup, owe cele najczęściej dotyczą zdobywania 
środków materialnych dla ojca grupy. Przykładem mogą być: Koreańczyk San 
Myung Moon (Sekta Moona) lub Bhagawan Shree Rajneesh (Sekta Rajneesha), 
bowiem obaj dorobili się olbrzymich fortun, korzystając z naiwności swoich 
wyznawców. Znamienne jest, że członkowie grup nie czują się wykorzystywani 
(tania siła robocza). Szkodliwe społecznie i niemoralne praktyki są odpowiednio 
argumentowane (na przykład obowiązek uwodzenia ludzi – by powiększyć rzeszę 
wyznawców Rodziny Miłości, również produkcja filmów pornograficznych). 
Podobnie jest w przypadku sekty Moona, która dopuszcza się łamania prawa 
(handel bronią lub, jak w przypadku satanistów czyny naruszające nietykalność 
cielesną). Wszystko to sprawia, że poszczególne sekty zostały uznane za 
niebezpieczne i potępione przez Parlament Europejski w tzw. Raporcie Cottrela: 
Kościół Zjednoczenia, Dzieci Boga i inne. 

Pomimo braku akceptacji ze strony władz państwowych w wielu krajach sekty 
pozostają nietykalne i stanowią poważny problem dla społeczeństwa i rodzin, 
których najbliżsi dostali się w sferę ich wpływu. Poniekąd sam źródłosłów słowa 
sekta (łac.) wyjaśnia nam ich charakter, bo ma dwa znaczenia mówiące o pójściu 
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za kimś (sequi), a następnie odcięciu się od kogoś (sectare). Zatem nowy 
wyznawca, wielbiciel, adept, ma podążyć za słowem stanowiącym prawdę. 
Słowem objawionym przez boga lub guru, danym przewodnikowi duchowemu. 
Ojciec nowego ruchu religijnego przybliża prawdę słuchaczom, a tym samym 
naucza jak żyć, by zostać oświeconym i zbawionym. Grupa, tym samym, staje się 
elitą, która przetrwa w wypadku nadejścia zwiastowanego, apokaliptycznego końca 
świata. Pozostali ludzie stają się obcymi, którzy w tym zbawieniu przeszkadzają są 
wrogami grupy. Przywódcę charakteryzuje moc i charyzma, pozwalająca na 
kierowanie ludźmi i wpływanie na ich ślepe posłuszeństwo. Zmęczenie organizmu 
spowodowane brakiem snu, nieodpowiednią dietą i monotonnymi modłami, 
medytacją wyniszczają uczestników rytuałów i powodują stany podobne do transu. 
Wszelka indywidualność jest zdławiona na rzecz pracy i dyscypliny według 
szczegółowych wytycznych. Izolacja i zamknięcie bardzo temu sprzyjają, a brak 
kontaktu z najbliższymi i odcięcie się od dawnego stylu życia pozwalają na 
indoktrynację. Sekta kieruje nie tylko sposobem życia, działaniem, ale i myśleniem 
czy sferą życia osobistego. Wybieranie partnera, współmałżonka lub wyznaczanie 
dni na współżycie fizyczne (lub odwrotnie, nakłanianie do pełnej swobody 
seksualnej), dobitnie nam to ukazują. Pozyskiwanie korzyści materialnych  
z tytułu prowadzonych nauk (scjentolodzy), zapisów, kwestowania na rzecz grupy 
(Hare Kryszna) lub z samej pracy członków, czy wreszcie wyłudzeń, są 
charakterystyczną cechą sekt. Te metody postępowania uzależniają ludzi zarówno 
psychicznie, fizycznie, jak i ekonomicznie od przywódców. Przemyślana strategia 
zakłada, że przy werbunku nie udziela się dokładnych informacji, a poprzestaje na 
ogólnikach

9
.         

Najważniejsze jest pierwsze spotkanie, precyzyjnie opracowanie i stanowiące 
tzw. przeżycie kluczowe, kiedy adept otaczany jest miłością, akceptacją, 
pozytywnymi emocjami budującymi bezpieczeństwo i zaufanie. Szczególnie 
podatni są młodzi ludzie, dzieci i młodzież, szukający swego miejsca w obecnej 
rzeczywistości. Najczęściej siedziby sekt zakładane są na terenach dużych miast: 
Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław lub w pasie miast przygranicznych. 
Ogłoszenia proponujące spotkania, ulotki, plakaty umieszczane są w miejscach 
publicznych, szkołach, placówkach opiekuńczych. Zawierają informacje  
o możliwości rozwijania osobowości i świadomości zmiany dotychczasowego trybu 
życia, nauki na różnego rodzaju kursach czy prelekcjach, o zapobieganiu nośnych 
(z punktu widzenia społecznego) chorób np. AIDS. Docieranie do ludzi może 
opierać się na propagowaniu medycyny naturalnej, alternatywnej, stwarzającej 
perspektywę wyleczenia z chorób śmiertelnych, kiedy osoba chora szuka 
wszelkich środków mogących pomóc w uzdrowieniu organizmu. Obok rozwoju 
osobowości kładzie się nacisk na duchowy aspekt życia i udzielania wsparcia  
w jego pogłębieniu. Bardzo często poddaje się potencjalnych adeptów 
wcześniejszej obserwacji i rozpoznaniu ich sytuacji, przed nawiązaniem kontaktu  
i zaproponowaniem opieki, pomocy. Wiedza o ich (kandydatów do sekt) osobistej 
sytuacji życiowej, pozwala na przedsięwzięcie odpowiednich środków wpływu  
i nacisku. Możliwość spotkań w grupach ludzi młodych, w czasie kursów rozwoju 
świadomości, czy wreszcie flirt sprawiają, że osoba tak przyjmowana chce  
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w grupie pozostać. Stopniowo jednak uzależnia się, wraz z koniecznością 
zaaprobowania norm w niej panujących, zasad postępowania, które w końcu 
uznaje i przyjmuje do własnego systemu wartości. Obszar wokół człowieka zamyka 
się, w kręgu grupy i jej członków, a rodzina i dawni znajomi, zostają definitywnie 
odrzuceni. Ten proces dryfowania ku nowemu sposobowi na życie przy 
stopniowym ale całkowitym odrzuceniu dawnych wzorców i norm wypacza 
psychikę człowieka, a poprzez stosowanie odpowiedniej manipulacji wydaje się 
być jedyną drogą uzyskania zbawienia czy oświecenia. 

Duchowy przywódca, uzurpujący sobie prawo do kierowania swoimi 
wyznawcami we wszystkich aspektach ich życia, wyznacza sposoby zachowania, 
myślenia i obcowania z innymi. O powadze problemu może świadczyć nakłanianie 
i doprowadzenie do przypadków popełniania masowych samobójstw (sprawa 
Jonestown w Gujanie, James Jones ze Świątyni Ludu). Ludzie pozostający poza 
wtajemniczonym kręgiem, stają się w końcu naturalnymi wrogami, których należy 
nawracać, zwalczać lub unikać. W konsekwencji adepci przyjmują postawę 
nietolerancji wobec świata i stają się odizolowaną, zamkniętą społecznością. Może 
ona stać się zagrożeniem dla ładu i porządku publicznego. Udokumentowane 
porwania i uprowadzenia ludzi, handel bronią, prostytucja, przestępstwa  
i nadużycia finansowe są przejawami życia tych hermetycznych grup. 
Zwiastowanie Armagedonu – końca świata – oraz monopol na przetrwanie 
doprowadzają do zachowań niebezpiecznych społecznie. 

Oczywiście poruszając tematykę sekt, grup wyznaniowych etc. trzeba dodać, 
że stopień ich szkodliwości jest różny. Osobami najbardziej poszkodowanymi  
są członkowie najniższego poziomu, najliczniejszego, których przywileje są 
najmniejsze a obowiązki największe, których zaangażowanie wypływa z wiary w to, 
czemu zawierzyli, zaufali. Profity czerpią wtajemniczeni i prowadzący sterując 
życiem grupy w celu własnych korzyści i zysku. Dowody na taki stan rzeczy 
dostarczają fakty zaczerpnięte z badań prowadzonych w środowiskach grup, 
wśród byłych członków sekt i rodzin dotkniętych problemem. Potwierdzane  
są przez akta spraw policyjnych i sądowych, specjalistów pomagających 
poszkodowanym, jak również z literatury przedmiotu. 

We wszystkich przypadkach psychomanipulacji da się wyłonić cztery obszary 
aktywności manipulatora: kontrola zachowań, kontrola myśli, kontrola uczuć, 
kontrola informacji. Obszary te zagospodarowane są etapami (od „rozmrażania”, 
przez przekształcanie, do ponownego „zamrożenia”). W etapie pierwszym 
określanym jako „rozmrażanie” podstawowym zadaniem jest wprowadzenie 
elementu zwątpienia w prawdziwość dotychczasowych wierzeń, czy własnych 
przemyśleń nad obrazem siebie i świata. W etapie drugim zwanym 
przekształcaniem, czy bardziej precyzyjnie rewaloryzowaniem, podstawowym 
zadaniem jest wytworzenie modelu zachowania, który zwiąże osobę z nową 
tożsamością. Trzeci etap to właśnie utrwalanie, które jest w istocie 
„zamrażaniem”

10
. 

Większość badaczy podkreśla, że jeśli da się określić różnice, to mają one  
w zasadzie charakter ilościowy. Najczęściej stosuje się naciski poprzez: edukację, 
reklamę, propagandę, indoktrynację i reformowanie umysłu. Wśród technik 

                                                 
10

 Fillaire B., Sekty. Katowice 1999, s. 76. 
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psychomanipulacji mocny nacisk kładzie się na: strategię werbowania, strategię 
przekształcania oraz strategię podtrzymywania lojalności. Służą tym celom: 
reżyserowana spontaniczność, manipulacja prawdą, atakowanie miłością, dbałość 
o przeżycia mistyczne (stosowanie halucynogenów, środków psychoaktywnych 
itp.), „objawienie doktryny sekty” – jako odmiana indoktrynacji, izolowanie  
a następnie zacieranie związków z bliskimi i rzeczywistością. 

Nowe ruchy religijne, związki wyznaniowe, czy bardziej funkcjonująca wśród 
opinii publicznej nazwa – sekty, to narastający problem lat ostatnich. Obecnie 
szacuje się, że liczba niezależnych ruchów religijnych w Polsce przekroczyła 
trzysta ugrupowań i nadal może wzrosnąć (według danych katolickich, 2015). 

Konieczna jest odpowiednia polityka informacyjna zapobiegająca 
nierozważnemu wchodzeniu w struktury sekty. Dotyczy to w szczególności dzieci  
i młodzieży, bowiem z tej grupy wiekowej najczęściej są rekrutowani nowi 
członkowie. Podatni ze względu na młody wiek, dorastanie oraz sytuację rodziny  
w ogóle, spowodowaną zmianami transformacji ustrojowej w kraju, zmniejszoną 
kontrolą ze strony rodziców, stają się łatwym łupem dla nowych ruchów religijnych. 
Nakłada się na to niski poziom kultury spędzania wolnego czasu, brak  
szerokiej gamy oferty rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej. Nieumiejętność 
zagospodarowania wolnych chwil stwarza lukę, którą z powodzeniem mogą 
zapełniać ludzie prowadzący misję przyciągania nowych wyznawców. Zapewniając 
słuchaczy o swoim zainteresowaniu i przyjaźni, proponują rozwój duchowy  
i umysłowy, a także gwarantują spełnienie potrzeby przynależności i identyfikacji 
we wspólnocie. Mogą zastąpić najbliższe dotąd osoby. Podatne są osoby 
zagubione i poszukujące sensu życia, możliwości rozwoju duchowego, negujące 
zastaną rzeczywistość społeczno-kulturalną. Edukacja uświadamiająca winna być 
prowadzona w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wśród 
rodziców, którzy stykają się z zagadnieniem często dopiero po fakcie, odejściu 
dziecka do sekty. Wtedy pomoc może być bardzo utrudniona, czy wręcz 
niemożliwa. Sekta daje także (pozorną oczywiście) możliwość rozwiązania 
kłopotów z codziennością i problemami materialnymi. Wspólne mieszkanie  
w domach zakładanych na terenie Polski i organizacja na wzór komuny stwarzają 
iluzję bezpieczeństwa i zorganizowania, fałszując eksploatowanie i nadużycia. 
Głównym problemem, jaki wyłania się z badań dotyczących sekt, jest mała 
świadomość społeczeństwa i mały zasób wiedzy o poszczególnych grupach. 
Natomiast wśród rodzin ofiar sekt problemem jest brak informacji o aktywnej 
pomocy w odzyskaniu dzieci oraz pomoc psychologiczna i terapia dla osób po 
indoktrynacji. Terapię taką prowadzą specjaliści, ale i tak średni czas wychodzenia 
ze skutków przynależności do grupy trwa kilkanaście miesięcy. Następnym 
zagadnieniem jest zapewnienie pomocy prawnej i socjalnej, czy zawodowej, dla 
osób wracających do społeczeństwa, w którym muszą się na nowo znaleźć  
i zaaklimatyzować. Wzorce można zaczerpnąć z państw wcześniej dotkniętych 
masowym rozwojem kultów (USA, Anglia), które prowadziły liczne badania 
naukowe i opisywały poszczególne grupy. 

Za każdym pojedynczym człowiekiem stoi jego rodzina i osoby najbliższe. 
Terapią zatem muszą być obejmowani oni wszyscy, zwłaszcza rodzina jako 
podstawowa komórka rozwoju społeczeństwa. Bardziej złożonym problemem 
będzie leczenie osób, będących kolejnym pokoleniem sekty, do której 
przynależność wynikała nie z podjętej decyzji lecz z racji urodzenia. Tym bardziej 
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jest to ciężka i złożona sprawa, bo nauczanie i wpływy obejmowały dzieciństwo, 
wiek rozwojowy i dojrzewanie. Wzorce wpajane i programowane w latach 
najwcześniejszych są uznawane za słuszne, obowiązujące. W  takich przypadkach 
psychoterapia będzie miała charakter złożony, obejmować będzie także 
uspołecznienie i życie w środowisku normalnym. Także pamiętajmy: lepiej 
zapobiegać niż leczyć. 

 
Streszczenie 
Oddziaływanie każdego ruchu religijnego, w tym zwłaszcza sekty, na 

jednostkę wywołuje określone skutki. W przypadku sekt jest to tym istotniejsze,  
iż rzutuje na całe życie człowieka. Sekta poprzez stosowane techniki 
manipulacyjne zakłóca dotychczasowy rytm życia człowieka, doprowadza do ruiny 
zarówno sferę psychiczną, jak i intelektualną i fizyczną człowieka, destabilizuje 
funkcjonowanie organizmu (specjalne diety, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, 
długotrwałe medytacje itp.). Destrukcyjne oddziaływanie takich grup prowadzić 
może do zachowań patologicznych: prostytucji, narkomanii, przestępczości, w tym 
np. handlu ludźmi. Zaburzone zostaje funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. 
Trudno dostrzec jakiekolwiek pozytywne skutki przynależności ludzi do sekt,  
a uwolnienie się spod ich destrukcyjnego wpływu jest bardzo trudne i wymaga 
niekiedy długotrwałej terapii psychologicznej osoby, która zdecydowała się sektę 
opuścić. 

Słowa kluczowe: sekty, ruchy religijne, subkultury, psychomanipulacje 
 
Summary 
For several decades, sections have been subject of depth study and interest. 

Rapid and radical changes in politics, economics, technology or ideological 
attitudes as well secularization of life and weakening strength of integration of 
traditional Christian churches cause acceleration of the development and 
acceptance of specific religious groups such as sects. This article covers the 
issues of destructive sects, which are defined as groups that by their religious 
aspects make threat to health and life of citizens. These groups usually have high 
complex of structure authority and require their members to perceive absolute 
obedience hiding the true principles of governing the sect. Destructive sect can be 
identified by such characteristics as: a. Pyramidal structure, b. The totalitarian 
nature. The author of this article points reasons of arising of sects and their fast 
developing as well destructive sects. Reasons of belonging to destructive sects 
involve the coexistence of two factors: personal compliance and the impact of 
manipulative group. Recruitment operations carried out by these groups, some 
people are more susceptible than others are. The sects are a manifestation of 
deviation underestimated by university teachers and public authorities, social 
workers, politicians and lawyers. The phenomenon of sects, raise many 
controversial and concerns in sociality. Harm of society, illegal and in many cases 
criminal behavior of members of the sects are reflected in the sense of threat of 
Polish society. 

Key words: sects, religious movements, subcultures, psychomanipulations 
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TERRORYZM JAKO NOWE, GLOBALNE ZAGROŻENIE  
W RUCHU LOTNICZYM 

 
 
Wstęp 
Lotnictwo i bezpieczeństwo są nierozłącznym elementem w funkcjonowaniu 

komunikacji powietrznej. Transport lotniczy bez rygorystycznych zasad 
gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, nie mógłby rozwinąć się  
z powodu braku pasażerów, a także zapewne z braku członków załogi.  

Statek powietrzny daje możliwość odbywania szybkich oraz dalekich podróży, 
a bezpieczeństwo lotnicze idzie więc w parze z międzynarodową współpracą, 
mniej lub bardziej zaawansowaną, ale skuteczną, dlatego też domeną organów 
ruchu lotniczego, właścicieli maszyn latających i przewoźników lotniczych jest 
bezawaryjne i bezpieczne wykonywanie lotów. Zapewnienie bezpieczeństwa 
pasażerom i załogom lotniczym wraz z personelem naziemnym nie jest łatwym 
zadaniem. Rozwój nauki oraz techniki i przemysłu, ukazuje wspaniałe wynalazki, 
ale też przyczynia się do niezamierzonych skutków. Intensywny rozwój branży 
lotniczej, wiąże się ze wzrostem liczby ataków terrorystycznych, skierowanych  
w kierunku lotnictwa cywilnego. Biorąc pod uwagę fakt, jakim jest rosnące 
zagrożenie bezpieczeństwa w żegludze powietrznej, konieczne jest podjęcie 
odpowiednich inicjatyw, eliminujących możliwość wystąpienia terroryzmu 
lotniczego.  

 
Charakterystyka zjawiska terroryzmu lotniczego i zagrożenia związane  

z wykorzystaniem statku powietrznego 
Terroryzm lotniczy to zagrożenie, z którym lotnictwo zmaga się od lat.  

Czym tak naprawdę jest terroryzm lotniczy? Za terroryzm lotniczy można uważać 
wszelkie akty terroryzmu dokonywane przeciwko transportowi lotniczemu  
i zagrażające jego bezpieczeństwu. Szybko zauważono, że można wykorzystać 
ten rodzaj transportu do realizacji określonych celów. Jest to bardzo skuteczny 
środek prowadzący do realizacji postulatów, żądań stawianych przez sprawców

1
. 

Określenie tego terminu jest bardzo trudne, ponieważ nie jest łatwo znaleźć 
jednolitą definicję tego zjawiska. Otóż na podstawie Konwencji Haskiej

2
 oraz 

zawartych w niej określeniach dotyczących między innymi działań przestępczych, 
tak naprawdę można zdefiniować zjawisko jako terroryzm lotniczy. W Konwencji tej 
zamieszczona jest definicja terroryzmu i dotyczy ona osoby, która popełnia 
przestępstwo terroryzmu lotniczego: „Każda osoba, która na pokładzie statku 
powietrznego będącego w locie”: „bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia 
przemocy lub w każdej innej formie zastraszania dokonuje zawładnięcia statkiem 

                                                 
1
  G. Zając, Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej. Przemyśl 2009, s. 160. 

2
  Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 
(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1959 r.). 
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powietrznym lub przejęcia nad nim kontroli albo też usiłuje popełniać taki czyn”, 
lub: „współdziała z osobą, która popełnia lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia 
przestępstwo”

3
. 

W międzynarodowych regulacjach prawnych ogólnym terminem określającym 
różnego rodzaju czyny przestępne godzące w bezpieczeństwo żeglugi powietrznej 
jest bezprawna ingerencja. Pojęcie to definiowane jest w dokumentach 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jako próby dokonania 
aktów mających na celu narażenie lotnictwa cywilnego i transportu lotniczego na 
niebezpieczeństwo, tj.: 

 bezprawne zawładnięcie statku powietrznego w trakcie lotu; 

 bezprawne zawładnięcie statku powietrznego na ziemi; 

 wzięcie zakładników na pokładzie statku powietrznego lub na lotniskach; 

 bezprawne wtargnięcie na pokład statku powietrznego, do portu lotniczego 
lub na teren obiektu lotniczego; 

 wniesienie na pokład statku powietrznego lub na teren portu lotniczego 
broni lub niebezpiecznego urządzenia lub materiału, przeznaczonych do 
celów przestępczych; 

 przekazanie nieprawdziwej informacji, mające na celu narażenie na 
niebezpieczeństwo statku powietrznego w trakcie lotu lub na ziemi, 
pasażerów, załóg lotniczych, personelu naziemnego lub ogółu 
społeczeństwa, w porcie lotniczym lub na terenie obiektu lotnictwa 
cywilnego. 

Pojęcie aktu bezprawnej ingerencji jest terminem standardowym  
i używanym powszechnie w międzynarodowych konwencjach, aktach prawnych  
i innych dokumentach dotyczących ochrony lotnictwa. Należy przy tym podkreślić, 
że nie odnosi się więc ono jedynie do działań terrorystycznych. Termin „bezprawna 
ingerencja” obejmuje wszelkie działania zakłócające funkcjonowanie lotnictwa 
cywilnego bez względu na pobudki, motywy i cele, jakimi faktycznie kierowali się 
sprawcy

4
. 

Próbie porwania samolotu lub porwaniu samolotu przez terrorystów zawsze 
towarzyszy użycie siły wraz z przemocą. Takie działania stwarzają zagrożenie  
dla bezpieczeństwa lotów. Ponieważ zagrożenie, jakim jest terroryzm, zaczyna  
się na ziemi, dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio były zabezpieczone 
lotniska, przez które przedostają się na pokład samolotu, uzbrojeni terroryści, 
gotowi na wszystko. Taka sytuacja może doprowadzić do podłożenia materiałów 
wybuchowych na lotnisku ze skutkiem pochłonięcia wielu ofiar. Odpalenie 
materiałów wybuchowych może nastąpić zdalnie, dlatego tak trudne jest 
znalezienie sprawcy, jak również podłożonego ładunku wybuchowego.  

W związku z zagrożeniami terrorystycznymi, niektórzy pasażerowie wykazują 
lęk, który ma związek z lataniem samolotami

5
.  

Zjawisko terroryzmu pojawiło się wraz z rozwijającym się ruchem  
lotniczym. Ataki terrorystyczne początkowo skierowane były przeciwko Stanom 

                                                 
3
  K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz,  Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. 
Warszawa 2011, s. 61. 

4
  W. Saletra, R. Kubicki, Terroryzm lotniczy – dcharakterystyka zjawiska. Lublin 2013,  s. 137-138. 

5
  K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. 
Warszawa 2011, s. 61. 
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Zjednoczonym, natomiast w obecnej sytuacji na zagrożenia te narażona jest cała 
Europa i świat.  

Uważa się, że światowa historia uprowadzeń samolotów rozpoczęła się  
w latach trzydziestych XX wieku w Ameryce Południowej. Za pierwszy przypadek  
w tego rodzaju czynu uznaje się porwanie samolotu w 1930 r. przez peruwiańskich 
rewolucjonistów. Natomiast pierwsze powojenne bezprawne zawładnięcie statkiem 
powietrznym za pomocą groźby lub przemocy miało miejsce w 1948r. w Macao. 
Od tej pory uprowadzenie statków powietrznych stało się zjawiskiem, które  
z różnym natężeniem, ale permanentnie, towarzyszy funkcjonowaniu lotnictwa 
cywilnego. Statystycznie, w latach 1948 do 1966 r. występowały 2-3 przypadki 
uprowadzeń statków powietrznych rocznie – odnotowano wówczas 47 porwań 
samolotów. Od 1967 r. zjawisko to nasila się tak znacznie, że specjaliści  
od zarządzania bezpieczeństwem mówią o „eskalacji działań godzących  
w bezpieczeństwo w ruchu lotniczym”. W tymże roku odnotowano 15 porwań 
samolotów: w 1968 r. było ich 30, a w 1969 r. porwano 80 samolotów należących 
do 37 krajów, które przewoziły 5126 pasażerów 83 narodowości – wskutek tych 
działań śmierć poniosło sześć osób i 34 pasażerów odniosło rany. W pierwszych 
sześciu miesiącach 1970 r. odnotowano 32 porwania samolotów należących do  
23 krajów, przewożących 1837 pasażerów 54 narodowości, w wyniku aktów terroru 
śmierć poniosło 90 osób i 23 pasażerów odniosło rany. Swoisty rekord padł  
6 września 1970 r., kiedy to w ciągu zaledwie jednej godziny uprowadzono cztery 
samoloty pasażerskie różnych linii lotniczych z różnych państw, wykonujące loty  
do Nowego Jorku

6
.  

Transport lotniczy jest szybkim sposobem na przemieszczanie się do 
zamierzonego celu, w bardzo krótkim czasie, dlatego wykorzystują to terroryści 
poprzez uprowadzenie samolotu i przemieszczając się w dowolne miejsce na 
świecie, wymuszają realizację swoich żądań. 

Ataki terrorystyczne skierowane w lotnictwo gwarantują terrorystom rozgłos,  
a nawet sukces. Przedmiotem zamachu terrorystycznego są przede wszystkim 
ludzie, m.in.: pasażerowie i pracownicy lotniska, jak również maszyny. Takie ataki 
pokazywane w mediach wywołują ogólnie strach, panikę i przerażenie, działając  
w ten sposób na wyobraźnię obserwatorów

7
.  

Ataki terrorystyczne, to działania wymierzone przeważnie przeciwko państwu 
czy również ugrupowaniu politycznemu, do którego należy samolot, wymuszając  
w ten sposób spełnienie żądań porywaczy. Przyczyny tych ataków wynikają  
z powodów politycznych czy też ideologicznych, a także religijnych i etnicznych

8
. 

Ciągle rosnące natężenie ruchu lotniczego jest powodem powstawania coraz 
większych problemów w zapewnieniu ochrony samolotom. Problem ochrony 
dotyczy przede wszystkim tych niewielkich samolotów, które stacjonują na 
terenach prywatnych lądowiskach oraz w euro klubach. Mimo tego, że są 
niewielkich rozmiarów, to mimo wszystko mogą być narzędziem nieobliczalnych 
skutków. Natomiast do latających bomb, można by porównać duże samoloty,  
które posiadają kilkunastotonowe zbiorniki z paliwem. Terroryści stosują 

                                                 
6
  M. Bujanowski, Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Aspekty współpracy międzynarodowej. 
Warszawa 2016, s. 27-28. 

7
  J. Czarny i in., e-Terroryzm.pl, „Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika 
e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem”. 2012, nr 7, s. 23 (pobrano 12.10.2014 r.). 

8
  Tamże. 
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najpopularniejszą formę zamachu, jaką jest porwanie samolotu cywilnych linii 
lotniczych

9
. 

W 2001 roku, terroryści dokonali najstraszliwszego zamachu terrorystycznego 
w historii świata na World Trade Center. Doszło wówczas do porwania czterech 
odrzutowych samolotów pasażerskich, które wystartowały z lotnisk z rejonu 
wschodniego wybrzeża w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te porwane 
samoloty rozbiły się w wyniku tego ataku terrorystycznego, który przewyższył 
swoim perfidnym okrucieństwem inne zbrodnie o podobnym charakterze. Ataku 
dokonało dziewiętnastu porywaczy, rozdzielonych po czterech lub pięciu w każdym 
samolocie. Działająca banda porywaczy należała do siatki al-Kaida. To nikczemne 
przedsięwzięcie zamachowców okazało się być gwarantowanym powodzeniem 
poprzez wybranie trzech portów lotniczych, w tym czterech lotów.  

Według specjalistów, o wiele wcześniej dokładnie rozpoznane zostało 
rozmieszczenie służb ochrony lotnisk przez terrorystów. Amerykańskie Federalne 
Biuro Śledcze (FBI), ustaliło na podstawie relacji świadków, a także rozmów  
z pasażerami przez telefony komórkowe z tych uprowadzonych samolotów, iż 
zanim terroryści przedostali się na pokłady samolotów, w tych wszystkich portach 
lotniczych, opanowali je wszystkie cztery, za pomocą różnych typów noży,  
które służyły do otwierania opakowań z tektury oraz żyletki. Tragiczne skutki 
niedopatrzenia służb bezpieczeństwa na lotnisku w zachowaniu środków 
ostrożności zdołały doprowadzić do katastrofy. Z zapisów rozmów telefonicznych, 
które przeprowadzili pasażerowie porwanych samolotów z ziemią, a także  
z dochodzenia wynika, że terroryści byli w posiadaniu broni. Broń tą porywacze 
wykorzystali do ranienia oraz zabijania nie tylko pasażerów, ale również pilotów 
wraz z członkami załogi. Podczas opanowania wszystkich czterech samolotów 
znajdujących się w powietrzu, terroryści wyłączyli radiostacje pokładowe, 
uniemożliwiając orientację w sytuacji przez kontrolerów ruchu lotniczego. Kiedy 
udało się już zamachowcom przejąć sterowanie wszystkimi samolotami, to już nie 
było przeszkód, żeby samoloty zamienić w latające bomby, skierowane do 
wybranych wcześniej celów

10
.  

W tym najtragiczniejszym zamachu, jakiego dokonano 11 września 2001 r., 
zginęło 2990 osób, z wielomilionowymi stratami materialnymi nie za pomocą 
tradycyjnie stosowanych środków bojowych, lecz za pomocą samolotów, 
zawierających pełne zbiorniki z paliwem. Wywołana eksplozja za pomocą tych 
porwanych samolotów, odpowiadała 750 t trotylu, czyli zbliżona była do siły rażenia 
do niektórych taktycznych ładunków jądrowych

11
.  

Terroryści wyznaczyli sobie cel, jakim było Światowe Centrum Handlowe,  
w którym znajdowały się 430 firmy, z 28 państw wraz z biurami instytucji 
rządowych z Chile, Tajlandii, czy też Wybrzeża Kości Słoniowej. Można stwierdzić, 
że ten atak terrorystyczny uderzył w cały świat, a nie tylko w Stany Zjednoczone.  

Wszystkie narody świata, potępiły ten zamach, a zatem przyłączając się do 
koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone, przyczyniające się w ten sposób do 
walki z terroryzmem poprzez porządek publiczny, militarny, wywiadu dyplomacji 
czy gospodarki

12
. 
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Dzięki tym tragicznym wydarzeniom, wszystkie państwa zostały zmuszone by 
spojrzeć na pojawiający się problem zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji 
powietrznej, a także tych ważnych obiektów, które mogłyby się stać celem ataków 
z powietrza. Pojawiający się wymóg zastosowania kosztownych przedsięwzięć, 
wiązał się z przeróbkami konstrukcji w samolotach, a to oznaczało duże obciążenie 
dla państw, ale szczególnie dla Stanów Zjednoczonych. 

Cała ta sytuacja wiązała się ze spadkiem ruchu pasażerskiego i doprowadziła 
do zmniejszenia dochodów, ale ze znaczącym wzrostem stawek 
ubezpieczeniowych, a także koniecznością zwiększenia nakładów na 
bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, co sprawiło, że firmy transportu 
lotniczego znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, czasami nawet doprowadzającej 
do bankructwa. Można stwierdzić, że cała sytuacja transportu lotniczego, została 
totalnie zachwiana

13
.  

Zamachy terytorialne, które przeprowadzane zostają na opanowanym 
wcześniej samolocie, są przez porywaczy bardzo dokładnie zaplanowane  
i przygotowywane.  

W obecnych czasach, bardzo trudno jest uprowadzić samolot, oprócz tego 
taki porywacz musi dysponować umiejętnościami do tego, by móc pilotować dany 
typ porwanego samolotu. Dokonany atak na wieżę World Trade Center, gdzie 
rozpędzony samolot lecący z prędkością kilkuset km/h, uderzając w nią z ogromną 
siłą pokazał, że pilot – terrorysta posiadał dobre wyszkolenie

14
.  

Cel, który jest wybierany przez terrorystów, to taki który w niewielkim stopniu 
stanowi zagrożenie dla nich samych, nie stanowi problemu z dostępem do niego, 
gdzie terroryści mogą zostać niezauważeni, takimi celami są przede wszystkim: 
międzynarodowe lotniska, miejscowości wypoczynkowe, targi, a nawet spotkania 
międzynarodowe. Terroryści stosują różne formy ataków, np. napady i rabunki  
z wykorzystaniem samolotów, zamachy bombowe, sabotażowe, zabójstwa 
polityczne, ataki sekwencyjne, czy też ataki z wykorzystaniem środków 
niekonwencjonalnych.  

Najprostszą formą zamachu terrorystycznego są przede wszystkim ataki  
z wykorzystaniem broni białej lub też niebezpiecznych narzędzi, które są łatwo 
dostępne i nie wymagają żadnego pozwolenia, np. noże. Powiedzieć można, iż 
ludzka pomysłowość nie zna granic pod względem używania najróżniejszych 
przedmiotów, mogących stanowić użytek, a mogą to być np. długopis, ołówek, 
karta kredytowa, butelka czy kubek plastikowy

15
.  

Inna formą zamachów terrorystycznych, jaka jest stosowana, to atak przy 
udziale materiałów wybuchowych, poprzez podkładanie ich w najróżniejszych 
miejscach, w celu dokonania strat w ludziach jak i strat materialnych

16
. Moździerze 

i granatniki również zamachowcy wykorzystują w przeprowadzanych atakach 
terrorystycznych na infrastrukturę lotniczą, czy też w samolotach w trakcie  
startu czy lądowania. Oprócz moździerzy, czy granatników w działaniach 
terrorystycznych wykorzystywana jest także broń strzelecka do obrony własnej

17
. 

Pogłębiającym się zagrożeniom dla transportu lotniczego jest użytkowanie 
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przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych służących do zestrzelenia 
samolotów. Według ekspertów do spraw terroryzmu lotniczego, wykorzystywanie 
przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych przeciwko lotnictwu, wiąże 
się z niskim kosztem zorganizowania takich zamachów, a także brak jest 
jakiejkolwiek obrony przed takimi zamachami

18
.  

Terroryzm i przyczyny jego powstawania jest wyzwaniem XXI wieku, 
ponieważ wykazuje się brutalnością, a swoje działania kieruje w stronę niewinnych 
ludzi. Zjawiskiem terroryzmu interesują się nie tylko służby do spraw 
bezpieczeństwa, ale również politycy oraz naukowcy, wyrazem czego są 
publikacje poświęcone temu zjawisku

19
. Ich analiza pozwala dostrzec, że opisy  

i wyjaśnienia poświęcone terroryzmowi lotniczemu bazują na faktach, na tym, 
kiedy, gdzie, jak i w jakich warunkach dochodziło do aktów terroryzmu lotniczego 
oraz jak w konkretnych działaniach prawnych i organizacyjnych społeczność 
międzynarodowa próbuje się przed tym rodzajem terroryzmu zabezpieczyć.  
W rezultacie powstała bardzo szeroka baza wiedzy empirycznej o terroryzmie 
lotniczym. Jednak szczególnie dla celów projektowania organizacji systemów 
reagowania na zagrożenia terroryzmem lotniczym, baza ta wymaga poszerzenia  
o nową wiedzę, charakteryzującą się uporządkowaniem klasyfikacyjnym  
i typologicznym oraz systematycznym

20
. 

Organizacje przestępcze poprzez swoją działalność, są w stanie wymusić 
obsadzenie swoich ludzi na konkretnych stanowiskach w administracji rządowej 
albo samorządowej, czy też wymusić wydawanie decyzji w konkretnych sprawach. 
W taki to sposób terroryści są w stanie dotrzeć do informacji w kwestii 
bezpieczeństwa państwa, mogą również wpłynąć na wydawanie decyzji przez 
organy administracji rządowej lub samorządowej

21
. W przypadku terroryzmu 

politycznego, zamachowcy mają w swych planach osiąganie celów politycznych, 
światopoglądowych lub religijnych czy rasowych. Celem terrorystów jest między 
innymi przerażenie i zastraszenie rządu oraz społeczeństwa. Nie można się  
w żaden sposób poddać woli zamachowców oraz panice, która może zostać 
wywołana doprowadzając w ten sposób do dalszego ciągu działań terrorystów

22
. 

Działania terrorystyczne mogą również posiadać motywy kryminalne. Takie 
gwałtowne i widowiskowe działania dokonywane przez zamachowców, nie są 
zagadnieniami politycznymi, ani społecznymi i ekonomicznymi w żadnym kraju

23
.  

Terroryzm religijny z kolei, ma na celu obalenie rządów prozachodnich przez 
islamskich fundamentalistów wraz z podjęciem działań niszczących zachodni 
system polityczny oraz wzorce kulturowe. Zdaniem islamskich fundamentalistów 
walka jest ich obowiązkiem religijnym. Upowszechnianie islamu jest kolejnym 
celem terrorystów wraz z tworzeniem na wzór Iranu państw islamskich. Celem 
zamachowców jest również niszczenie wrogów islamu, którym według nich są 
Stany Zjednoczone, Izrael, jak też państwa występujące przeciw terroryzmowi, 
należące do koalicji

24
. 
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Skuteczne zapobieganie atakom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym 
Wraz z rozwojem lotnictwa i potrzebami szybkiego przemieszczania  

się, pojawiło się zainteresowanie bezpieczeństwem lotów. Firmy przewozowe 
zaczęły podejmować działania w podnoszeniu warunków bezpieczeństwa,  
z myślą o zwiększającej się liczbie pasażerów i zyskami z tym związanymi.  
W latach dwudziestych produkowano samoloty o wzmocnionych konstrukcjach  
o opływowych kształtach, posiadające silniki wielocylindrowe

25
. 

Zapobieganie atakom terrorystycznym „polega na niedopuszczeniu jednostek 
bądź grup do użycia metod terrorystycznych”

26
. 

Zarządzający lotniskiem cywilnym prawie we wszystkich systemach 
narodowych w Europie odgrywa wiodącą rolę w ochronie przed aktami bezprawnej 
ingerencji. Jako administrator terenu i większości obiektów odpowiada  
w największym stopniu za bezpieczeństwo operacji lotniczych, tworzenie  
i funkcjonowanie systemów ochrony i nadzór nad ich sprawnym działaniem. 
Zarządzający tworzy i rozwija program ochrony lotniska, w którym zawiera 
regulacje zapewniające koordynację wszystkich działań rutynowych i procedur 
kryzysowych obowiązujących innych użytkowników lotniska. Zadaniem 
zarządzającego jest budowa systemów technicznych ochrony, które tworzą 
bezpieczne otoczenie dla działania pozostałych podmiotów funkcjonujących  
w obszarze lotniska. Systemy te służą m.in. zapewnieniu fizycznej technicznej 
kontroli dostępu do stref zastrzeżonych lotniska. Zarządzający odpowiada także za 
właściwe funkcjonowanie systemu przepustowego lotniska i udzielanie praw 
dostępu do stref zastrzeżonych, organizuje system posterunków i patroli 
umożliwiających wykrycie nieuprawnionego wejścia do stref zastrzeżonych 
lotniska. Zarządzający zapewnia wyposażenie i organizację stanowisk kontroli 
bezpieczeństwa, pasażerów, załóg, personelu, bagaży, cargo, poczty, przesyłek 
kurierskich i wszelkich dostaw. Zarządzający buduje i unowocześnia ogrodzenia 
lotniska i wyposażenie bram wjazdowych, rozbudowuje systemy CCTV oraz 
sygnalizacji napadu i włamania, rozwija inne niezbędne systemy ochrony, 
zapewniając ich obsługą operacyjną i techniczną oraz integrację w centrach 
monitoringu portu lotniczego

27
.  

Naczelnym organem administracji rządowej jest minister, który realizuje 
politykę rządu, w kwestii lotnictwa cywilnego, spełnia również funkcje, które są 
określone przez prawo lotnicze, a także umowy międzynarodowe. Przy ministrze 
sprawują swoje działania między innymi

28
: 

─ Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zajmuje się: 
badaniem incydentów oraz wypadków lotniczych, w celu ustalenia 
okoliczności oraz przyczyny zdarzeń, w lotnictwie cywilnym; 
opracowywaniem i podejmowaniem właściwych środków, w celu 
zapobiegania w przyszłości jakimkolwiek zdarzeniom. 

 Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, pełniąca funkcję organu 
opiniodawczo-doradczego wraz z przedstawicielami, z różnych resortów, 
czy instytucji. Jej celem jest przede wszystkim, ułatwienie w realizowaniu 
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zadań, a także koordynowanie działań, określonych w ustawie, które 
wynikają z międzynarodowych zobowiązań, w zakresie ułatwień oraz 
ochrony w lotnictwie cywilnym. 

Również Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 
wykonuje zadania, w zakresie zapobiegania wypadkom w lotnictwie, są to między 
innymi

29
: opracowanie koncepcji działań, w celu zapobiegania wypadkom, czy też 

dzielenie się wskazówkami, które oparte są między innymi na doświadczeniu, 
również tworzenie procedur międzynarodowych, dotyczących badania wypadków, 
dochodzenia w sprawach bezpieczeństwa lotów, czy też publikacji informacji, 
dotyczących wypadków lotniczych. 

Poprzez Wydział Analiz oraz Statystyki Bezpieczeństwa Lotów oraz 
Inspektorat Bezpieczeństwa Lotów, Urząd Lotnictwa Cywilnego zajmuje się 
problemem bezpieczeństwa, jakie występuje w lotnictwie cywilnym w Polsce.  
W zakresie bezpieczeństwa lotów, działalność profilaktyczną i analityczną,  
w instytucjach lotniczych sprawują jednoosobowe oraz wieloosobowe, etatowe lub 
nieetatowe komórki (inspektorzy, zespoły, kolegia i sekcje)

30
. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), mieszcząca się  
ze swoją siedzibą w Kolonii, ma również duże znaczenie w krajach Unii 
Europejskiej. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2003 roku na podstawie 
rozporządzenia, nr 1592/2002. Ten akt prawny miał na celu przede wszystkim 
ustanowienie oraz utrzymanie wysokiego poziomu w bezpieczeństwie lotniczym  
w Europie. Rozporządzenie to więc, odnosi się między innymi do: projektowania, 
produkcji, również obsługi oraz eksploatacji samolotów i ich wyposażenia, biorąc 
również pod uwagę instytucje, czy osoby prowadzące działalność. Każdy statek, 
zgodnie z tym rozporządzeniem, musi posiadać indywidualny certyfikat, który 
dopuszcza do zdolności lotu, dotyczy to również wszystkich elementów oraz części 
samolotu, które również muszą mieć własne certyfikaty. Rozporządzenie to,  
odnosi się też do projektowania, produkcji, eksploatacji statków powietrznych, 
gdzie wymagane są odpowiednie upoważnienia, przez odpowiedzialne instytucje.  
W przypadku przewoźników lotniczych wymagane są zaświadczenia 
indywidualne

31
. 

Zapobieganie wypadkom lotniczym, jest wymogiem w kwestii nakładów 
finansowych, podejmowane przez kierownictwo, poprzez zaangażowanie swoich 
finansów, w celach wyrównania nieprzewidzianych strat. W celu osiągnięcia sił 
oraz środków ekonomicznych, kierownicze organa, w zakresie bezpieczeństwa 
lotniczego, wyróżniając się dobrymi wskaźnikami, jak najbardziej mogą 
decydować, o tym co jest uzasadnione, czy wydatki, odłożyć w czasie, na cele 
zapobiegania wypadkom w lotnictwie, czy może zdecydować się na utrzymanie, 
stałego finansowania tej że działalności

32
. 

Również duże lotnicze przedsiębiorstwa podejmują działania w zakresie 
zapobiegania, wypadkom w lotnictwie, przez komórki organizacyjne, które są 
powołane do tego celu, podejmujące działania, uogólnienia doświadczeń, 
związanych z eksploatacją samolotów. Zajmują się także opracowywaniem 
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zaleceń i wniosków, niezbędnych kierownictwu, by móc podjąć przedsięwzięcie 
profilaktyczne, w celu zapobiegania zaistniałym czynnikom awaryjności

33
. 

Zapobieganie wypadkom lotniczym jest skuteczne wtedy, kiedy profilaktyczna 
działalność, wymierzona jest przeciwko rzeczywistym przyczynom tych wypadków. 
Nasuwa się wniosek, że podstawowym zadaniem komisji, zajmującej się badaniem 
wypadków lotniczych jest przede wszystkim, wykrycie przyczyn jego zaistnienia. 
Stwierdzenia te, nakładają ogromną odpowiedzialność na Komisję Badania 
Wypadków Lotniczych, za rzetelne przeprowadzanie badań. Każdy członek tej 
komisji, ponosi odpowiedzialność moralną za życie tych ludzi, którzy ulegli 
wypadkowi, w przypadku braku określenia przez komisję, przyczyn, kiedy było to 
możliwe, ale nie doszło do opracowania, ani wdrożenia odpowiedniej profilaktyki. 

Osoba będąca ekspertem, a także członkiem KBWL, w celu sprostania  
tak ogromnej odpowiedzialności, powinna między innymi: wykazywać się 
profesjonalizmem w specjalności lotniczej, znać dziedzinę metodyki badania 
wypadków lotniczych, przestrzegać zasad etyki, wykazywać obiektywizm, 
taktowność oraz dociekliwość, musi też okazać logiczne myślenie i zdrowy 
rozsadek, czy też bez względu na trudność, dążyć mimo wszystko do określenia 
przyczyn wypadku, a także być wytrwałym i cierpliwym

34
.  

W kwestii sprawowania kontroli, nad błędami, które popełnia człowiek,  
można właściwie wyróżnić, dwa różne podejścia do tematu. Przede wszystkim  
w pierwszym podejściu, należy doprowadzić do minimalnego pojawiania się 
jakichkolwiek pomyłek. Można to osiągnąć przede wszystkim poprzez: 
odpowiednie przygotowanie wysoko kwalifikowanego personelu, czy też 
opracowanie procedur, w kwestii zarządzania oraz zestawienia list kontrolnych, czy 
przepisów, map, planów, podręczników, map, oraz innych. Również czynniki, które 
powodują stres, obniżenie poziomu szumów, a także wibracji, czy też granicznych 
temperatur. Programy przygotowania, nakierowane na poprawę współpracy  
i komunikacji między pojedynczymi członkami załogi, także powinny zmniejszać 
liczbę błędów. Absolutne uniknięcie prawdopodobieństwa zaistnienia ludzkich 
błędów okazuje się trudnym zadaniem, ponieważ błędy są normalną częścią 
składową ludzkiej działalności. Innym podejściem do sprawowania kontroli  
nad ludzkimi błędami jest dążenie do minimalizowania następstw błędów,  
za pośrednictwem obserwacji krzyżowej i poprawy współdziałania członków załogi. 
Konstruowanie oprzyrządowania, które może poprawiać jego zdolność do pracy, 
także prowadzi do obniżenia prawdopodobieństwa popełniania błędów i przyczynia 
się do uniknięcia ich negatywnych następstw

35
.  

 Każde państwo, ze względu na bezpieczeństwo, może wprowadzić 
ograniczenia albo zakazy, dotyczące przelotu samolotów, będących własnością 
innych państw, nad pewnymi strefami swojego terytorium z zastrzeżeniem, że 
żadne różnice nie będą pod tym względem czynione między statkami powietrznymi 
danego państwa używanymi do podobnych celów. Rozmiary i rozmieszczenie 
wspomnianych stref zakazanych powinno się ustalać w rozsądny sposób, ażeby 
nie stwarzać niepotrzebnych przeszkód dla żeglugi powietrznej. Każde umawiające 
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się państwo zastrzega sobie również prawo wprowadzenia ze skutkiem 
natychmiastowym, w okolicznościach wyjątkowych lub w razie nagłej konieczności 
lub też w interesie bezpieczeństwa publicznego, czasowych ograniczeń lub 
zakazów przelotu nad całym swoim terytorium lub jego częścią, pod warunkiem, że 
ograniczenia lub zakazy będą stosowane bez względu na przynależność 
państwową do statków powietrznych wszystkich innych państw. Każde umawiające 
się państwo może żądać, w warunkach przez siebie określonych, ażeby każdy 
statek powietrzny wlatujący do stref wymienionych wyżej, wylądował tak prędko, 
jak to jest praktycznie możliwe, w porcie lotniczym wyznaczonym na terytorium 
tego państwa

36
. 

Prowadzenie profilaktyki, to sposób na zapobieganie incydentom, a także 
wypadkom lotniczym, opierając się na analizie informacji, które zbierane są od 
lotniczych załóg, w systemie dobrowolnym, obowiązkowym, czy też anonimowym. 
Taki sposób, wymaga przede wszystkim prac przygotowawczych z załogami oraz 
przekonania ich do tego programu i korzyści, jakie on ze sobą niesie. Przekonanie 
ludzi do takiego przedsięwzięcia nie jest łatwym zadaniem, a tym bardziej jeśli 
chodzi o szczere wypowiedzi związane z kwestią popełnianych własnych błędów 
lub błędów współpracownika.  

Żeby uzyskać dobrowolność zgłaszania się, przede wszystkim należy 
rozpowszechnić kulturę zgłaszania wśród personelu, aby przyczynić się do 
poprawy działań, między innymi w zakresie

37
:  

 przekazywania wiedzy pracownikom na temat zagrożeń oraz jaki wpływ 
mają one na bezpieczeństwo i poszukiwanie rozwiązań w kwestii ich 
likwidacji lub zminimalizowania;  

 odpowiedzialności w zakresie zachęcania lub nagradzania za 
udostępnione informacje, dotyczące bezpieczeństwa, gdzie zaniedbania, 
czy naruszenia celowe zasad, w żadnym przypadku nie mogą być 
tolerowane. Należy zatem odróżnić, które zachowanie jest akceptowane,  
a które nie; 

 gotowości w zgłaszaniu informacji o zaistniałych zagrożeniach i ryzyku, 
dostosowania umiejętności, do samodzielnego podejmowania decyzji, gdy 
zaistnieje niebezpieczna sytuacja;  

 uczenia się – pracownicy powinni posiadać odpowiednie umiejętności  
i wiedzę w kierunku poprawy bezpieczeństwa. 

Skuteczność zwalczania terroryzmu w skali globalnej uwarunkowana jest 
efektywnością systemów regionalnych bezpieczeństwa. Zatem Unia Europejska 
zobowiązała się podjąć działania, zwiększające zaangażowanie organów Unii 
Europejskiej, zmierzające ku zwalczaniu terroryzmu, wraz z wprowadzeniem 
odpowiednich środków prawnych, przyczyniających się do walki z terroryzmem. 
Głównym organem, odpowiedzialnym za zwalczanie terroryzmu jest Europol. 

Rada Europejska w 2004 roku przyczyniła się do utworzenia stanowiska 
Europejskiego Koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu. Natomiast w 2005 
roku przyjęła dokumenty, dotyczące walki z terroryzmem, między innymi: Strategię 
Unii Europejskiej do spraw zwalczania radykalizacji postaw oraz naboru do 
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ugrupowań terrorystycznych, a także Strategię Unii Europejskiej w sprawie 
zwalczania terroryzmu.  

Bez stałego dopływu środków finansowych terroryści nie mają najmniejszych 
szans na funkcjonowanie, ponieważ środki niezbędne są przede wszystkim  
na pokrycie infrastruktury, którą posiadają oraz do utrzymania działalności 
propagandowej, czy pokrycia kosztów głównych. Na pokrycie kosztów, związanych 
z atakami terrorystycznymi, przeznaczona jest niewielka ich ilość

38
.  

Każdy człowiek, jak najbardziej zdaje sobie sprawę, że terroryzm przynosi 
społeczeństwu brutalne konsekwencje, ale zdaje sobie również sprawę, że istnieją 
też środki i metody, zwalczania oraz zapobiegania terroryzmowi na świecie przez 
państwa stojące na straży bezpieczeństwa oraz organizacje międzynarodowe. 
Natomiast ciężka praca, jaką wkładają w te działania oraz ogromne 
zaangażowanie, doprowadzają do minimalizacji tego zjawiska

39
.  

Polska jest w niewielkim stopniu przygotowana na ataki terrorystyczne, 
zarówno pod względem ochrony ludności oraz zasobów, jak i środków walki  
z terroryzmem masowym. Można się dopatrzeć poważnych luk, właściwie w każdej 
dziedzinie. System prawny, który jest niekompletny, reguluje wzajemne zależności, 
istniejące pomiędzy organami władzy, w sferze reagowania kryzysowego, a przede 
wszystkim działań zbrojnych, zarówno w kraju, jak i poza nim, czy koordynowania 
też działań sił zbrojnych

40
.  

Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
odgrywa miedzy innymi główną rolę, w antyterrorystycznym systemie 
Rzeczypospolitej Polskiej, będąc koordynacyjno-analityczną jednostką, działająca 
w tym zakresie. Do jej zadań należy przede wszystkim, wymiana informacji wśród 
uczestników, biorących udział w systemie, dotyczącym ochrony antyterrorystycznej 
oraz wdrażanie procedur w zakresie reagowania w przypadku pojawienia się 
zagrożenia.  

Również wiodącym podmiotem, w zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym 
jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Koordynuje ona, z pomocą  
Centrum Antyterrorystycznego, proces w kwestii wymiany informacji, pomiędzy 
tymi uczestnikami, którzy uczestniczą w systemie ochrony antyterrorystycznej, 
który wdraża procedury reagowania na uzyskanie informacji dotyczących 
zaistnienia zagrożenia terrorystycznego.  

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie zarządzania 
kryzysowego, odgrywa istotną rolę, w kwestii zarządzania kryzysowego. Z Szefem 
ABW, współpracują przede wszystkim, organy administracji, na szczeblu 
rządowym oraz samorządowym, w celu przeciwdziałania, zapobiegania, a także 
usuwania skutków ataków terrorystycznych.  

W przypadku otrzymania informacji o możliwości wystąpienia sytuacji  
o charakterze kryzysowym, będącej następstwem terroryzmu, zagrażającym życiu 
albo zdrowiu ludzi, infrastrukturze, czy też środowisku, przez Szefa ABW, wówczas 
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Szef ABW może zlecić podmiotom oraz organom, które mogą być zagrożone, 
przekazywanie im niezbędnych informacji, mogących przeciwdziałać zagrożeniu

41
.  

Współpraca Wspólnoty Europejskiej w obszarze walki z terroryzmem została 
zapoczątkowana podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych krajów 
członkowskich, które miało miejsce w grudniu 1975 r. Widząc zagrożenie ze strony 
terroryzmu, państwa europejskie z inicjatywy Rady Europy opracowały i przyjęły  
27 stycznia 1997 r. Europejską konwencję o zwalczaniu terroryzmu. Artykuł 1 
Konwencji mówi, że każde państwo członkowskie powinno przedsięwzięć 
konieczne środki, aby ukarać każde z niżej wymienionych przestępstw:  
poważne zastraszanie mieszkańców, bezprawne zmuszanie rządu lub organizacji 
międzynarodowej do wykonania bądź uchylenia się od wykonania jakichkolwiek 
działań, poważne destabilizowanie bądź zniszczenie podstawowych struktur 
politycznych, konstytucyjnych, ekonomicznych lub społecznych kraju lub 
organizacji międzynarodowej

42
.  

W zapewnienie bezpieczeństwa włączyła się także Unia Europejska. Po 
atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. w USA Unia Europejska podjęła 
szereg działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania terroryzmowi. Zadanie 
zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa swoich obywateli potraktowano bardzo 
poważnie i już 20 września Rada Europejska przyjęła plan działań na rzecz walki  
z terroryzmem, a 3.12.2003 r. UE przyjęła Europejską Strategię Bezpieczeństwa. 
Dokument ten wymienia trzy podstawowe cele:  

 wniesienie wkładu w stabilizację i dobre rządzenie w najbliższym 
sąsiedztwie, 

 tworzenie porządku międzynarodowego opartego na efektywnym 
multilateralizmie, 

 przeciwdziałanie zagrożeniom – zarówno nowym, jak i tradycyjnym
43

.  
Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Globalna Strategia Zwalczania 

Terroryzmu oznacza, że zaangażowany w jej realizację jest cały system ONZ, 
włączając w to szereg organizacji wyspecjalizowanych, współpracujących  
z Organizacją za pośrednictwem Rady Gospodarczej i Społecznej. Rodzina ONZ, 
jak zwykło się nazywać ów konglomerat, powiązanych z ONZ różnorodnych 
organizacji międzyrządowych, spełniających nie mniej różnorodne i specjalistyczne 
funkcje oraz stawiających sobie często bardzo dokładnie sprecyzowane cele,  
jest zbyt liczna, by móc szczegółowo omówić udział każdego z jej członków  
w globalnej walce z terroryzmem, dlatego poniżej przedstawiono jedynie krótką 
charakterystykę działań o charakterze antyterrorystycznym, podejmowanych  
przez niektóre organizacje ONZ, a mianowicie Powszechny Związek Pocztowy, 
Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodową Organizację 
Morską, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Organizację do spraw 
Zakazu Broni Chemicznej, Światową Organizację Zdrowia i Światową Organizację 
Celną.  

Oprócz tego w Wiedniu mieści się Oddział Zapobiegania Terroryzmowi Biura 
do spraw Narkotyków i Przestępczości, jest to bowiem jeden z najważniejszych 

                                                 
41

 Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2014-2019, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  
Warszawa 2014, s. 20-21. 

42
 A. Kwasiborska, Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Pułtusk-Warszawa 2016, s. 259-260. 

43
 Tamże, s. 261. 



279 
 

 

podmiotów w ramach ONZ, udzielających państwom pomocy technicznej  
i wspierających je doradztwem prawnym, w zakresie walki z terroryzmem

44
. 

Zwalczanie terroryzmu jest niezwykle złożonym, wielostronnym działaniem,  
w którym biorą udział organizacje międzynarodowe, rządy, armie, służby specjalne 
i policje najpotężniejszych państw świata, autorytety polityczne i religijne, ośrodki 
eksperckie i naukowe, media i w rosnącym stopniu także zwykli obywatele. 
Pomimo dość jednolitego frontu antyterrorystycznego sukcesy w walce  
z terroryzmem nie mogą nikogo zadowalać. Przyczyny leżą w jakiejś części  
w samej naturze terroryzmu, a w słowie „przeciwdziałanie” zawarty jest 
defensywny (reaktywny) charakter walki z terroryzmem, skazanie przeciwników 
terroryzmu używając analogii szachowej, grę czarnymi, zawsze o jeden ruch za

45
. 

 
Podsumowanie 
Współcześnie terroryzm to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk 

społecznych na świecie i jednocześnie zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa. 
Szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju i typu ataki terrorystyczne są 
najlepiej rozwinięte, zamożne państwa demokratyczne oraz ich sojusznicy.  

Zmieniający się świat, który tak żywo reaguje na nowe zagrożenia  
w terroryzmie lotniczym, jest najlepszym dowodem na to, że zagrożenia 
postrzegane są jako wyjątkowo groźne. Mimo to, iż wiele osób cierpiących na 
awiofobię bardzo źle znosi sposób przemieszczania się samolotem, to transport 
lotniczy jest nieodłącznym elementem naszego życia. Trudno się dziwić, że strach 
przed atakiem terrorystów na pokładzie znajdującego się w powietrzu samolotu 
jest przedmiotem szczególnych lęków.  

Zagrożenie atakami terrorystycznymi skierowane w lotnictwo nie przestało 
ewaluować. Nadal jesteśmy świadkami pojawienia się nowych twarzy tego 
zjawiska, które przybiera coraz bardziej wyszukane formy. W dobie współczesnego 
terroryzmu lotniczego już nie myśli się o przemyconej na pokład samolotu broni 
palnej czy bombie, ale o ludziach zdeterminowanych i dobrze wykształconych 
niosących olbrzymie zagrożenie, wnoszących na pokład samolotu substancje  
w płynnej lub sypkiej postaci, które po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach 
stanowią śmiertelne zagrożenie. 

I w jednej chwili pasażerowie stają się uzależnieni od czyjejś wiedzy  
i umiejętności, z towarzyszącym zamiarem i nadzieją przebywając w towarzystwie  
i w łasce grupy osób, kontrolujących statek powietrzny, wierzą że dotrą szczęśliwie 
do celu.  

 
Streszczenie 
Nikt nie mógł przewidzieć, że początek XXI wieku przyniesie tak wiele 

zagrożeń w kierunku żeglugi powietrznej i związanych z nimi wyzwań. I nie chodzi 
tutaj o niekonwencjonalne wojny, czy okupacje krajów, ale o niebezpieczeństwo 
niemilitarne spowodowane czynnikiem ludzkim występującym w formie terroryzmu 
lotniczego, którego obawia się cały świat, próbując się bronić przed nim. 
Współczesna cywilizacja daje światu wiele możliwości, nie tylko rozwoju 
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kompetencji, umiejętności czy różnorodnych zainteresowań, ale nieograniczony 
dostęp do niezbędnych zasobów służących zaspokajaniu codziennych potrzeb.  
Nie ulega wątpliwości, że rozwój cywilizacyjny jest ogromny co sprawia, że  
życie codzienne staje się łatwiejsze, a rozwój transportu lotniczego umożliwia 
bezpieczne i sprawne przemieszczanie się w krótkim czasie w różne miejsca na 
świecie, dlatego też wzrasta zainteresowanie podróżowaniem, tymże środkiem 
transportu. A jednak należałoby się zastanowić, czy poza tymi wszystkimi 
udogodnieniami można czuć się bezpiecznie w takim świecie, gdzie w ostatnim 
czasie bezpieczeństwo jest przedmiotem wielu dyskusji nie tylko w środowisku 
politycznym, ale także wojskowym i cywilnym. Dlatego też mimo rozwoju, należy 
przypuszczać, że ludzie powinni być świadomi możliwości wystąpienia 
potencjalnych zagrożeń stanowiących sytuację niepokojącą.  

Słowa kluczowe: terroryzm, terroryzm lotniczy, akty bezprawnej ingerencji, 
zagrożenia  

 
Summary 
No one could have predicted that the beginning of the 21st century would 

bring so many threats to air navigation and related challenges. And this is not 
about unconventional wars or occupations of countries, but about the non-military 
danger caused by a human factor occurring in the form of air terrorism, which the 
entire world is afraid of, trying to defend against it. Modern civilization gives  
the world many opportunities, not only the development of competences, skills or 
various interests, but unlimited access to the necessary resources to meet every 
day needs. There is no doubt that the development of civilization is enormous, 
which makes everyday life easier, and the development of air transport enables 
safe and efficient travel in a short time to various places in the world, which is why 
the interest in traveling, the same mode of transport. However, one should 
consider whether, apart from all these facilities, one can feel safe in a world where 
security has recently been the subject of many discussions not only in the political 
but also military and civilian environment. Therefore, despite the development, it 
should be assumed that people should be aware of the possibility of potential 
threats being a worrying situation.  

Key words: terrorism, terrorism, acts of unlawful interference, threats 
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BEZPIECZEŃSTWO OBROTU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH 
 
 

Wprowadzenie 
Według danych przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny,  

z roku na rok wzrasta popyt w zakresie transakcji dokonywanych na rynku 
nieruchomości

1
. Duża liczba transakcji i atrakcyjność korzyści jakie płyną z obrotu 

nieruchomościami skutkuje wzrostem przestępczości w przedmiotowym zakresie. 
Niewątpliwie rodzi to konieczność poddawania stałej kontroli procedur związanych 
z czynnościami prawnymi dotyczącymi obrotu nieruchomościami, w trosce  
o wzrost bezpieczeństwa dokonywanych transakcji. W tym kontekście 
pierwszorzędne znaczenie nadać należy regulacjom prawnym, przede wszystkim  
z zakresu prawa rzeczowego i dziedziny prawa zobowiązań, które odnoszą się do 
fundamentalnych pojęć dotyczących obrotu na rynku nieruchomości, definiując 
pojęcie nieruchomości

2
 oraz zagadnienia związane z zawieraniem umów.  

Zwrócić przy tym uwagę należy, że zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami

3
 obrotem nieruchomościami będzie dokonywanie ich  

sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem 
lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także obciążanie 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkładów niepieniężnych 
(aportów) do spółek, przekazywanie jako wyposażenia tworzonych przedsiębiorstw 
państwowych oraz jako majątku tworzonych fundacji (art. 13 ust. 1 ustawy). Jak 
wynika z powyższego, obrót nieruchomościami obejmuje szeroki zakres czynności 
prawnych zarówno prawnorzeczowych jak i obligacyjnych.  

W doktrynie podkreśla się, że podstawą pewności transakcji na rynku 
nieruchomości są księgi wieczyste, które umożliwiają ustalenie stanu prawnego 
nieruchomości

4
. Do czynników warunkujących bezpieczeństwo dokonywanych 

czynności prawnych dotyczących nieruchomości z pewnością zaliczyć należy 
również tryb i formę ich dokonywania

5
. W świetle powyższego, wzrasta znaczenie 

                                                 
1
  Główny Urząd Statystyczny od 2003 r. publikuje coroczne wyniki badań w zakresie transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości. Dane uwzględniane w opracowaniach obejmują liczbę i wartość 
dokonanych transakcji, powierzchnię zbywanych nieruchomości a nadto średnie miary 
odzwierciedlające specyfikę umów dotyczących zbywania nieruchomości, https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna 
/obrot-nieruchomosciami-w-2016-r-,4,14.html (pobrano 20.04.2018 r.). 

2
  Definicja nieruchomości wyrażona została w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, przewidując, iż jest to 
część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 
trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

3
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r., poz. 121 jt.). 

4
  S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Warszawa 2010, s. 20. 

5
  H. Ciepła, S. Brzeszczyńska, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, 
podatkowej z wzorami umów. Warszawa 2018, s. 34. 
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profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości, których działania winny być 
gwarantem zachowania prawidłowości i rzetelności funkcjonowania obrotu.  

 
Zagadnienia definicyjne 
Doktryna nie wypracowała jednolitej i uniwersalnej definicji rynku 

nieruchomości
6
. Pojęcie rynku może być analizowane między innymi pod kątem 

historycznym, ekonomicznym, czy przestrzennym. Rynek nieruchomości, jako 
kategoria ekonomiczna odnosi się do relacji pomiędzy kupującym a sprzedawcą. 
Sprzedawcy reprezentują podaż, natomiast kupujący – popyt na poszczególne 
dobra w tym usługi i towary, czego efektem jest siła nabywcza

7
. 

Rynek nieruchomości, jako kategoria przestrzenna to z kolei teren, na którym 
występują zbliżone warunki kupna oraz sprzedaży

8
. 

Rynek rozpatrywać można również w ujęciu formalnym i nieformalnym. Rynki 
formalne są to instytucje formujące obrót towarami w specjalnie wyznaczonych do 
tego miejscach, w określonym czasie z zachowaniem skonkretyzowanych reguł.  
Za przykład mogą tu posłużyć jarmarki, giełdy czy aukcje. Z rynkami nieformalnymi 
mamy do czynienia wówczas, kiedy brak jest instytucji organizujących obrót  
w związku z czym, jak trafnie wskazuje E. Kucharska-Stasiak, rynek nieruchomości 
sklasyfikować można jako rynek nieformalny, chociażby z uwagi na brak statutu 
czy siedziby

9
. 

Analiza poszczególnych zagadnień składających się na definicję rynku 
nieruchomości sugeruje odwołanie się do kilku definicji rynku nieruchomości.  
Jako przykład wskazać można w tym aspekcie formułowanie rynku, jako 
oddziaływania pomiędzy ludźmi trudniącymi się wymianą, sprzedażą, kupnem, 
użytkowaniem nieruchomości. Inna z definicji, określa rynek nieruchomości 
mianem działalności gospodarczej, w wyniku której następuje wymiana towarów. 
W ujęciu abstrakcyjnym termin ten obejmuje ogół transakcji na rynku 
nieruchomości w całym kraju. Rynek nieruchomości to także umowy, za sprawą 
których kupujący i sprzedający spotykają się w celu ustalenia ceny, co skutkuje 
przejściem własności.  

Najbardziej kompleksowa definicja odnosi się do rynku nieruchomości, jako 
ogółu czynników, mających wpływ na proces przekazywania praw oraz zawierania 
umów, za sprawą których kształtują się wzajemne prawa i obowiązki powiązane  
z władaniem nieruchomością. Analiza zaprezentowanej nieruchomości dowodzi, że 
rynek nieruchomości jest rynkiem wewnętrznie niejednolitym

10
, a co za tym idzie  

w jego ramach można wyszczególnić rynek lokat oraz rynek najmu, przy czym 
rynek lokat obejmuje transfer praw do nieruchomości, natomiast na rynku najmu 
dochodzi do zawierania umów sytuujących prawa i obowiązki stron związane  
z władaniem nieruchomością. Rynki te zazębiają się wzajemnie

11
. Zaprezentowana 

definicja w tak szerokim ujęciu w dużym stopniu nawiązuje do tradycji.  

                                                 
6
  J. Konowalczuk, Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa 2014, s. 119. 

7
  P. Kowalczyk-Rólczyńska, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka: praca zbiorowa. 
Warszawa 2015, s. 20.  

8
  E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Warszawa 2006, s. 38. 

9
  E. Kucharska-Stasiak, Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne. Łódź 
2005, s. 10. 

10
 S. Kalus, Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości. Warszawa 2009, SIP Lex.  

11
 P. Kowalczyk-Rólczyńska, dz. cyt., s. 23. 
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Należy zauważyć, iż rynek nieruchomości wyznaczany jest przez dwie 
determinanty, którymi są: dochodowość nieruchomości i wartość inwestycyjna 
nieruchomości

12
. Powyższe determinanty mają istotny wpływ na kształtowanie się 

przestępczości w przedmiotowym zakresie. Ustalenie przyczyn przestępczości na 
rynku nieruchomości nie jest łatwe, głównie  przez wzgląd na różnorodność rynku  
i szeroki zakres definicyjny. Niewątpliwie jednak najważniejszym czynnikiem 
determinującym przestępczość w tym zakresie są pobudki ekonomiczne, co jest 
cechą charakterystyczną przestępczości gospodarczej

13
.  

 
Podmioty występujące  na rynku nieruchomości 
Rynek nieruchomości w Polsce można określić mianem dynamicznego, 

ponieważ w jego obrębie realizowane są stosunki pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami biorącymi udział w wymianie. Rynek nie mógłby istnieć bez  
jego uczestników. Wśród uczestników rynku nieruchomości wymienić należy 
następujące grupy podmiotów: 

─ „podmioty kreujące podaż w stosunku praw do nieruchomości, 
─ podmioty kreujące popyt na nieruchomości bądź powierzchnię, 
─ podmioty obsługujące rynek, których obecność jest wymagana,  

a w większości przypadków nawet konieczna w związku z prawidłowym 
funkcjonowaniem rynku nieruchomości, 

─ pozostali uczestnicy”
14

. 
Cechą charakterystyczną rynku nieruchomości jest duża różnorodność 

podmiotów w obrębie grupy warunkującej podaż. Zaliczyć można tu właścicieli 
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które cechuje zróżnicowane 
przeznaczenie i stan techniczny. Podaż w tym aspekcie rozpatrywana jest  
przez pryzmat nieruchomości, powierzchni, a także praw i usług powiązanych  
z nieruchomościami. Zdecydowanie największa ilość transakcji na rynku 
nieruchomości odnosi się do mieszkań,  natomiast w przypadku umów najmu 
przeważa wynajem lokali biurowych, handlowych oraz magazynowych. Zauważyć 
można, iż kwestia wynajmu odnosi się stosunkowo rzadko do mieszkań, co 
niewątpliwie wynikać może z mniejszej liczby tych lokali, przeznaczonych pod 
wynajem w stosunku do lokali o przeznaczeniu usługowym.  

Do grupy podmiotów zgłaszających popyt na nieruchomości zaliczyć można: 
osoby fizyczne i prawne w odniesieniu do krajowych i zagranicznych. Osoby te 
bądź poszukują nieruchomości w celu nabycia ich własności, bądź też dokonują 
ich wynajęcia

15
. 

                                                 
12

 E. Kucharska-Stasiak,  Nieruchomości…, s. 29-31. 
13

 Zgodnie z definicją klasyczną E. Sutherlanda, przestępczość gospodarcza są to czyny karalne 
popełniane przez osoby cieszące się uznaniem i wysoką pozycją w społeczeństwie. Za: W. Jaroch, 
Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne kryminologiczne i kryminalistyczne. Olsztyn 2014, 
s. 6; O. Górniak z kolei wskazuje, że przestępczość gospodarcza są to czyny karalne godzące lub 
zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu 
zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą  
zaufania społecznego do systemu gospodarczego bądź jego podstawowych instytucji; O. Górniok, 
Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Warszawa 1994, s. 57-58. 

14
 A. Tymieniecka, Właściwości rynku nieruchomości i ich znaczenie dla obrotu gospodarczego (w:)  
J. Zimny (red.): Problemy współczesności. Społeczeństwo – Prawo – Gospodarka – Nauka. Stalowa 
Wola 2016, s. 271.  

15
 R. Doganowski, Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce. Warszawa 2012, s. 108-109. 
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Kluczową rolę na rynku obrotu nieruchomościami pełnią również  
inwestorzy. Podział tej grupy podmiotów dokonywany może być z punktu  
widzenia zróżnicowanych kryteriów. W doktrynie wyróżniano inwestorów  
według wyznacznika geograficzno-politycznego, dzieląc ich na krajowych  
i zagranicznych

16
. Interesujący podział podmiotów inwestujących zaproponował  

M. Sopiński, który biorąc pod uwagę charakter dokonywanych lokat oraz 
pochodzenie inwestowanych środków wyróżnił osoby fizyczne, przedsiębiorstwa 
oraz inwestorów instytucjonalnych, wśród tych ostatnich wskazując na instytucje 
prywatne oraz instytucje publiczne

17
. 

W praktyce wystąpić mogą również sytuacje, w których jeden podmiot kreuje 
zarówno podaż jak i popyt z sferze obrotu nieruchomościami. Jako przykład można 
tu wskazać umowę zamiany mieszkania dotyczącą lokali podobnych, w których 
elementem różniącym jest ich lokalizacja

18
. Wartość nieruchomości jest  

w omawianym przypadku porównywalna, dlatego też wymiana taka ma charakter 
ekwiwalentny. Z drugiej strony, na rynku dochodzi także do zawierania transakcji 
odznaczających się brakiem ekwiwalentności, co ma miejsce w wówczas, gdy 
jeden z lokali posiada większą powierzchnię, a drugi mniejszą. Wówczas jeden  
z podmiotów dopłacić musi różnicę wynikającej z dysproporcji wartości. 

Do podmiotów zajmujących się szeroko pojmowaną obsługą rynku 
nieruchomości należą:  

1. notariusze, którzy spisują umowy zawierane w związku z przejściem 
własności nieruchomości

19
, 

2. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy organizują spotkania stron 
oraz zapewniają ich obsługę,  

3. rzeczoznawcy majątkowi, dokonujący wyceny nieruchomości, 
4. zarządcy nieruchomości, których zadaniem jest prowadzenie racjonalnej 

gospodarki nieruchomością, służącej utrzymaniu jej substancji
20

, 
5. Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, zapewniające jawność 

obrotu nieruchomościami
21

,  
6. urzędy skarbowe, które pobierają na rzecz Skarbu Państwa podatki i inne 

opłaty od transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, 
7. gminy, które dokonują poboru podatku od nieruchomości, 
8. banki udzielające kredytów, co niejednokrotnie warunkuje zawarcia 

transakcji na rynku nieruchomości,  
9. podmioty mające wpływ na kształtowanie się nieruchomości, np. architekci, 

biura projektowe, czy wykonawcy robót o różnych specjalizacjach
22

, 

                                                 
16

 P. Kowalczyk-Rólczyńska, dz. cyt., s. 28. 
17

 M. Sopiński, Inwestorzy na rynku nieruchomości (w:) E. Kucharska-Stasiak (red.): Zachodnie rynki 
nieruchomości. Warszawa 2004, s. 87.  

18
 M. Bryx, Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce: praca zbiorowa. 
Warszawa 2001, s. 32. 

19
 Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego, Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności 
nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy 
przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania 
do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. 

20
 A. Śliwiński, Zarządzanie nieruchomościami: podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania 
nieruchomościami. Warszawa 2000, s. 23. 

21
 M. Deneka, Księgi Wieczyste. Zasady materialnoprawne. Warszawa 2012, s. 78. 

22
 A. Tymieniecka, dz. cyt., s. 271. 
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10. inne podmioty, które dokonują nieekwiwalentnych ekonomicznie transakcji 
pozarynkowych, mających na celu przeniesienie własności nieruchomości, 
np. spadkodawcy, darczyńcy

23
. 

Należy podkreślić, że kluczową rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa  
obrotu na rynku nieruchomości odgrywają podmioty profesjonalne. Ich  
działalność warunkuje prawidłowy i rzetelny przebieg transakcji, zmniejszając 
ryzyko wystąpienia patologii i nieprawidłowości.   

 
Możliwość wystąpienia patologii na rynku nieruchomości w związku  

z działalnością podmiotów profesjonalnych 
Szczególną rolę w procesie zawierania umów mających za przedmiot 

nieruchomość pełni notariusz. Pełni on rolę gwaranta w zapewnieniu 
bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. W toku dokonywanych czynności 
notariusz winien kierować się zasadami etyki zawodowej

24
. W doktrynie wskazuje 

się, że poprzez tzw. „przymus notarialny”, obejmujący konieczność zawierania 
określonego katalogu umów, w tym także i tych dotyczących nieruchomości, 
notariusz pełni tzw. „prewencyjny wymiar sprawiedliwości”

25
. Udział rejenta  

w procesie zawierania umowy nie ogranicza się wyłącznie do sporządzenia aktu 
notarialnego. Wcześniej bowiem, powinien on dokonać ustaleń w przedmiocie 
stanu świadomości stron przyszłej umowy, zgodności z prawem postanowień 
dokonywanej czynności prawnej oraz stanu prawnego nieruchomości, poprzez 
wgląd do elektronicznej księgi wieczystej, bądź innych dokumentów, 
dostarczonych przez strony

26
.  

Rozważając status notariusza w systemie prawnym, Sąd Najwyższy  
w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., wskazał, że „Notariusz jest osobą zaufania 
publicznego, a dokumenty zawierające czynności notarialne mają charakter 
dokumentów urzędowych w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.  
W doktrynie zgodnie wskazuje się, że zadaniem notariusza jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego i wiarygodności. Państwo przeniosło na 
notariusza część swoich kompetencji w zakresie czynności, które uznało za 
doniosłe pod względem prawnym i ogólnospołecznym. Zadania notariusza są 
istotne również z perspektywy podmiotu prawa cywilnego. Notariusz nadaje kształt 
prawny interesom majątkowym poszczególnych podmiotów, rozstrzygając o losach 
stosunków gospodarczych na przyszłość, gwarantuje zgodność obrotu 
cywilnoprawnego z przepisami prawa, jest „strażnikiem” obowiązującego porządku 
prawnego. Czynności notarialne muszą zapewniać wszystkim ich uczestnikom 
bezpieczeństwo prawne. Notariusz ma eliminować bądź ograniczać ryzyko 
przyszłego sporu przed sądem, a jeśliby do sporu doszło to rolą notariusza jest 
usprawnienie postępowania cywilnego przez dostarczenie jednoznacznych 
dowodów”

27
.  

                                                 
23

 R. Doganowski, dz. cyt., s. 108-109. 
24

 Uchwała nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. – Kodeks etyki zawodowej 
notariusza, http://www.notariusze.lodz.pl/przepisy/kezn.htm (pobrano 18.04.2018 r.). 

25
 J. Kuropatwiński, Jurydyczna konstrukcja podstawy wpisu do księgi wieczystej, „Rejent”. 2015, nr 5, 
s. 172-175. 

26
 A. Oleszko, Uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości w zakresie podstawy dokonanego wpisu 
prawa własności w księdze wieczystej, „Rejent”. 2007, nr 1, s. 22-23. 

27
 Uchwała SN z dnia 18 grudnia 2013 r., III CZP 82/13, OSNC 2014 nr 10, poz. 101, s. 35.  
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Podkreślić należy, iż w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia  
15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw

28
, wprowadzone zostało elektroniczne postępowanie 

wieczystoksięgowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 92 § 4 ustawy Prawo  
o notariacie

29
, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie 

się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może 
być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą 
własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona 
księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu 
jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Dokonana 
przez ustawodawcę zmiana prawna powinna być oceniona pozytywnie, bowiem 
niweluje możliwość występowania nieprawidłowości w postaci dokonania 
kilkukrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości, co miało miejsce w przeszłości

30
.  

Kolejną, mającą istotne znaczenie grupą profesjonalnych podmiotów  
w analizowanym zakresie są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Jak 
wskazano, ich zadanie przede wszystkim polega na odpowiednim skojarzeniu 
stron, zamierzających zawrzeć umowę odnoszącą się do nieruchomości.  
Rola pośredników jest przy tym znacząca, bowiem większość transakcji 
nieruchomościami, w szczególności tych dotyczących większych i droższych 
nieruchomości, dokonywana jest za ich pośrednictwem

31
. Warto podkreślić, że 

zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami kilka temu poddany został 
deregulacji

32
. Wcześniej pośrednik musiał legitymować się kierunkowym 

wykształceniem wyższym lub podyplomowym, odbyć praktykę zawodową, 
przedstawić oświadczenie o niekaralności oraz zdać egzamin licencjonujący

33
.  

Działalność pośredników w obrocie nieruchomościami może niekiedy 
odwoływać się do niedozwolonych praktyk, skutkując powstaniem 
nieprawidłowości. W tym kontekście wskazać można na stosowanie technik 
manipulacyjnych oddziałujących na potencjalnego nabywcę nieruchomości, 
przekraczających granice perswazji i wywierających nadmierny wpływ na proces 
decyzyjny stron. Powszechnie wiadomo, iż pośrednicy, jeszcze przed prezentacją 
nieruchomości kontrahentowi, podejmują szereg czynności przygotowawczych, 
mających na celu ukrycie wad, niekiedy bardzo uciążliwych i obniżających 

                                                 
28

 Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 218 z późn. zm). 

29
 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 2017 r. poz. 2291).  

30
 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/774233,ksiegi-wieczyste-wielokrotna-sprzedaz-nieruchomosci-
bedzie-utrudniona.html (pobrano 22.04.2018 r.). 

31
 A. Staniszewska, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka: praca zbiorowa. Warszawa 2015, 
s. 124; Autorka słusznie zwracają również uwagę, że część klientów omija oferty sprzedaży 
nieruchomości kierowane przez pośredników, bowiem z reguły opiewają one na wyższe kwoty, 
uwzględniające koszty zapłaty za pośrednictwo.  

32
 Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw 
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829), która zniosła wymóg 
posiadania kierunkowego wykształcenia wyższego, studiów podyplomowych oraz odbycia 
sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, utrzymując jednak w mocy obowiązek posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 
zawodu.   

33
 Tamże. 
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standard korzystania z lokalu
34

. Dalsze niedozwolone praktyki pośredników 
odnoszą się do sytuacji „zagłuszania” bezpośrednich ofert właścicieli 
nieruchomości poprzez odpowiednie pozycjonowanie na stronach internetowych 
własnych ofert, odznaczających się wyższą ceną. Z kontroli UOKIK, 
przeprowadzanych corocznie odnośnie do niedozwolonych praktyk stosowanych 
przez pośredników nieruchomości wynika, iż do najczęstszych należą:  

 postanowienia przewidujące możliwość żądania zapłaty prowizji po 
wygaśnięciu umowy o pośrednictwo, 

 określanie cen usługi bez uwzględnienia wysokości podatku od towarów  
i usług, co wprowadzało w błąd strony transakcji, 

 określanie odsetek umownych w wysokości przekraczającej odsetki 
maksymalne

35
, 

 klauzule przewidujące wyłączenie odpowiedzialności pośrednika za 
niezgodność oferty ze stanem faktycznym i prawnym, 

 przewidywanie możliwości rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia 
wyłącznie przez pośrednika, 

 nakładanie na konsumenta obowiązku informowania o zmianie adresu 
korespondencyjnego (domniemanie doręczenia korespondencji), 

 wyłączanie odpowiedzialności pośrednika za szkody osób trzecich 
powstałe wskutek upowszechniania informacji o zgłoszonych 
przedmiotach

36
. 

Istotną rolę w procesie obrotu lokalami, stanowi wycena nieruchomości, stąd 
nie budzi wątpliwości znacząca rola rzeczoznawców majątkowych w dokonywaniu 
transakcji na rynku nieruchomości. Prawną podstawę prowadzenia działalności 
zawodowej rzeczoznawców majątkowych zawiera ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, stanowiąc, że zawód ten pełnić może osoba fizyczna 
posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.  
Dodać należy, iż uprawnienia do szacowania nieruchomości posiadają wyłącznie 
rzeczoznawcy majątkowi.

37
 Dokonanie oszacowania wartości nieruchomości 

powinno zostać poprzedzone dokonaniem analizy rynku nieruchomości,  
w szczególności cen i warunków zawieranych na nim transakcji

38
. Poza 

określaniem wartości nieruchomości rzeczoznawca ustala także wartość  
maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, szacuje efektywność 
inwestowania w nieruchomości oraz pełni rolę doradczą w zakresie rynku 
nieruchomości.  

                                                 
34

 W literaturze wskazuje się na prezentację źle nasłonecznionego mieszkania wyłącznie w godzinach, 
w których światło słoneczne akurat dociera do wnętrza, usuwanie mebli z lokali celem wywarcia 
wrażenia, że są one bardziej przestronne, wymianę zużytych drobnych sprzętów wyposażenia 
domowego na nowe, lecz o niskiej jakości – co jednak potrafi wpłynąć na wzrost cen nawet o kilka 
tysięcy, przykrywanie wadliwego podłoża miękkim puchowym dywanem, niwelowanie przykrych 
zapachów trwale unoszących się w mieszkaniu  poprzez czynności takie, jak mielenie kawy tuż przed 
wizytą potencjalnego nabywcy.  

35
 Zgodnie z treścią art. 359 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek wynikających  
z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek 
ustawowych. 

36
 Wyniki kontroli UOKiK dotyczącej działalności biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami za rok 
2015 na przykładzie miasta Łódź, http://pprn.pl/?p=19316 (pobrano 30.04.2015 r.).  

37
 A. Gryszczyńska, Tajemnica rzeczoznawcy majątkowego, „MOP”. 2015, nr 22, s. 1229.  

38
 J. Hozer, Wycena nieruchomości. Szczecin 2008, s. 274. 
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Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadawane są 
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania  
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa osobie fizycznej, która:  

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

 nie była karana za przestępstwa przeciwko: działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, 
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;  

 posiada wyższe wykształcenie;  

 ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;  

 odbyła co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w zakresie 
wyceny nieruchomości, której przebieg został rejestrowany w dzienniku 
praktyki zawodowej;  

 przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym 
złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania 
nieruchomości.  

Spełnienie przez kandydata wskazanych wymogów stwierdza Państwowa 
Komisja Kwalifikacyjna w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

39
. 

 
Niebezpieczeństwa dotyczące rynku obrotu nieruchomościami, związane  

z działalnością rzeczoznawców majątkowych dotyczą przede wszystkim sytuacji,  
w których wycena sporządzona mogłaby być w sposób nierzetelny, na niekorzyść 
którejkolwiek strony, co skutkować może nieuzasadnionym zawyżeniem wartości 
nieruchomości. W tym kontekście wskazać wypada na kodeks etyki zawodowej 
rzeczoznawców, określający zasady, którymi powinien kierować się rzeczoznawca 
majątkowy podczas dokonywanych czynności służbowych, w tym przede 
wszystkim bezstronności, rzetelności, przejrzystości postępowania, które winno 
być podejmowane w zgodzie z wiedzą i kompetencjami zawodowymi

40
.  

 
Podsumowanie  
Rynek obrotu nieruchomościami odznacza się znaczącą dynamiką  

i niejednorodnością występujących na nim uczestników, biorących udział  
w transakcjach. Można wśród nich wymienić zarówno podmioty nieprofesjonalne 
jak i biorące udział w dokonywanych transakcjach w zakresie swojej działalności 
zawodowej. Istotną rolę dla prawidłowości funkcjonowania rynku obrotu 
nieruchomościami pełnią podmioty profesjonalne, na których zwykle z mocy ustaw 
i innych aktów prawnych regulujących sferę ich działalności ciążą obowiązki 
związane z zachowaniem rzetelności i zgodności z prawem dokonywanych 
działań. Powyższe sprzyja natomiast zachowaniu przejrzystości i prawidłowości 
dokonywanych na rynku transakcji mających za przedmiot nieruchomości, 
zwiększając pewność obrotu.  

  
 

                                                 
39

 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości. Warszawa 2017, SIP Legalis.  
40

 Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych został uchwalony na posiedzeniu Rady 
Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r. (Uchwała Nr 13/08), https://www.wsrm.waw.pl/kodeks-
etyki (pobrano 02.05.2018 r.). 
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Streszczenie 
Pojęcie rynku nieruchomości nie poddaje się jednoznacznej definicji. Może 

być charakteryzowane za pomocą różnorodnych kryteriów, wśród których 
przykładowo wymienić można determinanty ekonomiczne, historyczne czy 
przestrzenne. Niewątpliwie rynek obrotu nieruchomościami nie mógłby istnieć bez 
uczestników dokonujących transakcji, którzy kształtując warunki podaży i popytu 
przyczyniają się do kształtowania okoliczności zawieranych umów. Istnieje wiele 
grup podmiotów uczestniczących w rynku nieruchomości. Niektórych z nich 
zaliczyć należy do podmiotów nieprofesjonalnych, innych zaś, których działalność 
pozostaje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą –  
do podmiotów profesjonalnych. Niewątpliwie kluczową rolę dla zapewnienia 
prawidłowości obrotu nieruchomościami odgrywać będą podmioty należące do 
drugiej z wymienionych grup, w tym przede wszystkim notariusz, rzeczoznawca 
majątkowy oraz pośrednik obrotu nieruchomościami, których udział ujawnia się już 
na etapie zawierania umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości. 
Prawidłowość i zgodność z prawem podejmowanych przez wymienione podmioty 
czynności stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania rynku transakcji na 
rynku nieruchomościami, przyczyniając się do zwiększenia pewności obrotu 
gospodarczego.    

Słowa kluczowe: obrót nieruchomościami, rynek nieruchomości, notariusz, 
rzeczoznawca majątkowy, pośrednik obrotu nieruchomościami  

 
Summary 
The concept of the real estate market is not to be defined easily. It can be 

characterized by various criteria, among which economic, historical or spatial 
determinants can be mentioned. There is no doubt, that the real estate market 
could not exist without the participants making transactions, who are shaping the 
conditions of supply and demand, contribute to shaping the circumstances of the 
concluded contracts. There are many groups of entities involved in the real estate 
market. Some of them belong to non-professional entities, while others, whose 
activity is related to their business activity – should be included to professional 
entities. Undoubtedly, a crucial role in ensuring the correctness of real estate 
turnover is played by entities belonging to the second of these groups, in particular 
a notary, property appraiser and real estate broker whose share is visible at the 
stage of concluding agreements regarding the transfer of real estate. Correctness 
and legal compliance of the activities undertaken by the entities is a guarantee of 
the proper functioning of the real estate market, contributing to increasing the 
confidence of business transactions. 

Key words: real estate trade, real estate market, notary, real estate 
appraiser, real estate broker 
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BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO Z PERSPEKTYWY 

REGULACJI DOTYCZĄCYCH PRZESTĘPSTWA NADUŻYCIA ZAUFANIA 
 
 
Wprowadzenie 
Przestępstwo nadużycia zaufania

1
 ujęte zostało przez polskiego ustawodawcę 

w przepisie art. 296. Kodeksu karnego
2
 (dalej k.k.) jako jedno z przestępstw 

przeciwko obrotowi gospodarczemu w ramach rozdziału XXXVI k.k. Celem 
opracowania jest przedstawienie zakresu pojęcia obrotu gospodarczego i jego 
korelacji z przestępczością gospodarczą na tle przestępstwa nadużycia zaufania, 
scharakteryzowanie ustawowych znamion tego przestępstwa jak również 
wskazanie rozwoju i dynamiki przestępczości na tym tyle w świetle aktualnych 
statystyk. Omówione zostaną aspekty ochrony obrotu gospodarczego, niezbędnej 
do zachowania bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie. Dokonana zostanie 
również ogólna ocena działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania  
i zwalczania przestępczości gospodarczej w Polsce. 

 
Obrót gospodarczy 
Polski ustawodawca nie umieścił w żadnym z aktów prawnych definicji 

legalnej obrotu gospodarczego, dlatego też konieczne jest odwołanie się do 
dorobku doktryny i orzecznictwa w przedmiotowym zakresie. Podkreśla się, że 
jakkolwiek pojęcie obrotu gospodarczego może być postrzegane niejednolicie, 
niemniej możliwe jest wyodrębnienie zespołu cech dla niego charakterystycznych, 
z których wynika, że:  

 przynajmniej jeden z uczestników obrotu wykonuje w sposób profesjonalny 
prace w ramach działalności gospodarczej w celach zarobkowych; 

 środkiem płatniczym wymiany jest pieniądz; 

 stosunki prawne pomiędzy podmiotami są skutkiem obrotu 
gospodarczego

3
. 

Obrót gospodarczy obejmuje również ogół stosunków faktycznych i prawnych 
powstających w ramach działalności gospodarczej. Wśród elementów obrotu 
prawnego wyróżnić możemy zarówno instrumenty prawne

4
 jak i rozwiązania 

ekonomiczne. Obrót gospodarczy ma przy tym charakter wymiany towarowo-
pieniężnej, która opiera się na zasadzie ekwiwalentności świadczeń

5
.  

                                                 
1
  W literaturze przedmiotu przestępstwo to funkcjonuje jako przestępstwo niegospodarności, 
przestępstwo menadżerskie oraz szkoda w obrocie gospodarczym. 

2
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.). 

3
  A. Kamela-Sowińska, Obrót gospodarczy jako dobro prawne chronione przez ustawę  
o rachunkowości (w:) Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.) Rachunkowość – polityka 
makroekonomiczna – globalizacja. Wrocław 2015, s. 143. 

4
  Do instrumentów prawnych zaliczamy umowy, zezwolenia, koncesje, wśród instrumentów 
ekonomicznych wyróżnić należy pieniądz jako środek płatniczy oraz rynek jako mechanizm wymiany. 

5
  J. Janowski, Elektroniczny obrót prawny. Warszawa 2008, s. 44 i nast. 
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Pojęcie obrotu gospodarczego zostało dookreślone także przez Sąd 
Najwyższy (dalej: SN), który wskazał, iż sformułowanie to rozumieć należy 
szeroko, uwzględniając uczestników profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych 
obrotu

6
. Wspólny mianownik wszystkich powyższych pojęć i czynników stanowi 

definicja sformułowana przez J. Skorupkę, który za obrót gospodarczy uznaje 
”wymianę dóbr i usług odbywającą się z reguły za pośrednictwem pieniądza  
i środków płatniczych oraz towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie 
stosunki prawne między jej uczestnikami”

7
. Natomiast, R. Zawłocki odnosząc się 

do pojęcia obrotu gospodarczego podkreśla przede wszystkim nie tyle wymianę 
dóbr i usług odbywających się przy użyciu środków płatniczych, co stosunki 
powstające w procesie tej wymiany

8
. Prawidłowe i rzetelne funkcjonowanie  

obrotu gospodarczego stanowi podstawę do urzeczywistniania zasady wolności 
gospodarczej, co z kolei sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego

9
.  

 
Ochrona obrotu gospodarczego  
Na gruncie prawa karnego wyszczególnić można ogólny, rodzajowy  

i bezpośredni przedmiot ochrony. W odniesieniu do ogólnego przedmiotu, ochronie 
podlegać będą wszystkie wartości chronione prawem, przedmiot ten jest  
wspólny dla wszystkich przepisów wyrażających zakazy karne. Z kolei rodzajowy 
przedmiot ochrony stanowi podstawę podziału części szczególnej k.k. na  
rozdziały, w których zawarte są przepisy mające wspólny przedmiot ochrony. 
Najbardziej skonkretyzowany natomiast jest bezpośredni przedmiot ochrony, 
charakterystyczny dla konkretnego przepisu mieszczącego się w danym 
rozdziale

10
. 

Ochrona prawidłowego i rzetelnego obrotu gospodarczego
11

 ustanowiona 
została przez ustawodawcę w ramach rozdziału XXXVI k.k.

12
 Jednym  

z przestępstw ukonstytuowanych w ramach tego rozdziału jest przestępstwo 
nadużycia zaufania, zwane także niegospodarnością menadżera

13
, uregulowane  

w art. 296 k.k. Indywidualnym przedmiotem ochrony omawianego czynu karalnego 
są interesy gospodarcze podmiotu, którego sprawy prowadzi menadżer (sprawca). 
Interesy gospodarcze w tym przypadku należy odnieść do ogółu interesów  
i dóbr pokrzywdzonego, możliwych do wyrażenia w pieniądzu, co stanowi 
pochodną powstania szkody majątkowej. Z kolei D. Czajka wskazuje, że w ramach 
przestępstwa niegospodarności ochronie podlegają interesy przedsiębiorstw i ich 

                                                 
6
  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., II KK 234/12, Lex nr 1220810. 

7
  J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu. Warszawa 2005, s. 22. 

8
 R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Warszawa 2004,  
s. 13. 

9
 A. Płońska, Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, „Przegląd Prawa i Administracji”. 
2015, C/2, s. 563. 

10
 A. Kamela-Sowińska, dz. cyt., s. 144. Za: M. Cieślak, Polskie prawo karne. Warszawa 1995, s. 25. 

11
 J. Potulski, Komentarz do art. 296 k.k. (w:) R.A. Stefański (red.): Kodeks karny. Komentarz. 
Warszawa 2017, wyd. 3, SIP Legalis, teza nr 1. 

12
 Rozdział ten dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

13
 M. Gałązka, Komentarz do art. 296 k.k. (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.): Kodeks karny. 
Komentarz. Warszawa 2018, wyd. 5, SIP Legalis, teza nr I.1.  
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właścicieli przed działaniami podmiotów, którym zostało powierzone prowadzenie 
spraw przedsiębiorstwa

14
. 

 
Ustawowe znamiona przestępstwa nadużycia zaufania  
Podejmując rozważania dotyczące bezpieczeństwa obrotu gospodarczego  

z perspektywy przestępstwa nadużycia zaufania kluczowe jest odniesienie się do 
ustawowych znamion regulującego ten czyn przepisu. Artykuł 296 k.k. stanowi: 

§ 1 Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego 
organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością 
gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub 
niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę 
majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych  
mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza 
bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od  
6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę 
majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa 
określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego 
dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę. 

Istotą analizowanego przestępstwa jest nadużycie uprawnień bądź 
niedopełnienie obowiązku

15
. Należy przy tym mieć na uwadze, że nadużycie 

uprawnień jest pojęciem szerszym niż przekroczenie uprawnień, obejmuje ono  
w istocie wszelkie działania mieszczące się w ramach powierzonych zadań jak 
również te wykraczające poza ich zakres i sprzeczne z interesami mocodawcy

16
. 

Niedopełnienie obowiązku przez sprawcę będzie polegało na zaniechaniu 
działania, które wynikają z zasad dobrego gospodarowania bądź też z samego 
umocowania

17
. 

Podmiot wskazany w przepisie artykułu 296 k.k. ma charakter indywidualny. 
Przestępstwa tego może dopuścić się wyłącznie osoba fizyczna, zdolna do 
ponoszenia odpowiedzialności karnej, którą charakteryzują szczególne cechy 

                                                 
14

 D. Czajka, Przestępstwa menadżerskie. Warszawa 2000, s. 108. 
15

 W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne kryminologiczne i kryminalistyczne. 
Olsztyn 2014, s. 20. 

16
 J. Grzemski, A. Krześ, Uwagi praktyczne dotyczące przestępstw z art. 296 k.k. popełnionych przez 
osoby kierujące podmiotami gospodarczymi, „Przegląd Bezpieczeńśtwa Wewnętrznego”. 2009, nr 1, 
s. 116. 

17
 Tamże. 

https://sip-1legalis-1pl-100008dxk005b.han.uwm.edu.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25007468&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip-1legalis-1pl-100008dxk005b.han.uwm.edu.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25007456&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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wskazane w §1
18

 przedmiotowego przepisu
19

. Przedmiotowy czyn może zostać 
popełniony wyłącznie z winy umyślnej, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak  
i ewentualnym. W przypadku zamiaru bezpośredniego dojdzie do wyrządzenia 
szkody będącej wynikiem zajmowania się przez sprawcę sprawami 
przedsiębiorstwa. Zamiar ewentualny natomiast nastąpi wówczas, gdy działania 
podejmowane przez sprawcę, menadżera, będą mogły nieść za sobą ryzyko,  
z czego będzie on zdawał sobie sprawę a pomimo to nie zaniecha podejmowania 
kolejnych działań, co w konsekwencji skutkować może powstaniem znacznej 
szkody majątkowej. Motyw działania sprawcy nie ma tutaj istotnego znaczenia

20
. 

Odnosząc się do strony przedmiotowej powyższego przestępstwa rozpocząć 
należy od rozważań dotyczących zachowania się sprawcy, które wyznaczone jest 
trzema elementami: 

 zajmowaniem się przez sprawcę sprawami majątkowymi lub działalnością 
gospodarczą; 

 nadużyciem przez sprawcę uprawnień bądź niedopełnieniem 
powierzonych mu obowiązków; 

 powstaniem u pokrzywdzonego określonej szkody
21

.  
W artykule 296 k.k. nie został określony przedmiot czynności sprawczych, 

zatem uznać należy, że określonego w nim czynu dopuścić można się co do 
każdego przedmiotu. Praktyka pokazuje natomiast, że w związku z powstaniem 
szkody majątkowej, przedmiotem czynności wykonawczych będą składniki majątku 
pokrzywdzonego

22
. Przestępstwo nadużycia zaufania ma charakter materialny, 

zatem jest znamienne skutkiem, wyrażającym się w powstaniu szkody 
materialnej

23
. Szkoda obejmuje swym zakresem zarówno damnum emergens 

polegające na zmniejszeniu się majątku w związku z utratą bądź ubytkiem 
aktywów jak i lucrum cessans, czyli utratę korzyści, jakich pokrzywdzony mógłby 
się spodziewać, jeżeli nie doszłoby do pomniejszenia jego majątku

24
. 

Odnosząc się do typów przestępstwa niegospodarności (menadżera), 
wskazać należy, iż przepis artykułu 296 k.k., poza typem podstawowym 
przestępstwa, zawartym w § 1, zawiera dwa typy kwalifikowane i jeden typ 
uprzywilejowany przedmiotowego czynu. Kwalifikowana forma przestępstwa 
nadużycia zaufania stypizowana została w § 2, gdzie mamy do czynienia  
z działaniem sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co przesądza  
o kwalifikowanej postaci tego występku. Również w §3 występuje kwalifikowany 
typ przedmiotowego czynu, do popełnienia którego dochodzi w przypadku, gdy 
sprawca wyrządza szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Z kolei § 4 wyraża 

                                                 
18

 Sprawcą może być osoba fizyczna obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego 
organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi bądź też działalnością gospodarczą 
osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

19
 R. Zawłocki, Komentarz do art. 296 k.k. (w:) M. Królikowski (red.): Kodeks karny. Część szczególna. 
Tom II. Komentarz do artykułu 222-316 k.k., wyd. 4. 2017, SIP Legalis, teza nr 19. 

20
 Tamże, teza nr 100-104. 

21
 Tamże, teza nr 59. 

22
 Tamże, teza nr 68. 

23
 Jak wskazuje art. 115 k.k, znaczna szkoda majątkowa jest to szkoda, której wartość przekracza  
200 000 zł w czasie popełnienia czynu, o szkodzie wielkich rozmiarów można mówić, gdy jej wartość 
w momencie popełnienia czynu przekroczy 1 000 000 zł. 

24
 A. Domarus, Skutek przestępny na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania – zagadnienia wybrane, 
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”. 2012, z. 3. 
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postać uprzywilejowaną przestępstwa niegospodarności, o czym przesądza fakt 
nieumyślności w działaniu sprawcy czynu

25
. Klauzula niekaralności została przez 

ustawodawcę przewidziana w § 5 i może zostać zastosowana tylko wówczas,  
gdy zostaną spełnione łącznie przesłanki w postaci dobrowolnego naprawienia 
przez sprawcę w całości wyrządzonej szkody. Musi to nastąpić przed wszczęciem 
postępowania karnego

26
. 

W zależności od reprezentowanego podmiotu, analizowanego przestępstwa 
mogą dopuścić się członkowie zarządu kapitałowych spółek prawa handlowego, 
mianowicie: spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także: 
komplementariusze w spółce komandytowej, syndyk masy upadłościowej  
w postępowaniu upadłościowym, wspólnik spółki cywilnej, dyrektorzy i ich zastępcy 
– w odniesieniu do przedsiębiorstw, w tym zakładów i ich działów

27
. 

 
Przejawy przestępstwa nadużycia zaufania 
Przestępstwo nadużycia zaufania ma swój wyraz wszędzie tam, gdzie sprawy 

związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych zostały powierzone do 
prowadzenia na zasadach określonych w § 1, w związku z czym doszło do 
powstania znacznej szkody w obrocie gospodarczym. 

Przestępstwo to znajduje swój przejaw także w ramach funkcjonowania 
spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku, kiedy organy spółdzielni źle 
gospodarują jej mieniem. doprowadzając do powstania szkody majątkowej. Może 
to mieć miejsce na przykład kiedy: 

 prowadzona jest nieracjonalna gospodarka kredytowa i inwestycyjna; 

 nierozliczone pozostają pobierane z kas spółdzielni zaliczki; 

 nierzetelnie i fałszywie prowadzona jest ewidencja gospodarcza  
i dokumenty księgowe związane z działalnością spółdzielni

28
. 

Z czynem zabronionym tego rodzaju mamy do czynienia również na gruncie 
funkcjonowania banków, kiedy to pracownicy tej instytucji w wyniku licznych 
zaniedbań, na przykład proceduralnych, doprowadzają do straty finansowej  
w mieniu bankowym

29
. 

Przy tworzeniu i funkcjonowaniu spółek prawa handlowego przestępstwo 
niegospodarności może mieć swój przejaw przede wszystkim poprzez 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu członków organów, którzy poprzez nadużycie 
uprawnień, bądź niedopełnienie obowiązków doprowadzają do wyrządzenia 
szkody majątkowej.  

 
Rozmiary przestępczości i dynamika popełniania przestępstw  

w odniesieniu do nadużycia zaufania 
Analiza statystyk przedstawionych przez Komendę Główną Policji za lata 

1999-2016 w przedmiocie postępowań wszczętych w odniesieniu do przestępstw 
stwierdzonych, nie daje podstaw do stwierdzenia jednolitej tendencji wzrostowej. 

                                                 
25

 J. Potulski, dz. cyt., teza nr 22-27. 
26

 Zwrot przed wszczęciem postępowania karnego odnieść należy również w stosunku do postępowania 
przygotowawczego. 

27
 http://adwokatmachlanska.pl/blog/2017/08/06/sprawca-przestepstwa-naduzycia-zaufania/  
(pobrano 25.04.2018 r.). 

28
 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2012 r., II KK 18/12, SIP Legalis. 

29
 http://www.seoteka.pl/a360.php/3 (pobrano 25.04.2018 r.). 
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Największa liczba spraw wszczętych jak również przestępstw stwierdzonych miała 
bowiem miejsce w 2003 r. Natomiast najmniejsza liczba postępowań wszczętych 
miała miejsce w 2010 r., zaś przestępstw stwierdzonych w roku 2016

30
. Na 

podstawie powyższych danych nie można jednak wysnuć wniosku, że zagrożenie 
przestępczością w zakresie rozpatrywanych czynów jest niewielkie, od kilku lat 
bowiem utrzymuje się ono w przybliżonej skali, co może prowadzić do konkluzji, że 
system przeciwdziałania i zwalczania tego typu przestępczości jest nieskuteczny

31
. 

 
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw nadużycia zaufania 
Przestępstwo nadużycia zaufania charakterystyczne jest dla zjawiska 

przestępczości gospodarczej
32

, co stanowi istotne zagrożenie obrotu 
gospodarczego. W celu zniwelowania związanego z nim niebezpieczeństwa 
niezbędne jest zatem podejmowanie działań o charakterze uprzedzającym  
w postaci przeciwdziałania jak i następczym, czyli zwalczania. 

Zwalczanie przestępczości gospodarczej spoczywa w przeważającej mierze 
na organach ściągania, do których zadań należy, między innymi, wykrywanie 
sprawców przestępstw i gromadzenie dowodów. W dyspozycji organów znajduje 
się również możliwość podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Działania te mają niezwykle istotne znaczenie z uwagi na fakt, że pozwalają na 
wczesne wykrywanie sprawców przestępstw, co sprzyja zapobieganiu ich 
popełniania

33
.  

W analizowanym zakresie podkreślić należy rolę Wydziału do Walki  
z Przestępczością Gospodarczą jako wyspecjalizowanej, wyodrębnionej komórki 
organizacyjnej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, do której zadań należy 
wykrywanie, ujawnianie, ściganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej

34
.  

W dalszej kolejności na uwagę zasługują działania Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, których celem jest m.in. wykrywanie oraz ściganie sprawców 
przestępstw prowadzących do uszczerbku w interesach ekonomicznych państwa

35
. 

Na gruncie zapobiegania przestępczości gospodarczej, istotną rolę odgrywa 
program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata  
2015-2020

36
. Dokument ten zawiera wieloaspektową diagnozę zjawiska 

przestępczości gospodarczej, dokonując ewaluacji tendencji do rozwoju tego 
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sektora przestępstw zarówno w ujęciu statystycznym, obejmującym całościowy 
wymiar przestępczości gospodarczej, jak również w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów działalności. Ocenie poddane zostało również 
funkcjonowanie systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 
gospodarczej. Jako główny cel programu wskazano ograniczenie przestępczości 
gospodarczej. Sformułowano także cele szczegółowe, w postaci wzmocnienia 
przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenia skuteczności 
zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wzmocnienia efektywności 
odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.  

 
Podsumowanie 
Należy stwierdzić, iż przestępstwo nadużycia zaufania stanowi istotne 

zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego. Jak wskazuje 
praktyka, najbardziej karygodne są zachowania wypełniające znamiona przepisu 
art. 296 k.k., dlatego też ustawodawca umieścił powyższy przepis już na wstępie 
rozdziału XXXVI k.k., mając na względzie, iż zwalczanie przestępczości w nim 
uregulowanej powinno stanowić podstawowy instrument karnoprawnej formy 
ochrony obrotu gospodarczego

37
. Analiza statystyk policyjnych odnoszących się do 

czynów popełnionych z art. 296 k.k. wskazuje, iż należałoby postulować  
o wypracowanie skuteczniejszych metod w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 
tego typu przestępczości. Zadowalający jest fakt, że został wypracowany program 
zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Należałoby jednak 
pomyśleć o nowych rozwiązaniach, pozwalających na zmniejszenie liczby 
przestępstw w tym zakresie. Zasadne byłoby postulowanie o wprowadzenie sankcji 
dolegliwości ekonomicznej orzekanej obok kary pozbawienia wolności, co  
w konsekwencji mogłoby prowadzić do zmniejszenia liczby przestępstw  
nadużycia zaufania. 

 
Streszczenie 
Przestępstwo nadużycia zaufania spenalizowane zostało w artykule 296 

rozdziału XXXVI Kodeksu karnego jako jedno z przestępstw przeciwko obrotowi 
gospodarczemu. Występek ten stanowi istotne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania obrotu gospodarczego, dlatego niezbędne jest podejmowanie 
działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania tego typu przestępczości. 
Przestępstwo to charakterystyczne jest dla działań podejmowanych przez organy 
spółdzielni mieszkaniowych, banków czy spółek prawa handlowego. W ramach 
przeciwdziałania i zwalczania tego typu przestępczości niezbędne jest wdrażanie 
rządowego programu na lata 2015-2020, którego założenia powinny skutkować 
znacznym ograniczeniem przestępczości w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: przestępstwo nadużycia zaufania, przestępczość 
gospodarcza, zwalczanie przestępczości, obrót gospodarczy, ochrona obrotu 
gospodarczego 

 
Summary 
The crime of abuse of trust was penalized in Article 296 of Chapter XXXVI  

of the Criminal Code as one of the crimes against economic turnover. This 
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occurrence is a significant threat to the proper functioning of the safety of 
commerce, therefore it is necessary to undertake actions in the field of 
counteracting and combating this type of crime. The crime is characteristic of 
actions taken by the bodies of housing cooperatives, banks or commercial law 
companies. Within the framework of counteracting and combating this type  
of crime, it is necessary to implement the government program for the years 2015-
2020, which should result in a significant reduction of crime in this area. 

Key words: crime of abuse of trust, economic crime, combating crime, 
economic relations, protection of the safety of commerce 
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LABOUR MARKET MISMATCH AMONG GRADUATES.  

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN NATIONS  
USING HEGESCO DATABASE 

 
 

Introduction 
In 2003, the European Commission published a document entitled “The role of 

the universities in the Europe of knowledge”. The document points out those 
universities play a key role in the process of creating and building a knowledge-
based economy. It was noted that European universities are increasingly exposed 
to competition. At the same time, it was assumed that there are real opportunities 
for European universities to compete with the best universities in the world. 
Meanwhile, when it comes to both human resources and financial resources, 
competing with universities from highly developed countries, including the United 
States, seems to be a serious, difficult to achieve challenge

1
. 

The deteriorating position of European higher education is also confirmed by 
the fact that there are only 5 European (4 British and 1 Danish universities) in the 
world top thirty

2
. Europe, which for centuries has been recognized as a world 

leader in progress and economic development, has clearly lost its position in favor 
of other regions. The idea of an entrepreneurial university has found its place in the 
perspective of a knowledge-based economy. The starting point for this idea was 
the question of how universities should operate in a changing and unpredictable 
world in order to respond to the needs of modern societies, governments, business 
entities, non-governmental organizations

3
. 

The problem thus raised raises further questions about the evolution of 
European universities' culture, the legitimacy of change, and finally about the need 
and courage to move from a humboltian university to an entrepreneurial university

4
 

or 3rd generation university
5
. 

Moreover, a modern university is increasingly being accused of the fact that its 
educational offer responds to the expectations of candidates for university studies, 
but not to the needs of the labour market

6
. This leads to what is known as ‘skills 

mismatch’
7,8,9

. 
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The transition of higher education graduates in the 21st century from 
education to employment is one of the most complex processes taking place on 
the labour market. In particular, the uncertainty about the success of newly 
promoted graduates, immediately after graduating from higher education, is 
increasing. The process of transition of persons from a given educational stage 
(especially academic stage) to the employment stage is called transition

10
. 

This process is accompanied by the phenomenon of educational-occupational 
mismatch, which can occur in two forms

11
: 

─ Vertical mismatch (overeducation) – a graduate having a higher level of 
education than required by his or her position

12
. 

─ Horizontal mismatch – a graduate works in an area that does not require 
knowledge acquired in his or her field of study

13
. 

Although these phenomena are independent, they may also be combined
14

. 
This topic was widely discussed by many authors, however, the research 

conducted mainly concerned the economies of Western Europe and the USA. For 
the first time “vertical-mismatch” was described by Freeman

15
, who noticed the 

problems of the post-war generation in the labour market. Green i Zhu showed that 
in 1992-2006 overqualification among graduates in UK rose from 21.2% to 
33.2%

16
. The same phenomenon was also observed in Israel

17
. 

Researchers analysed such criteria as job satisfaction, stability of employment 
and wages. Many researchers like Battu et al.

18
 Leuven and Oosterbeek

19
, Nortin 

et al.
20

, McGuiness and Sloane
21

, Dolton and Vingles
22

, Robst
23

 are in agreement 
with the fact that graduates who are not matching the labour market have a lower 
level of job satisfaction and receive lower wages.  
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There are also works according to which the differences in wages have  
a different background from labour mismatch

24
.  

In this paper it was decided to compare the situation on the labour market of 
graduates from 5 countries (Slovenia, Turkey, Lithuania, Poland and Hungary). 
Differences between groups were checked according to a number of criteria  
such as: income, job satisfaction, quality of workplace, competences and 
unemployment. Aligning graduates with the labour market was a grouping criterion. 

Individual research hypotheses verified in this article are formulated as 
follows. 

─ Hypothesis 1: Mismatched employees experience lower job satisfaction 
─ Hypothesis 2: Mismatched employees experience lower job quality. 
─ Hypothesis 3: Mismatched employees have lower earnings. 
─ Hypothesis 4: Mismatched employees are longer unemployed. 

 
Data and metodology 
The study uses data collected under the HEGESCO project (Higher Education 

as a Generator of Strategic Competences). The data is based on a survey of the 
2002/2003 graduates from Slovenia, Lithuania, Hungary, Poland, Turkey and 
Lithuania. A total of 8964 graduates, 2923 from Slovenia, 2299 from Turkey,  
1009 from Lithuania, 1200 from Poland and 1533 from Hungary, respectively,  
were analysed.  

The research was carried out according to the following stages. 
 
I. The division of graduates into groups: 
In the first stage, graduates were divided into 5 groups based on the answers 

to the questionnaire. 

─ Group 1 – vertically and horizontally matched – graduates who are ideally 
suited to the labour market. Both their level of education and their 
completed field of study are perfectly matched to the current job. 

─ Group 2 – verically matched, horizontally mismatched – graduates who are 
ideally suited to their level of education, but whose work is not related to 
the field of study at all. 

─ Group 3 – verically mismatched, horizontally matched – graduates who are 
perfectly suited to their completed field of study but whose level of 
education is unsuitable for their position. 

─ Group 4 – vertically and horizontally mismatched – graduates who are not 
matching the labour market both in terms of the level of education and the 
completed field of study. 

─ Group 0 – graduates who are partly matched to the labour market. These 
people responded in the surveys that their current job was partly in line 
with the field of study. Due to the fact that this response is very subjective, 
it is not possible to indicate whether the link is strong or weak. Therefore, 
this group was not analysed in the study. 

The number of the above mentioned groups for each country is presented in 
the table below. 
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Table no 1: Number of graduates in each group. 
 

 
ALL 0 1 2 3 4 

Slovenia 2923 2041 550 112 138 82 

Turkey 2299 1662 364 57 182 34 

Lithuania 1009 761 33 71 47 97 

Poland 1200 385 337 38 377 63 

Hungary 1533 1171 194 52 54 62 

TOTAL 8964 6020 1478 330 798 338 

Source: own elaboration. 

 

The percentage share is as follows. 
 

Table no 2: Percentage of graduates in each group. 
 

 
0 1 2 3 4 

Slovenia 69,83% 18,82% 3,83% 4,72% 2,81% 

Turkey 72,29% 15,83% 2,48% 7,92% 1,48% 

Lithuania 75,42% 3,27% 7,04% 4,66% 9,61% 

Poland 32,08% 28,08% 3,17% 31,42% 5,25% 

Hungary 76,39% 12,65% 3,39% 3,52% 4,04% 

Source: own elaboration. 

 
These countries, apart from Poland, are characterized by a similar structure of 

graduates. Vertical mismatch is relatively rare and affects 3.52% to 7.92%. In this 
area the situation in Poland is significantly and very negative.  

The reason may be an uncoordinated educational policy, leading to the 
creation of a significant number of relatively cheap (in the investment sense) local 
universities with humanities profiles and popularization of passing the matriculation 
examination, which caused that the popularity of vocational and technical schools 
among students fell dramatically

25
. 

 
II. Determination of assessment criteria: 
The values of the following characteristics (based on respondents' responses) 

were used for further analysis: 
─ WK_SRCH – the time spent searching for first job 
─ NUM_EMP – number of employers 
─ MTH_UNEMP – number of months not working since graduation 
─ INC/PPP – the respondent's total revenue, taking into account the 

respondent's purchasing power in his country 

─ AVR_COMP – average value of competences. 
─ AVR_WR_Q – average value of the respondent's current workplace, 

assessed according to the criteria: 

─ WR_SATISF – work satisfaction. 
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III. Test of Normality: 
Subsequently, in order to select the appropriate statistical test, normality tests 

for the distribution of Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk were performed. 
The Shapiro-Wilk test is used for testing distribution normality. If the  

W statistic is significant, then the hypothesis that the analysed sample is derived 
from normal distribution should be rejected.  

K-S one-sample test is based on the maximum difference between empirical 
distribution (ECDF) and hypothetical distribution (CDF). If statistic D is significant, 
the hypothesis that the distribution under consideration is normal should be 
rejected. 

The null-hypothesis of both tests is that the population is normally distributed. 

 
Table no 3: Percentage of graduates in each group. 

 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

WK_SRCH ,276 1158 ,000 ,544 1158 ,000 

NUM_EMP ,233 1158 ,000 ,731 1158 ,000 

MTH_UNEMP ,285 1158 ,000 ,620 1158 ,000 

INC/PPP ,084 1158 ,000 ,926 1158 ,000 

AVR_COMP ,036 1158 ,001 ,992 1158 ,000 

AVR_WR_Q ,039 1158 ,000 ,996 1158 ,002 

WR_SATISF ,258 1158 ,000 ,871 1158 ,000 

Source: own elaboration. 

 
The p-value is less than the chosen alpha level so the null hypothesis is 

rejected and there is evidence that the data tested are not from a normally 
distributed population.  

Therefore, Kruskal-Wallis's Kruskal-Wallis test was chosen by comparing all  
4 groups, and then the Mann-Whitney U test was performed in pairs. 

 
IV. Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test: 
The Kruskal-Wallis test is one of the most popular alternatives to ANOVA 

single-factor variance analysis. We carry out the Kruskal-Wallis test if the 
assumptions of ANOVA variance analysis have been broken or if the character of 
our variables does not allow for the use of ANOVA variance analysis. 

Just as the single-variation analysis is an extension of the independent  
t-student assay, the Kruskal-Wallis assay is an extension of Mann-Whitney's  
U assay. In the Kruskal-Wallis test, there are more than 2 groups compared. If we 
had two independent groups, we would carry out the Mann-Whitney U test. If we 
have more than 2 groups compared, we use the Kruskal-Wallis test. 
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Results 
 

Table no 3: Results – Slovenia. 

 
Test Statistics

a,b
 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Chi-
Square 

2,365 8,798 34,282 37,781 7,527 42,525 102,819 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

,500 ,032 ,000 ,000 ,057 ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Matching 

Grouping Variable: Matching (1 and 2) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

2926,500 22572,500 28350,000 27090,000 29027,000 25335,000 23839,500 

Wilcoxon W 25931,500 27037,500 174961,000 33418,000 35022,000 31551,000 30167,500 

Z -1,071 -1,100 -,970 -2,013 -,104 -2,701 -3,987 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,284 ,271 ,332 ,044 ,917 ,007 ,000 

Grouping Variable: Matching (1 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

3476,500 30118,500 32514,000 34615,000 34951,000 33497,000 31733,000 

Wilcoxon W 4142,500 161959,500 41830,000 186140,000 178867,000 42950,000 41186,000 

Z -,948 -1,880 -2,686 -1,474 -,741 -1,862 -3,002 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,343 ,060 ,007 ,141 ,459 ,063 ,003 

Grouping Variable: Matching (1 and 4) 

 
WK_SRC

H NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

3545,000 16569,500 15574,500 13756,000 16527,500 12910,000 8311,500 

Wilcoxon W 4140,000 148410,500 162185,500 17159,000 19377,500 16313,000 11632,500 

Z -,243 -1,954 -4,710 -5,708 -2,495 -6,173 -9,584 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,808 ,051 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 

Grouping Variable: Matching (2 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

446,000 5170,500 6324,500 6295,500 7079,000 7134,500 7228,500 

Wilcoxon W 1112,000 9635,500 15640,500 12623,500 13074,000 13350,500 13556,500 

Z -1,427 -2,155 -2,799 -2,439 -,604 -,836 -,824 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,154 ,031 ,005 ,015 ,546 ,403 ,410 

Grouping Variable: Matching (2 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

448,000 2847,000 3486,500 3441,000 3391,000 3255,500 2362,000 

Wilcoxon W 1043,000 7312,000 9591,500 6844,000 6241,000 6658,500 5683,000 

Z -1,053 -2,230 -2,630 -2,985 -1,962 -3,380 -5,882 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,292 ,026 ,009 ,003 ,050 ,001 ,000 

Grouping Variable: Matching (3 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

448,000 2847,000 3486,500 
3441,00

0 
3391,000 3255,500 2362,000 

Wilcoxon W 1043,000 7312,000 9591,500 
6844,00

0 
6241,000 6658,500 5683,000 

Z -1,053 -2,230 -2,630 -2,985 -1,962 -3,380 -5,882 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,292 ,026 ,009 ,003 ,050 ,001 ,000 

Source: own elaboration. 
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Table no 4: Results – Turkey. 

 
Test Statistics

a,b
 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Chi-Square 9,224 5,203 3,671 1,299 2,977 3,947 7,479 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,026 ,158 ,299 ,729 ,395 ,267 ,058 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Matching 

Grouping Variable: Matching (1 and 2) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

3217,000 8033,000 8234,500 9715,500 5858,000 10298,500 9700,000 

Wilcoxon W 30013,000 64986,000 70362,500 11368,500 47474,000 76364,500 11353,000 

Z -2,652 -1,212 -1,047 -,771 -,081 -,055 -,787 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,008 ,226 ,295 ,441 ,936 ,956 ,431 

Grouping Variable: Matching (1 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

9807,500 25908,000 30049,000 31974,500 19186,000 31158,000 31111,000 

Wilcoxon W 36603,500 39274,000 44927,000 48627,500 60802,000 97224,000 47042,000 

Z -1,087 -1,062 -,152 -,662 -1,379 -1,082 -,727 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,277 ,288 ,879 ,508 ,168 ,279 ,467 

Grouping Variable: Matching (1 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

2070,000 4562,000 4425,000 5680,500 2800,000 5048,000 4517,000 

Wilcoxon W 28866,000 61515,000 66553,000 6275,500 3053,000 5609,000 5112,000 

Z -1,757 -1,202 -1,611 -,791 -,908 -1,496 -2,675 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,079 ,229 ,107 ,429 ,364 ,135 ,007 

Grouping Variable: Matching (2 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

1430,000 3602,000 4019,000 5009,000 2780,000 4934,500 4953,500 

Wilcoxon W 5708,000 16968,000 18897,000 6662,000 3641,000 6587,500 6606,500 

Z -1,634 -1,873 -1,005 -,391 -,633 -,555 -,278 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,102 ,061 ,315 ,696 ,527 ,579 ,781 

Grouping Variable: Matching (2 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

433,500 806,000 708,500 966,500 394,000 788,500 760,000 

Wilcoxon W 709,500 2237,000 2034,500 1561,500 647,000 1349,500 1355,000 

Z -,052 -,147 -,584 -,021 -,822 -1,273 -1,764 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,958 ,883 ,559 ,984 ,411 ,203 ,078 

Grouping Variable: Matching (3 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

902,000 2033,000 2152,000 2927,000 1321,000 2386,000 2332,500 

Wilcoxon W 5180,000 15399,000 17030,000 3522,000 1574,000 2947,000 2927,500 

Z -1,095 -1,779 -1,596 -,499 -1,297 -1,877 -2,185 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,273 ,075 ,111 ,618 ,195 ,060 ,029 

Source: own elaboration. 
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Table no 5: Results – Lituania. 
 

Test Statistics
a,b

 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Chi-
Square 

,747 6,596 6,696 2,243 1,001 ,464 10,638 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

,862 ,086 ,082 ,524 ,801 ,927 ,014 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Matching 

Grouping Variable: Matching (1 and 2) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

178,500 762,000 842,500 1071,000 1011,500 1054,500 787,500 

Wilcoxon W 256,500 1258,000 1307,500 1632,000 1539,500 3134,500 3343,500 

Z -,511 -1,997 -,940 -,703 -,566 -,011 -2,839 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,609 ,046 ,347 ,482 ,572 ,991 ,005 

Exact Sig. 
[2*(1-tailed 

Sig.)] 
,621

b
       

Grouping Variable: Matching (1 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

67,500 648,500 532,000 659,500 638,500 740,500 773,000 

Wilcoxon W 145,500 1144,500 1273,000 1220,500 1166,500 1868,500 1334,000 

Z -,582 -,029 -,583 -1,136 -,991 -,342 -,026 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,561 ,977 ,560 ,256 ,322 ,732 ,979 

Exact Sig. 
[2*(1-tailed 

Sig.)] 
,574

b
       

Grouping Variable: Matching (1 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

216,000 1222,000 986,500 1335,500 1372,000 1475,500 1252,000 

Wilcoxon W 294,000 1718,000 1451,500 1896,500 1900,000 2036,500 5908,000 

Z -,868 -,982 -1,574 -1,418 -,571 -,147 -1,872 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,385 ,326 ,115 ,156 ,568 ,883 ,061 

Grouping Variable: Matching (2 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

209,000 1021,000 988,500 1572,500 1454,000 1434,500 1220,500 

Wilcoxon W 770,000 1924,000 1729,500 4128,500 3800,000 2562,500 3776,500 

Z -,137 -2,283 -1,668 -,529 -,636 -,415 -2,572 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,891 ,022 ,095 ,597 ,525 ,678 ,010 

Grouping Variable: Matching (2 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

673,000 2545,000 2298,500 3207,000 3096,000 2838,000 3183,000 

Wilcoxon W 1234,000 6550,000 4314,500 5763,000 5442,000 4918,000 5739,000 

Z -,388 -1,315 -,974 -,760 -,110 -,269 -,757 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,698 ,189 ,330 ,447 ,912 ,788 ,449 

Grouping Variable: Matching (3 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

273,000 1646,500 1165,500 2220,500 1996,000 1984,000 1843,000 

Wilcoxon W 364,000 2549,500 1906,500 3348,500 6274,000 3112,000 6499,000 

Z -,128 -1,142 -2,284 -,252 -,542 -,695 -1,851 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,898 ,254 ,022 ,801 ,588 ,487 ,064 

Source: own elaboration. 
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Table no 6: Results – Poland. 
 

Test Statistics
a,b

 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Chi-
Square 

2,860 7,015 19,134 3,092 ,339 3,030 2,666 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 
Sig. 

,414 ,071 ,000 ,378 ,952 ,387 ,446 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Matching 

Grouping Variable: Matching (1 and 2) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

1813,500 3145,500 3074,500 5969,500 6151,000 5983,000 6343,500 

Wilcoxon W 21119,500 45050,500 39659,500 6710,500 6892,000 6724,000 63296,500 

Z -,917 -2,586 -2,692 -,685 -,162 -,607 -,101 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,359 ,010 ,007 ,493 ,872 ,544 ,920 

Grouping Variable: Matching (1 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP 
MTH_UNEM

P 
INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

18980,500 43666,000 39886,000 58789,500 59568,000 62037,000 60427,000 

Wilcoxon W 39890,500 90331,000 76471,000 130042,500 113853,000 118317,000 117380,000 

Z -,899 -,204 -1,911 -1,722 -,487 -,101 -1,156 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,369 ,838 ,056 ,085 ,626 ,920 ,248 

Grouping Variable: Matching (1 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

2434,500 5852,500 5465,500 10266,500 10143,500 9205,000 9972,500 

Wilcoxon W 21740,500 47757,500 42050,500 12282,500 64428,500 11221,000 11988,500 

Z -,690 -,644 -3,790 -,415 -,068 -1,610 -,818 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,490 ,520 ,000 ,678 ,946 ,108 ,414 

Grouping Variable: Matching (2 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

1791,000 3378,500 4075,000 7099,000 6729,500 6545,000 6903,000 

Wilcoxon W 22701,000 50043,500 56078,000 78352,000 7470,500 7286,000 7644,000 

Z -1,270 -2,471 -1,826 -,091 -,434 -,752 -,373 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,204 ,013 ,068 ,928 ,664 ,452 ,709 

Grouping Variable: Matching (2 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

273,500 514,000 850,000 1128,500 1144,000 1114,000 1118,500 

Wilcoxon W 651,500 1460,000 1346,000 1869,500 1885,000 3130,000 3134,500 

Z -,212 -1,518 -,302 -,481 -,242 -,582 -,579 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,832 ,129 ,763 ,630 ,809 ,560 ,563 

Grouping Variable: Matching (3 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-
Whitney U 

2389,500 6156,000 7218,000 11363,500 11318,500 10312,000 10637,000 

Wilcoxon W 23299,500 52821,000 59221,000 82616,500 13271,500 12328,000 12653,000 

Z -1,147 -,681 -2,768 -,549 -,167 -1,525 -1,402 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,251 ,496 ,006 ,583 ,868 ,127 ,161 

Source: own elaboration. 
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Table no 7: Results – Hungary. 
 

Test Statistics
a,b

 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Chi-Square 11,392 7,788 25,650 4,403 5,391 1,925 16,855 

df 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,010 ,051 ,000 ,221 ,145 ,588 ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Matching 

Grouping Variable: Matching (1 and 2) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

2080,500 3837,500 3297,000 4466,500 3704,500 2850,000 4477,000 

Wilcoxon W 10336,500 21792,500 21633,000 23381,500 4785,500 3630,000 5752,000 

Z -2,994 -2,356 -4,379 -1,268 -,775 -1,002 -,836 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,003 ,018 ,000 ,205 ,438 ,316 ,403 

Grouping Variable: Matching (1 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

2015,000 4664,500 4646,500 4526,000 4007,000 3283,500 5043,500 

Wilcoxon W 10271,000 5939,500 22982,500 23441,000 19232,000 4318,500 6528,500 

Z -1,634 -,149 -1,380 -1,528 -,429 -1,075 -,386 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,102 ,882 ,168 ,127 ,668 ,282 ,700 

Grouping Variable: Matching (1 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

2519,000 4731,000 4292,000 5227,500 4227,500 4085,000 4014,500 

Wilcoxon W 10775,000 22686,000 22628,000 24142,500 5997,500 5570,000 5967,500 

Z -2,241 -1,857 -3,843 -1,550 -2,024 -,791 -4,129 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,025 ,063 ,000 ,121 ,043 ,429 ,000 

Grouping Variable: Matching (2 and 3) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

797,500 1030,000 1109,000 1398,500 965,500 871,000 1283,500 

Wilcoxon W 1538,500 2305,000 2594,000 2776,500 2046,500 1906,000 2558,500 

Z -,695 -1,736 -2,021 -,035 -1,048 -,058 -,453 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,487 ,082 ,043 ,972 ,295 ,953 ,650 

Grouping Variable: Matching (2 and 4) 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

1039,000 1421,000 1505,500 1577,500 1209,000 1048,000 1211,500 

Wilcoxon W 2314,000 3191,000 3458,500 2955,500 2979,000 1828,000 3164,500 

Z -,822 -,518 -,633 -,196 -,956 -,039 -2,055 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,411 ,604 ,527 ,844 ,339 ,969 ,040 

Grouping Variable: Matching (3 and 4 

 WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

Mann-Whitney 
U 

936,500 1263,000 1396,000 1664,000 1095,500 1191,500 1166,500 

Wilcoxon W 1677,500 2538,000 2881,000 3149,000 2865,500 2226,500 3119,500 

Z -,115 -1,350 -1,681 -,055 -2,008 -,165 -2,936 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

,908 ,177 ,093 ,956 ,045 ,869 ,003 

Source: own elaboration. 
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Cross-country comparison 
The following table presents the average values of variables for all groups  

in each country. The indication (*) next to the variable name indicates that  
a statistically significant difference between the groups has been observed on the 
basis of the Kruskal-Wallis test. 

The following table presents the cumulative results for the Mann-Whitey  
U assay. Each pair with a statistically significant difference is assigned a value of 1. 

WR_SATISF and MTH_UNEMP are the most common variables, as can be 
seen in Tables 1 and 2. This means that mismatch with the labour market has an 
impact on job satisfaction and while unemployed. Moreover, according to 
expectations, the greatest differences are observed between group 1 and group 4: 
these are two extreme cases, respectively, persons perfectly matched to the labour 
market and people who do not fit at all. It is also worth noting that there is more 
often a difference between horizontally matched graduates (9 cases) and 
horizontally matched graduates (9 cases) than vertically matched graduates  
(4 cases). The degree of matching varies from country to country. Slovenia is the 
least suited country, with a total of 18 different pairs. Hungary and Lithuania are 
followed by Hungary and Lithuania, with 10 and 6 pairs respectively, where there 
are significant differences.  Turkey and Poland are countries where differences 
between the groups were only three times. 

WR_SATISF and MTH_UNEMP are the most common variables, as can be 
seen in the above tables. This means that mismatch with the labour market has an 
impact on job satisfaction and while unemployed. Moreover, according to 
expectations, the greatest differences are observed between group 1 and group 4: 
these are two extreme cases, respectively, persons perfectly matched to the labour 
market and people who do not fit at all. It is also worth noting that there is more 
often a difference between horizontally matched graduates (9 cases) and 
horizontally matched graduates (9 cases) than vertically matched graduates  
(4 cases). The degree of matching varies from country to country. Slovenia is the 
least suited country, with a total of 18 different pairs. Hungary and Lithuania are 
followed by Hungary and Lithuania, with 10 and 6 pairs respectively, where there 
are significant differences.  Turkey and Poland are countries where differences 
between the groups were only three times.  

 
Table no 8: Results – Cross-country comparison (average values). 

 

Slovenia 

Group WK_SRCH NUM_EMP* MTH_UNEMP* INC/PPP* AVR_COMP AVR_WR_Q* WR_SATISF* 

1 3,90 1,74 2,29 2152,11 5,28 3,80 4,01 

2 5,16 1,67 3,95 2117,08 5,27 3,68 3,64 

3 2,81 2,16 1,31 2434,49 5,35 3,71 3,74 

4 4,18 1,92 5,81 1579,75 4,99 3,42 2,67 

Turkey 

Group WK_SRCH* NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

1 6,61 2,53 4,11 1851,09 5,28 3,70 3,56 

2 9,84 2,79 5,04 1884,00 5,30 3,66 3,42 

3 7,97 2,36 5,06 1840,05 5,39 3,75 3,46 

4 12,96 2,94 7,97 1874,13 5,03 3,46 2,94 
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Lithuania 

Group WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF* 

1 2,17 2,06 2,07 1085,92 5,16 3,93 4,15 

2 3,55 2,55 2,89 1338,63 5,22 3,92 3,62 

3 3,77 2,02 2,05 1325,06 5,28 3,86 4,06 

4 3,65 2,33 4,20 1323,67 5,24 3,95 3,69 

Poland 

Group WK_SRCH NUM_EMP MTH_UNEMP* INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF 

1 2,06 2,16 2,03 1646,03 5,05 3,90 3,79 

2 2,24 2,67 4,13 1428,22 5,02 3,84 3,76 

3 1,81 2,22 2,61 1557,33 5,08 3,89 3,86 

4 2,00 2,23 4,42 1608,43 5,06 3,77 3,62 

Hungary 

Group WK_SRCH* NUM_EMP MTH_UNEMP* INC/PPP AVR_COMP AVR_WR_Q WR_SATISF* 

1 3,53 1,94 1,49 1517,57 4,91 3,57 3,90 

2 4,09 2,55 3,73 1823,41 4,84 3,48 3,68 

3 5,11 2,12 3,19 1806,31 4,95 3,47 3,87 

4 3,38 2,31 4,15 1768,00 4,69 3,45 3,29 

Source: own elaboration. 

 
Analysing the WR_SATISF variable, it can be observed that if there are 

statistically significant differences within this variable, the greatest job satisfaction 
is enjoyed by Group 1 employees and by far the lowest of Group 4. At the same 
time, employees with a vertical mismatch (Group 3) tend to have higher job 
satisfaction than employees with a horizontal mismatch (Group 2). 

On the basis of the analysis of the MTH_UNEMP variable expressing the 
period of unemployment in months, it can be observed that statistically, graduates 
from Group 4 remain the longest outside the labour market, and also graduates 
from Group 2 statistically remain unemployed for longer than graduates from 
Group 1 and Group 3. However, the topic of supply and demand for a particular 
type of work should be the subject of further research. 
 
Table no 9: Results – Cross-group comparison. 
 

Variable Country Pairwise comparision Sum for country Sum for variable 

  
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

  

W
K

_
S

R
C

H
 Slovenia 

      
0 4 

Turkey 1 
     

1 
 

Lithuania 1 
     

1 
 

Poland 
      

0 
 

Hungary 1 
 

1 
   

2 
 

N
U

M
_

E
M

P
 Slovenia 1 

  
1 1 

 
3 7 

Turkey 
      

0 
 

Lithuania 
 

1 
 

1 
  

2 
 

Poland 
   

1 
  

1 
 

Hungary 1 
     

1 
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M
T

H
_
U

N
E

M
P

 Slovenia 
 

1 1 1 1 
 

4 10 

Turkey 1 
     

1 
 

Lithuania 
     

1 1 
 

Poland 
  

1 
  

1 2 
 

Hungary 
  

1 1 
  

2 
 

IN
C

/P
P

P
 

Slovenia 1 
 

1 
 

1 
 

3 3 

Turkey 
      

0 
 

Lithuania 
      

0 
 

Poland 
      

0 
 

Hungary 
      

0 
 

A
V

R
_
C

O
M

P
 Slovenia 

  
1 

   
1 3 

Turkey 
      

0 
 

Lithuania 
      

0 
 

Poland 
      

0 
 

Hungary 
  

1 
  

1 2 
 

A
V

R
_
W

R
_
Q

 Slovenia 1 
 

1 
 

1 
 

3 3 

Turkey 
      

0 
 

Lithuania 
      

0 
 

Poland 
      

0 
 

Hungary 
      

0 
 

W
R

_
S

A
T

IS
F

 Slovenia 1 1 1 
 

1 
 

4 10 

Turkey 
     

1 1 
 

Lithuania 
 

1 
 

1 
  

2 
 

Poland 
      

0 
 

Hungary 
  

1 
 

1 1 3 
 

Sum for pariwise 
 

9 4 10 6 6 5 
  

Source: own elaboration. 

 
Based on the above, the hypotheses formulated can be verified. 

─ Hypothesis 1 is confirmed. There is a statistically significant lower job 
satisfaction among people who are not matching the labour market. 

─ Hypothesis 2 was not confirmed. There are no statistically significant 
differences between the studied groups. 

─ Hypothesis 3 was not confirmed. There are no statistically significant 
differences between the studied groups. 

─ Hypothesis 4 was confirmed. Unmatched workers remain statistically 
unemployed longer than those who fit the market. 
 

The results obtained only partially confirm the conclusions drawn by other 
researchers in other markets. It should be noted that horizontal and vertical 
mismatches are present and widespread. In most of the analysed countries, less 
than 1 out of 5 graduates is ideally suited to the labour market.  

In addition, the study concluded that a horizontal mismatch is a negative 
phenomenon with a higher degree of impact than a vertical mismatch. While the 
phenomena of overeducation and undereducation make at least part of the 
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completed curriculum of studies used in work, horizontal mismatch makes most of 
the cycle of several years of study redundant. 

These conclusions are ideal for further research on horizontal mismatches.  
It seems justified to check the fate of graduates in various fields of study, to 
compare the number of graduates from a given field of study and the current and 
projected market demand. This problem should be particularly relevant for systems 
based on public and free education. It is not only part of social and economic policy 
but also, in particular, of the effectiveness of public spending. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza zjawiska horyzontalnego i pionowego 

niedopasowania pracowników do rynku pracy. W tym celu przeanalizowano losy 
absolwentów szkół wyższych ze Słowenii, Turcji, Litwy, Polski i Węgier.  
Różnicę pomiędzy liczbą pracowników dopasowanych i niedopasowanych 
zbadano według czterech kryteriów: satysfakcji zawodowej, jakości miejsca pracy, 
dochodów i bezrobocia. Wyniki badania potwierdzają, że niedopasowanie 
wertykalne i horyzontalne występuje we wszystkich analizowanych krajach. 
Wykorzystując testy Kruskala Wallisa i Manna-Whitney’a U potwierdzono, że 
różnica jest statystycznie istotna w dwóch obszarach. Pracownicy niedopasowani 
do rynku pracy są mniej zadowoleni i statystycznie pozostają przez dłuższy czas 
bezrobotni. Ponadto można stwierdzić, że niedopasowanie poziome może mieć 
bardziej negatywne konsekwencje niż niedopasowanie pionowe. 

Słowa kluczowe: niedopasowanie do rynku pracy, HEGESCO, 
przeedukowanie, niedoedukowanie, rynek pracy 

 
Summary 
The aim of this article is to analyze the phenomenon of horizontal and vertical 

mismatch between employees and the labour market. To this end, the fate of 
graduates from Slovenia, Turkey, Lithuania, Poland and Hungary was analysed. 
The difference between matching and unmatched employees was examined 
according to four criteria: job satisfaction, quality of workplace, income and 
unemployment. The results of the survey confirm that horizontal and vertical 
mismatches occur in all analysed countries. Using the Kruskal Wallis and Mann-
Whitney U tests, it was confirmed that the difference is statistically significant in two 
areas. Employees not matching the labour market are less satisfied and 
statistically remain unemployed for longer. Moreover, it can be concluded that a 
horizontal mismatch is more likely to have negative consequences than a vertical 
mismatch. 

Key words: labour mismatch, HEGESCO, overeducation, undereducation, 
labour market 
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POMIAR EFEKTYWNOŚĆ REGIONALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI  

W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM METODY DEA 
 
 

Wstęp 
W odpowiedzi na zachodzące zmiany w globalnej ekonomii, takie jak 

światowy kryzys finansowy, rosnąca konkurencja oraz problemy ekologiczne, Unia 
Europejska opracowała Strategię Europa 2020

1
.  W nowo opracowanej strategii za 

kluczowe uznano rozwój gospodarki opartej o wiedzę, efektywność surowcową 
oraz wzmocnienie zatrudnienia i spójności społecznej i terytorialnej

2
. 

Do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii przyczynić ma się  
między innymi wdrożenie inteligentnych specjalizacji (ang. Smart specialization). 
Jest to stosunkowo nowa koncepcja, która służy tworzeniu strategii wsparcia 
innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym

3
. 

Znaczenie regionów zostało także podkreślone w często cytowanym  
raporcie OECD „Regions Matter”, w którym ukazano zróżnicowane modele wzrostu 
regionów. Podkreślono, że samo lokowanie zasobów w danym regionie nie jest 
wystarczające do osiągnięcia długoterminowego rozwoju. Konieczne są także 
odpowiednie kierunki inwestycji oraz wykorzystanie występujących synergii

4
.  

Cornett dodał, że rozwój regionalny jest zjawiskiem endogenicznym,  
a decydenci polityczni muszą to uwzględnić przy opracowywaniu polityki 
wspierającej rozpowszechnianie wiedzy, innowacje i lokalną przedsiębiorczość

5
. 

Komisja Europejska (2014) wskazała, że strategie badań i innowacji (RIS3) 
dla inteligentnej specjalizacji powinny być wyznacznikiem rozwoju innowacyjnego 
regionów. Sposób działania przy określaniu tych priorytetów RIS3 na poziomie 
regionalnym określany jest mianem przedsiębiorczego procesu odkrywania, 
oddolnego, opartego na dowodach procesu uczenia się w celu odkrywania 
działalności B+R+I lub nisz, w których region może przodować

6
. 

Nowe kraje rozwijające się, takie jak Polska, mają mniejsze doświadczenie  
w rozwijaniu swoich regionalnych strategii innowacji i badań i ze względu na 
czynniki historyczne od stosunkowo krótszego czasu radzą sobie z RIS niż 
europejscy liderzy innowacji, tacy jak Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy czy 

                                                 
1
  A. Gulc, Analysis of methodological approach to identify smart specialization on the example of Polish 
regions, “Procedia – Social and Behavioral Science”. 2015, nr 213, s. 817-823. 

2
  European Comission, Communication from the Commission of 3 March 2010 – Europe 2020.  
A strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM(2010)2020 final. Bruksela 2010. 

3
  P. David, D. Foray, B. Hall, Measuring Smart Specialization: The concept and the need for indicatiors. 
Knowledge for Growth Expert Group. 2009. 

4
  OECD, Regions Matter – Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth (w:) OECD 
Publications. Paryż 2009. 

5
  A. P. Cornett, Aims and strategies in regional innovation and growth policy: a Danish perspective, 
“Entrepreneurship and Regional Development”. 2009, nr 21 (4), s. 399-420. 

6
  European Comission, The role of Universities and Rsearch Organisations as drivers for Smart 
Specialization at regional level. Bruksela 2014. 
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Wielka Brytania. Dlatego też głównym celem niniejszego opracowania jest ocena 
skuteczności dotychczasowej regionalnej polityki innowacyjnej w Polsce. 

Obecnie Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych krajów Unii 
Europejskiej

7
. W związku z powyższym perspektywy dalszego rozwoju polskiej 

gospodarki uzależnione są od zdolności do zwiększania poziomu innowacyjności 
poszczególnych regionów. 

Konieczne jest przeprowadzenie oceny dotychczasowych osiągnięć  
polityki proinnowacyjnej na poziomie regionalnym oraz wskazanie kierunków jej 
doskonalenia w okresie przyszłej perspektywy finansowej. 

W pracy postawiono następujące pytania badawcze: czy strategie są 
jednakowo efektywne w każdym regionie? Jak efektywne są regionalne systemy 
innowacji w poszczególnych województwach?  

W niniejszym opracowaniu sformułowano hipotezę (H0), zgodnie z którą nie 
ma różnicy w efektywności systemów wsparcia innowacji w badanych regionach. 
W hipotezie alternatywnej (H1) stwierdza się, że między tymi regionami istnieją 
znaczne różnice. Przeprowadzone badanie jest w znacznym stopniu aktualne ze 
względu na kończący się niedawno budżet UE na lata 2007-2013, który zapewnił 
niezbędne do badania dane. 

 
Pomiar efektywności regionalnych systemów innowacji – przegląd 

literatury  
O ile innowacje są kluczowym elementem gospodarki regionalnej

8,9
,
 
o tyle nie 

ma wystandaryzowanych metod pomiaru innowacyjności
10

. Obecnie w literaturze 
przedmiotu wyróżnić można trzy podejścia do pomiaru innowacyjności.  

Pierwsza i prawdopodobnie najpopularniejsza grupa obejmuje metody oparte 
o jeden wskaźnik – dane dotyczące patentów

11,12,13
. 

Druga analizuje innowacje za pomocą szeregu wskaźników. Najczęściej  
w badaniach tych łączy się kraje i regiony w klastry w celu zidentyfikowania 
zachodzących w nich procesów innowacyjnych (Capello i Lenzi, 2013; Crevoisier, 
2004). 

Trzecie podejście polega na tworzeniu indeksów innowacyjności złożonych  
z wielu wskaźników. Do najpopularniejszych należą Bloomberg Innovation  
Index, Global Innovation Index oraz European Innovation Scoreboard. 
Najpopularniejszym indeksem na poziomie regionalnym jest European Regional 
Innovation Scoreboard (Hauser, 2017). 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (pobrano 15.01.2018 r.). 

8
  B.T. Asheim, H.L. Smith, C. Oughton, Regional innovation systems: theory, empirics and policy, 
“Regional Studies”. 2011, nr  45 (7), s. 875-891. 

9
  P. Cooke, M.G. Uranga, G. Etxebarria, Regional innovation systems: Institutional and organisational 
dimensions, “Research Policy”. 1997, nr 26 (4-5), s. 475-491. 

10
 C. Hauser, Measuring regional innovation: A critical inspection of the ability of single indicators to 
shape technological change, “Technological Forecasting & Social Change”. 2017. 

11
 L. Bottazzi, G. Peri, Innovation and spillovers in regions: evidence from European patent data, 
“European Economic Review”. 2003, nr  47, s. 687-710. 

12
 P.B. Mauseth, B. Verspagen, Knowledge spillovers in Europe: a patent citations analysis, 
‘Scandinavian Journal of Economics”. 2002, nr 104, s. 531-545. 

13
 R. Paci, S. Usai, Knowledge flows across European regions, “The Annals of Regional Science”. 2009, 
nr 43, s. 669-690. 
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W literaturze można zauważyć rosnącą liczbę badań na temat oceny 
efektywności krajowych i regionalnych polityk innowacyjnych. Również te metody 
można podzielić na dwie grupy, tj. te wykorzystujące metody parametryczne  
i nieparametryczne.  

Zgodnie z pierwszym podejściem mierzona jest zależność funkcyjna 
pomiędzy nakładami i rezultatami. W badaniach tych przeważnie wykorzystuje  
się funkcję produkcji Cobba-Douglasa

14
. Jednymi z pierwszych badań 

wykorzystujących tę metodę są prace Mansfield
15

, Minasian
16

 i Griliches
17

, które 
wykorzystały dane panelowe z USA do oszacowania elastyczności badań i rozwoju 
w ramach funkcji Cobba-Douglasa wraz z wydatkami na badania i rozwój,  
a także obejmowały kwestię pomiaru efektywności innowacji na poziomie 
przedsiębiorstwa. W kolejnych badaniach Griliches i Mairesse

18
, Jaffe

19
, Cuneo  

i Mairesse
20

 oraz Sassenou
21

 przeprowadzono analizę międzybranżową na 
poziomie krajowym odpowiednio dla Stanów Zjednoczonych, Francji i Japonii. 
Wszystkie wyniki badań potwierdziły niezwykłą rolę nakładów na badania i rozwój 
jako statystycznie istotny czynnik przyczyniający się do różnic produktywności 
(efektywności) pomiędzy przedsiębiorstwami w każdej branży oraz w kraju jako 
całości

22
. W dalszych badaniach Adams i Griliches

23
 wykorzystali funkcję Cobba-

Douglasa do zbadania związku między poziomem finansowania a liczbą publikacji 
wydawanych przez amerykańskie uniwersytety oraz związku między wynikami 
badań a opóźnioną działalnością badawczo-rozwojową uniwersytetów. Z czasem 
badania nad innowacyjnością poszerzyły się poza poziom przedsiębiorstw. Na 
przykład Fritsch i Slavtchev

24
 przeanalizowali czynniki determinujące skuteczność 

regionalnych systemów innowacji. Analizowali oni różnice w efektywności 
regionalnych systemów innowacji między niemieckimi regionami planistycznymi na 
podstawie koncepcji funkcji tworzenia wiedzy (podejście parametryczne). Działania 
na rzecz innowacyjności opierały się na liczbie ujawnionych regionalnych 
wniosków patentowych w latach 1995-2000. Analiza ta wykazała związek między 

                                                 
14

 J. Mairesse, M. Sassenou, R&D and productivity: a survey of econometric studies at the firm level, 
“Science-Technology Industry Review”. 1991, nr 8, s. 9-43. 

15
 E. Mansfield, Rates of Return from Industrial Research and Development, “American Economic 
Review”. 1965, nr 55, s. 310-322. 

16
 J. Minasian, Research and Development, Production Functions and Rates of Return. “American 
Economic Review”. 1969, nr 59, s. 80-85. 

17
 Z. Griliches, Returns to Research and Development Expenditures in the Private Sector" (w:)  
J. Kendrick , B. Vaccara (red.): New Developments in Productivity Measurement and Analysis. 
Chicago 1980, s. 419-461. 

18
 Z. Griliches, J. Mairesse, Productivity and R&D at the Firm Level (w:) Z. Griliches (red.): R&D, 
Patents, and Productivity. Chicago 1984, s. 339-374. 

19
 A. B. Jaffe, Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits, 
and Market Value, “American Economic Review”. 1986, nr 76, s. 984-1001. 

20
 P. Cueno, J. Mairesse Productivity and R&D at the Firm Level in French Manufacturing (w:)  
Z. Griliches (red.): R&D, Patents and Productivity. Chicago 1984, s. 1-28. 

21
 M. Sassenou, Recherche-developpment et productivity dans les enterprizes Japonaises: Une etude 
econometrique sur donnees de panel, Doctoral Dissertation, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris 1988. 

22
 J. Mairesse, M. Sassenou, R&D Productivity: A Survey of Econometric Studies at the Firm Level, 
“Science-Technology-Industry Review”. 1991, nr 8, s. 9-43. 

23
 J. Adams, Z. Griliches, Measuring Science: An Exploration, “Proceedings of the National Academy of 
Science”. 1996, nr 93, s. 12664-12670. 

24
 M. Fritsch, V. Slavtchev, Determinants of the efficiency of regional innovation systems, “Regional 
Studies”. 2011, nr 45 (7), s. 905-918. 
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wkładem a produktem procesu innowacji, który został uznany za niezbędny do 
oceny efektywności technicznej regionalnych systemów innowacji. Jako wskaźnik 
wkładu w proces innowacji wykorzystano liczbę pracowników działu badań  
i rozwoju. Zarówno produkty, jak i nakłady pochodziły wyłącznie z sektora 
przedsiębiorstw prywatnych. Dodatkowe dane wejściowe były stopniowo 
dodawane na kolejnych etapach badań. W rezultacie potwierdzono, że udział 
sektora prywatnego w zatrudnieniu w sektorze prywatnym w dziedzinie badań  
i rozwoju ma pozytywny wpływ na regionalną skuteczność innowacji. Co więcej, 
wyniki wskazują, że nadal istnieją znaczne różnice w efektywności procesu 
innowacyjnego w dwóch częściach kraju, nawet po zjednoczeniu w 1990 r. 
Działalność innowacyjna w regionach położonych w zachodniej części kraju 
została uznana za bardziej efektywną niż w Niemczech Wschodnich

25
. 

W drugiej grupie metod pomiar efektywności obywa się poprzez porównanie 
badanych jednostek z jednostkami osiągającymi najlepsze wyniki w grupie 
referencyjnej. Najwyższą efektywnością charakteryzują się te jednostki, które 
minimalizują nakład przy danym rezultacie (podejście zorientowane na nakłady) 
lub maksymalizują wynik przy danym nakładzie (podejście zorientowane na 
rezultaty). W ten sposób efektywność mierzona jest w relacji do innych badanych 
obiektów

26
. Wraz z przeniesieniem zainteresowania wynikami badań nad 

efektywnością innowacji z poziomu przedsiębiorstw na poziom regionalny  
i krajowy, wzrasta liczba i różnorodność rozpatrywanych determinantów 
innowacyjności. Dlatego też pomiar skuteczności polityki innowacyjnej na poziomie 
międzynarodowym za pomocą analizy ponadnarodowej wymaga częstszego 
podejścia nieparametrycznego. Najczęściej stosowaną metodą nieparametryczną 
w badaniach, uwzględniającą kwestię efektywności krajowych i regionalnych 
systemów innowacji, jest metoda DEA (ang. Data Envelopment Analysis). 
Zastosowana była między innymi w następujących pracach: Rousseau  
i Rousseau

27
, Nasierowski i Arcelus

28
, Hollanders i Esser

29
, Sharma i Thomas

30
, 

Cullmann, Schmidt-Ehmcke i Zloczysti
31

, Abbasi, Hajihoseini i Haukka
32

, Cai
33

, 
Chen, Hu i Yang

34
.  
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Jednocześnie, o ile występuje kilka prac obejmujących kwestię regionalnych 
inteligentnych specjalizacji, o tyle nie ma badań dotyczących efektywności  
w poszczególnych województwach. Ta praca ma na celu uzupełnienie tej luki. 

 
Metodologia 
Przedmiotem pracy jest efektywność regionalnych systemów innowacji  

w Polsce. Badanie obejmuje 16 polskich województw.  
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy zerowej (H0) zgodnie z którą nie 

występują różnice w efektywności regionalnych systemów innowacji pomiędzy 
poszczególnymi województwami. Zgodnie z hipotezą alternatywną (H1) istnieją 
takie różnice.  

Aby zweryfikować postawioną hipotezę, zastosowano metodę DEA 
opracowaną przez Charnesa, Coopera i Rodos, która jest techniką opartą na 
liniowym programowaniu w celu oceny efektywności jednostek działających w tym 
samym środowisku, przemyśle lub regionie

35
. Podstawową ideą DEA jest 

określenie poziomu efektywności, z jaką podmiot podejmujący decyzję (DMU – 
Decision Making Unit) wykorzystuje nakłady do osiągnięcia rezultatów. Metoda 
DEA oblicza efektywną granicę dla wszystkich analizowanych obiektów.  
Te zlokalizowane na granicy są efektywne, a ich współczynnik efektywności 
przyjmuje wartość równą 1. Każdy obiekt leżący poza tą granicą jest uważany za 
nieefektywny. Do każdego obiektu podawany jest współczynnik liczbowy, który 
określa jego sprawność względną, a ich sprawność przyjmuje wartość z przedziału 
[0-1]. Różnica wartości w stosunku do 1 określa wielkość nieefektywności 
pojedynczego obiektu. 

Wyróżnia się modele zakładające stałe (modele CRS ang. Constant Returns 
to Scale) oraz zmienne efekty skali (VRS ang. Variable Returns to Scale). Model 
DEA może być zorientowany lub niezorientowany. 

W przypadku modelu zorientowanego na nakłady punktem jest analiza 
efektywnej jednostki w aspekcie niższego zużycia nakładów w porównaniu z daną 
jednostką. Na przykład, szacowany wskaźnik efektywności wynoszący 0,9 
informuje o tym, że dana jednostka byłaby efektywna gdyby do osiągnięcia tego 
samego rezultatu wykorzystała 10% mniej nakładów. Innymi słowy, w modelu 
zorientowanym na nakłady jednostki nieefektywne mogą zwiększyć swoją 
efektywność poprzez zmniejszenie nakładów przy zachowaniu tego samego 
rezultatu. Modele DEA zorientowane na rezultaty mogą odpowiedzieć na pytanie: 
jakie rezultaty mogłyby osiągnąć efektywne jednostki, gdyby wykorzystano nakłady 
danej jednostki. W tym przypadku wskaźnik efektywności na poziomie 0,9 
wskazuje, że przy użyciu tej samej liczby wejść jednostka wytwarza o 10% mniej 
niż efektywne jednostki. 

                                                                                                                            
33

 Y. Cai, Factors affecting the efficiency of the BRICSs' national innovation systems: A comparative 
study based on DEA and Panel Data Analysis, “Economics Discussion paper”. 2011, nr 2011-52, 
s. 1-24. 

34
 C.P. Chen, J.L. Hu, C.H. Yang, An International Comparison of R&D Efficiency of Multiple Innovative 
Outputs: The Role of the National Innovation System, “Innovation: Management, Policy and Practice”. 
2011, nr 13 (3), s. 341-360. 

35
 A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European 
Journal of Operational Research”. 1978, nr 2, s. 429-444. 
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W badaniu wykorzystano model opracowany pierwotnie przez Charnesa, 
Coopera i Rhode i nazwany od pierwszych liter ich nazwisk – CCR. Jest to model 
DEA zakładający stałe efekty skali zorientowany na nakłady. Zgodnie z tym 
modelem pomiar efektywności dla pojedynczego obiektu j jest obliczony jako 
relacja sumy ważonych rezultatów do sumy ważonych nakładów: 

 

ℎ𝑗 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑡
𝑟=1

∑ 𝑣𝑟𝑥𝑟𝑗
𝑚
𝑖=1

, 

 
gdzie: 
j = 1, 2, …, n regiony, 
r = 1, 2, …, t rezultaty, 
i = 1, 2, …, m nakłady, 
yrj – wielkość rezultatu r na obiekt j, 
xrj – wielkość nakładu i na obiekt j, 
ur – waga dla nakładu r, 
vr – waga dla rezultatu i. 
 
Dla regionów efektywnych wartość jest równa 1 (obiekt znajduje się na 

granicy efektywnej), podczas gdy w przypadku regionów nieefektywnych jego 
wartość jest mniejsza niż 1, a obiekt znajduje się poniżej granicy efektywnej. 

Odpowiedni model programowania liniowego CCR zorientowany na nakłady 
jest następujący: 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = 𝑀𝐴𝑋 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0,

𝑡

𝑟=1

 

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0 = 1,

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0,   𝑗 = 1, … , 𝑛,

𝑡

𝑟=1

 

−𝑢𝑟 ≤ −𝜀,   𝑟 = 1, … , 𝑡, 
−𝑣𝑖 ≤ −𝜀, 𝑖 = 1, … , 𝑚. 

 
Wszystkie wykorzystane dane pochodzą z baz danych Głównego Urzędu 

Statystycznego i obejmują lata 2009-2015. Wybrano ten okres, ponieważ głównym 
celem wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2007-2013 było zwiększenie 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarek nowych członków wspólnoty 
europejskiej – krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. W latach 2007-
2013 kraje te otrzymały z budżetu UE łącznie ponad 170 mld EUR z budżetu UE. 
Ich łączny wkład wyniósł prawie 40 mld EUR. Był to silny bodziec dla gospodarek 
każdego beneficjenta, mający na celu znaczne rozszerzenie i bezpośrednie oraz 
pośrednie pobudzenie krajowych systemów innowacji. Ponadto dane za lata 2007-
2008 oraz 2016-2017 były niekompletne.   
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Nakłady przyjęte w modelu: 

─ x1 – etaty pracowników badawczo-rozwojowych, 
─ x2 – wydatki na badania i rozwój, 
Rezultaty przyjęte w modelu: 
─ y1 – wnioski o przyznanie wzoru przemysłowego, 
─ y2 – wnioski o przyznanie patentu, 

─ y3 – przychód ze sprzedaży produktów i usług wysokich technologii. 
Wykorzystane dane przedstawiono w poniższych tabelach. 
 

Tabela nr 1: Etaty pracowników badawczo-rozwojowych (x1). 
 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 6033,7 5498 6597,1 7604,8 8149,4 8973,8 9193 

Kujawsko-pomorskie 2639,5 2736 2786,5 3157,3 2895,7 3038,2 3350,4 

Lubelskie 3079,6 3427,4 3446,1 3597,4 3638,9 3832,7 3880,3 

Lubuskie 652,9 727,75 802,6 787,9 822,3 811,5 888,1 

Łódzkie 4477,2 4490,8 4711,6 5321,7 5127,4 5348,8 5681,8 

Małopolskie 7222,1 8861,5 10337,7 11345,8 11598,1 13615,8 14475,5 

Mazowieckie 24408,1 27078 26485,4 27483,3 29468 32547,2 33949,2 

Opolskie 928,7 950,1 973,5 1216,8 1005,5 1062,7 1164,7 

Podkarpackie 1604,7 4079,3 2851,3 3832 4329,8 5925,7 5441,3 

Podlaskie 1555,4 1533,9 1763,6 1700,4 1685,5 1648,9 1827,2 

Pomorskie 4228,9 4429 5091,2 5756,6 5993 6419,5 6868,4 

Śląskie 6940 7241,7 7757,8 7801 8539,2 9410,7 9406,7 

Świętokrzyskie 1099,4 1198,8 1063,8 550 965,9 1146,3 1419 

Warmińsko-mazurskie 1229,3 1389,4 1531,4 1559,2 1477,1 1585,9 1764,3 

Wielkopolskie 5781,8 6505,9 7097,3 6887,6 6154,3 6738,5 7704,1 

Zachodniopomorskie 1699,4 1810,6 1921,8 2113,7 1900,7 2253 2235,3 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
Tabela nr 2: Wydatki na badania i rozwój (mln PLN) (x2). 

 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 581,3 630,0 725,2 971,4 908,8 1 070,1 1 282,0 

Kujawsko-pomorskie 346,8 204,2 187,3 304,4 228,9 255,6 364,4 

Lubelskie 295,9 362,2 378,0 652,2 402,1 690,7 733,7 

Lubuskie 29,0 45,5 56,0 70,0 94,7 68,1 89,4 

Łódzkie 492,9 553,2 578,5 762,8 677,0 703,7 734,6 

Małopolskie 922,6 1 091,4 1 210,5 1 638,1 1 660,3 1 850,3 2 118,6 

Mazowieckie 3 498,1 4 248,7 4 675,6 4 886,3 5 688,8 6 487,2 6 946,1 

Opolskie 68,4 38,5 84,2 66,1 79,3 122,3 121,2 

Podkarpackie 189,0 508,3 542,2 634,4 793,7 931,0 908,9 

Podlaskie 66,3 103,9 139,5 139,0 204,7 233,4 300,7 

Pomorskie 397,4 488,4 625,3 1 011,1 933,7 1 031,7 1 156,1 
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Śląskie 956,5 848,8 1 033,7 1 298,5 1 268,9 1 218,1 1 352,2 

Świętokrzyskie 146,7 167,9 143,0 121,5 140,3 140,5 261,0 

Warmińsko-mazurskie 115,5 173,8 201,1 212,1 161,5 126,1 154,3 

Wielkopolskie 845,9 777,8 910,1 1 360,5 996,5 1 059,3 1 315,1 

Zachodniopomorskie 117,8 173,8 196,5 224,5 184,6 179,9 222,5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
 

Tabela nr 3: Wnioski o przyznanie wzoru przemysłowego (y1). 
 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 52 65 75 66 64 60 71 

Kujawsko-pomorskie 45 45 34 54 44 33 32 

Lubelskie 28 24 42 49 24 53 48 

Lubuskie 8 6 6 10 10 15 24 

Łódzkie 31 56 56 43 53 51 44 

Małopolskie 98 74 106 112 142 108 101 

Mazowieckie 139 158 135 164 170 123 142 

Opolskie 10 17 23 16 12 19 11 

Podkarpackie 33 49 46 37 33 32 24 

Podlaskie 15 31 29 22 24 22 28 

Pomorskie 16 34 56 48 49 54 62 

Śląskie 130 170 168 157 161 183 220 

Świętokrzyskie 19 30 19 21 25 26 24 

Warmińsko-mazurskie 23 25 27 20 48 27 59 

Wielkopolskie 69 77 91 100 92 70 81 

Zachodniopomorskie 18 18 27 22 35 37 23 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
Tabela nr 4: Wnioski o przyznanie patentu (y2). 

 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 287 320 335 458 391 440 442 

Kujawsko-pomorskie 115 124 156 170 169 114 163 

Lubelskie 137 124 210 205 195 216 211 

Lubuskie 23 28 50 47 39 29 61 

Łódzkie 177 212 282 330 311 236 243 

Małopolskie 258 310 334 420 468 344 530 

Mazowieckie 644 701 774 975 947 912 983 

Opolskie 75 70 95 85 78 76 78 

Podkarpackie 70 82 120 103 113 110 193 

Podlaskie 50 56 73 80 82 71 59 

Pomorskie 216 201 222 241 234 206 254 

Śląskie 374 436 539 578 521 560 601 

Świętokrzyskie 47 49 68 70 83 84 74 
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Warmińsko-mazurskie 35 60 64 83 74 53 108 

Wielkopolskie 282 314 410 428 360 296 465 

Zachodniopomorskie 109 116 146 137 172 194 211 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
Tabela nr 5: Przychód ze sprzedaży produktów i usług hi-tech w mld PLN (y3). 

 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 7,67 8,49 8,97 12,55 16,2 20,72 25,29 

Kujawsko-pomorskie 8,77 10,69 5,08 5,29 5,85 6,59 9,35 

Lubelskie 2,96 1,53 1,88 2,85 2,61 2,19 2,84 

Lubuskie 1,59 1,3 1,06 1,37 1,83 1,8 1,54 

Łódzkie 5,06 5,48 3,99 6,16 5,71 8,45 8,59 

Małopolskie 14,01 14,86 12,21 10,69 10,51 12,7 16,45 

Mazowieckie 96,07 57,35 42,05 41,9 45,27 38,9 40,47 

Opolskie 1,63 1,39 1,7 2,4 2,26 2,28 1,85 

Podkarpackie 5 5,19 6,98 6,11 5,96 5,15 6,91 

Podlaskie 3,06 1,43 1,34 1,64 1,65 1,35 1,4 

Pomorskie 24,62 47,45 44,49 54,98 27,05 40,59 27,15 

Śląskie 16,12 31,56 16,84 23,02 27,36 28,91 30,84 

Świętokrzyskie 2,11 2,1 1,78 2,02 2,38 1,33 1,53 

Warmińsko-mazurskie 2,96 2,84 2,03 0,96 0,76 1 1,23 

Wielkopolskie 15,77 23,05 36,75 30,81 34,89 21,73 45,48 

Zachodniopomorskie 2 1,06 2,06 1,65 2,08 2,8 2,9 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
Rezultaty 
Otrzymane rezultaty przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela nr 6: Efektywność regionalnych systemów innowacji w Polsce. 

 

Województwo/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 0,655 0,805 0,552 0,633 0,642 0,741 0,684 

Kujawsko-pomorskie 0,954 0,953 0,867 0,878 1,000 0,888 0,898 

Lubelskie 0,645 0,491 0,624 0,502 0,595 0,707 0,661 

Lubuskie 1,000 0,562 0,823 0,734 0,712 1,000 1,000 

Łódzkie 0,543 0,661 0,613 0,617 0,684 0,621 0,544 

Małopolskie 0,710 0,514 0,462 0,370 0,474 0,389 0,459 

Mazowieckie 0,755 0,415 0,373 0,353 0,423 0,410 0,367 

Opolskie 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,989 0,824 

Podkarpackie 1,000 0,501 0,767 0,376 0,359 0,296 0,431 

Podlaskie 0,907 1,000 0,761 0,749 0,592 0,599 0,512 

Pomorskie 1,000 1,000 1,000 1,000 0,827 1,000 0,720 

Śląskie 1,000 1,000 0,955 0,747 0,871 1,000 1,000 
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Świętokrzyskie 0,879 1,000 0,780 1,000 1,000 1,000 0,707 

Warmińsko-mazurskie 1,000 0,758 0,748 0,543 1,000 0,973 1,000 

Wielkopolskie 0,851 0,762 0,880 0,709 1,000 0,797 1,000 

Zachodniopomorskie 0,922 0,870 0,778 0,739 1,000 1,000 1,000 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

 
 

Rysunek 1. Efektywność RSI w Polsce w latach 2009-2015 w ujęciu geograficznym. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Na mapie powyżej zaprezentowano uzyskane wyniki efektywności (EFF; 

wynik dla lat 2009-2015) oraz zestawiono je ze wskaźnikami PKB (GDP; dla roku 
2014) oraz Local Human Development Index (LHDI; dla roku 2016). 

 
Wnioski 
Na podstawie uzyskanych wyników można odrzucić hipotezę zerową i przyjąć 

hipotezę alternatywną. W Polsce występują różnice w efektywności RSI. Ponadto 
porównanie wyników ze wskaźnikami takimi jak PKB i LHDI pozwala na 
wyciągnięcie szeregu wniosków. 
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Przede wszystkim należy zauważyć, że województwa położone w południowo-
wschodniej Polsce charakteryzują się znacznie niższą efektywnością RSI, ale 
także niższymi wartościami PKB i LHDI. Wyniki pozostałych dwóch wskaźników 
mogą być mylące dla województwa mazowieckiego ze względu na Warszawę, co 
znacząco zmienia statystyki dla regionu.  

Decydujące znaczenie mają kryteria geograficzne, jak również wiele innych 
wskaźników społeczno-gospodarczych Polski.. Pomimo wielu lat, różnice między 
Polską Zachodnią i Wschodnią są nadal znaczące, co widać również w wynikach 
tego badania. 

Praca ta może stanowić asumpt do dalszych badań nad efektywnością.  
W kolejnych latach możliwe będzie porównanie efektywności przed i po wdrożeniu 
regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

 
Streszczenie 
Przyjęta w 2010 roku strategia Europa 2020 ma stymulować rozwój 

gospodarki krajów Unii Europejskiej poprzez ukierunkowanie na inteligentny, 
zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. Istotną rolę w realizacji 
tej strategii ma polityka regionalna, w tym w szczególności koncepcja 
inteligentnych specjalizacji. Celem tego artykułu jest ocena efektywności 
dotychczasowej regionalnej polityki innowacyjnej w polskich regionach. Materiał 
badawczy obejmuje dane dotyczące 16 województw w latach 2009-2015. Do jego 
analizy wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis. Na podstawie 
uzyskanych wyników można zauważyć, że poszczególne regiony charakteryzują 
się różnym poziomem efektywności. Istotnie gorsze wyniki odnotowano  
w województwach znajdujących się we wschodniej części kraju. 

Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, RIS, data envelopment analysis, 
efektywność 

 
Summary 
The Europe 2020 strategy, adopted in 2010, aims to stimulate the economic 

development of the European Union's countries by targeting smart, sustainable 
and inclusive growth. Regional policy, including in particular the concept of smart 
specialisation, has an important role in the implementation of this strategy. The aim 
of this article is to evaluate the effectiveness of the existing regional innovation 
policy in Polish regions. The research data includes statistics on 16 voivodships in 
2009-2015, which were analysed using the Data Envelopment Analysis method. 
On the basis of the results obtained, it can be seen that regions have different 
levels of efficiency. Significantly worse results were recorded in voivodships 
located in the eastern part of the country. 

Key words: smart specialization, RIS, data envelopment analysis, efficiency 
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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego  
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Instytut Organizacji i Zarządzania 

 
MŁODZI NA RYNKU PRACY – ŁATWO IM SIĘ ODNALEŹĆ? 

 
 
Wstęp 
Na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie roli pracy w życiu człowieka. 

Nastąpiła także znaczna rozbieżność w tym, czego w pracy poszukują pracownicy, 
a czego wymagają i co jest ważne dla pracodawców. Przez wszelkiego rodzaju 
rozbieżności, z którymi pracownicy i pracodawcy spotykają się na rynku pracy, 
wzrasta liczba nieporozumień między nimi, co skutkować może w najgorszym 
przypadku utratą pracy, czy też zmianą zatrudnienia. Niepokojące jest bezrobocie 
wśród ludzi młodych, w tym także wśród wykształconych absolwentów uczelni 
wyższych. Najważniejszym zagrożeniem z jakim spotykają się absolwenci jest brak 
perspektyw dobrze płatnej pracy, usamodzielnienia, widmo bezrobocia lub  
pracy poniżej swoich możliwości i wykształcenia. Ogólny stan bezpieczeństwa 
socjalnego młodego pokolenia nie jest na zadowalającym poziomie, młodym nie 
zależy na sprawnym usamodzielnieniu się. 

 
Rynek pracy 
W dzisiejszych czasach spotkać się można z szeregiem różnych zagrożeń, 

które mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie państw, grup społecznych, czy 
poszczególnych jednostek. Szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
społecznego, są zagrożenia społeczne. Wśród nich wyróżnić można: 

─ uprzedzenia na tle rasowym, kulturowym i religijnym; 
─ wszelkiego rodzaju dyskryminacje np. szowinizm, czy ksenofobia; 
─ patologie społeczne; 
─ masowe migracje; 
─ przemoc; 
─ kryzys demograficzny; 
─ ubóstwo; 
─ bezrobocie; 
─ wykluczenie społeczne; 
Zagrożenia te mogą powodować różne dysfunkcje zarówno pośród 

poszczególnych jednostek jak i większych grup społecznych. W ciągu ostatnich lat 
zmieniło się wiele czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa oraz na 
występowanie zagrożeń i wyzwań, które mogą wpływać negatywnie na rozwój 
jednostek, grup społecznych oraz całych państw. Rynek pracy związany jest  
z  poruszonymi w niniejszym artykule zagrożeniami i jednocześnie wyzwaniami..  
W różnych opracowaniach naukowych spotkać można dwojakie postrzeganie 
rynku pracy, które uwzględniają zarówno podmioty oferujące pracę, jak i podmioty 
poszukujące pracy. 
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Rysunek nr 1: Podział rynku pracy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy  
o rynku pracy. Łódź 2013. 

 
Na rynku pracy znajdują się osoby aktywne zawodowo oraz bierne 

zawodowo. Do ludzi aktywnych zawodowo zaliczani są zarówno pracujący, jak  
i osoby bezrobotne. 

Pracującymi są osoby, które: 

─ Wykonują pracę przynoszącą zarobek lub dochód, pracują na własny lub 
na wspólny rachunek; 

─ Mają pracę, ale jej nie wykonują z powodu:  

 choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wypoczynkowego 

 z innych powodów, gdzie przerwa w wykonywaniu obowiązków 
związanych z pracą wynosi do 3 miesięcy, lub powyżej 3 miesięcy, przy 
założeniu, iż dana osoba otrzymywała minimum 50% wynagrodzenia

1
. 

Bezrobocie najczęściej postrzega się w dwojaki sposób. Jest ono zarówno 
zagrożeniem jak i wyzwaniem przed którym stoi dana jednostka organizacyjna. 
Bezrobocie charakteryzuje się sytuacją, w której osoba zdolna i chętna do pracy 
nie może takowej znaleźć. Bezrobocie oddziałuje najbardziej na sferę 
ekonomiczną oraz społeczną życia człowieka.  Charakteryzuje się dwoma 
podejściami: 

─ przedmiotowym – wiąże się ono z niezrealizowaną podażą pracy, ukazuje 
nierównowagę pomiędzy podażą siły roboczej, a popytem na pracę. Jest to 
podejście ekonomiczne; 

─ podmiotowym – ukierunkowane jest bardziej na człowieka. 
Gdy obowiązywała jeszcze (do 2004 roku) ustawa o zatrudnieniu  

i przeciwdziałaniu bezrobociu
2
,  za bezrobotnego była brana osoba, która spełniała 

poniższe kryteria:  

─ nie wykonywała innej pracy zarobkowej; 
─ jest zdolna i chętna do pracy w pełnym wymiarze godzin (obowiązującym 

w danym zawodzie/służbie); 
─ nie uczy się w szkole w systemie dziennym; 
─ jest zarejestrowana w regionalnym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca 

zameldowania. 

                                                 
1
  Monitoring Rynku Pracy, Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS. Warszawa 2017. 

2
  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. nr 1 
poz. 1). 

kształtowanie się 
popytu oraz podaży na 

pracę właściwy mechanizm 
warunkujący podaż i popyt 

na pracę 
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Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) pojęcie „bezrobotny” 
zostało dużo bardziej rozbudowane. Między innymi wystąpił podział ze względu na 
wiek (do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia), czy też ze względu na brak 
kwalifikacji zawodowych

3
. 

Zagrożenie bezrobociem oraz bierność zawodowa bardzo często powiązane 
są z kryterium wieku produkcyjnego

4
. Najczęściej te zagrożenia występują wśród 

dwóch skrajnych kategorii wiekowych: u ludzi młodych oraz u seniorów. Ludźmi 
młodymi  w tym przypadku są osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę  
na rynku pracy. Są to osoby zwykle do 25 roku życia

5
. W dzisiejszych czasach 

skatalogowano ponad 70 rodzajów bezrobocia. Jednakże trzema, które najczęściej 
występują w literaturze są bezrobocie przymusowe, bezrobocie dobrowolne oraz 
bezrobocie całkowite. 

 

 
 

Rysunek nr 2: Najczęstszy podział bezrobocia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy 
teoretyczne. Warszawa 2005. 

 
Bezrobocie można także podzielić ze względu na jego przyczynę, czy czas 

trwania.  
 

 
 

Rysunek nr 3: Podział bezrobocia ze względu na czas trwania. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy 
teoretyczne. Warszawa 2005. 

                                                 
3
  Art. 2 pkt. 2-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). 

4
  Nie należy zapominać, iż wyżej wymienione zjawiska występują także w innych grupach wiekowych. 

5
  W niektórych opracowaniach można się spotkać z przedziałem wiekowym 15-29 lat. 

bezrobocie przymusowe 

 

• człowiek wykazuje chęci do 
podjęcia pracy, jednakże jej 
nie posiada; 

• na rynku pracy są miejsca 
pracy, jednakże nikt nie 
chce zaproponować pracy 
temu człowiekowi; 

bezrobocie dobrowolne 

 

• bezrobotny chce podjąć 
pracę, lecz na warunkach 
korzystniejszych, niż 
zostały mu 
zaproponowane; 

• najczęściej dotyczy ono 
ludzi młodych, świeżo po 
studiach/ w trakcie studiów; 

bezrobocie całkowite 

 

• człowiek nie ma możliwości 
uzyskania zatrudnienia; 

• nie ma miejsc pracy na 
rynku pracy; 

bezrobocie krótkookresowe 

 

• charakteryzuje się  
3- miesięcznym  
okresem bez pracy; 

bezrobocie średniookresowe 

 

• charakteryzuje się  
od 3 do 12 miesięcy  
bez pracy; 

bezrobocie długookresowe 

 

• charakteryzuje się 
długotrwałym okresem  
bez pracy (powyżej  
12 miesięcy); 



338 
 

 

Bezrobocie długookresowe jest najniebezpieczniejszym zjawiskiem, gdyż 
może ono doprowadzić do bezrobocia chronicznego, zwanego inaczej 
długotrwałym. Osoby dotknięte takim bezrobociem mają nikłe szanse na 
odnalezienie się na rynku pracy, a z dnia na dzień ich szanse coraz bardziej 
maleją. Ze względu na obszar dotknięty bezrobociem, można wyróżnić bezrobocie 
lokalne, regionalne, krajowe oraz globalne. 

Bezrobotnymi według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BALE) są 
osoby, które spełniają na raz 3 warunki i w okresie badania przeprowadzanego 
przez Główny Urząd Statystyczny

6
: 

─ nie pracowały; 
─ aktywnie poszukiwały pracy; 
─ były gotowe do podjęcia pracy w ciągu 2 kolejnych tygodni następujących 

po zakończeniu tygodnia badań. 
 

 
Rysunek nr 4: Zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce w poszczególnych miesiącach 

2016 i 2017 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Publikacji Eurostatu „New Release”. 2017,  

nr 121 z 31 czerwca 2017 r. 

  
Według publikacji Eurostatu „New Release” widać, iż zharmonizowana stopa 

bezrobocia w ciągu ostatnich dwóch lat spada. Pod koniec pierwszego kwartału 
2016 roku (w marcu) zharmonizowana stopa bezrobocia wynosiła 6,4%, a już  
pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku (w marcu) zharmonizowana stopa 
bezrobocia wynosiła 4,9%. Jest to zauważalny spadek o 1,5%. Stopa bezrobocia 
charakteryzuje procentowy udział osób bezrobotnych w liczbie ludzi aktywnych 
zawodowo. Zharmonizowana stopa bezrobocia jest wskaźnikiem publikowanym 

                                                 
6
 Monitoring Rynku Pracy, Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS. Warszawa 2017. 
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przez EUROSTAT. Jest ona wynikiem przyjętej przez nią ujednoliconej metody 
wyznaczania wskaźnika bezrobocia dla każdego z krajów członkowskich, którą 
oblicza się biorąc pod uwagę kwartalne wyniki badania siły roboczej ( BAEL) oraz 
publikowane miesięcznie dane ukazujące zarejestrowanych bezrobotnych. Dane te 
są sezonowo wyrównywane

7
. 

 

 
Rysunek nr 5: Stopa bezrobocia w Polsce według wieku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2017. 

 
Zgodnie z opublikowanymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego  

z 2017 roku widoczny jest spadek stopy bezrobocia wśród ludzi młodych  
(zob. rysunek nr 5). W II kwartale 2017 roku w grupie wiekowej 15-24 stopa 
bezrobocia wynosiła 14,6%. Jest to widoczny spadek w porównaniu z II kwartałem 
2016 roku. Stopa bezrobocia wśród najmłodszych spadła o 2,4%. Jest to trochę 
mniejszy spadek, niż między II kwartałem 2016 roku, a II kwartałem 2015 roku, 
gdzie różnica między stopami bezrobocia wynosiła 2,8%. W grupie wiekowej  
25-34 lata także zauważalny jest spadek stopy bezrobocia. W II kwartale  
2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,5%, a jeszcze dwa lata wcześniej wynosiła 
7,9%. Jest to taki sam spadek, jak w ciągu ostatniego roku wśród młodszej grupy 
(ale tylko w ciągu ostatniego roku). Pomimo widocznego spadku, wskaźnik stopy 
bezrobocia dalej jest dużo wyższy wśród ludzi młodych niż w pozostałych grupach 
wiekowych. 

Młodzi na rynku pracy są bardzo specyficzną grupą. Dla większości tej grupy, 
głównym zajęciem jest edukacja, a nie podejmowanie zatrudnienia. Podejmowanie 
studiów sprzyja szerzeniu się bierności zawodowej wśród młodych. Ważnymi 
czynnikami wpływającymi na czas pozostawania bez pracy jest zarówno poziom 

                                                 
7
 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS. Warszawa 2008, s. 52. 
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wykształcenia, jak i wiek osoby bez pracy. Czas bez pracy wzrasta wraz z wiekiem 
danej osoby, a maleje wraz z podnoszeniem poziomu wykształcenia. Pod koniec 
2016 roku średni czas pozostawania bez pracy wynosił 12,8 miesiąca, co  
w porównaniu do 2015 roku wydłużyło się o 1/5 miesiąca

8
. 

 

 
Rysunek nr 6: Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce według wieku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2017. 

 
Co trzeci młody Polak (w wieku 15-24 lata) był aktywny zawodowo, miał 

pracę, lub był bezrobotnym poszukującym aktywnie pracy i gotowym do jej 
podjęcia (zob. rysunek nr 6). Grupą dużo bardziej aktywną jest grupa w wieku  
25-34 lat od osób, które zaczynają dopiero swoją karierę na rynku pracy i znajdują 
się w grupie wiekowej: 15-25 lat. Ponad dwukrotnie więcej (2,64) jest aktywnych 
zawodowo osób w grupie wiekowej 25-34. Widoczny jest jednakże wzrost 
aktywności zawodowej wśród najmłodszej grupy wiekowej. W drugim kwartale 
2015 roku aktywnych zawodowo było 32,5% osób badanych, a to samo badanie  
w drugim kwartale 2017 roku wykazało, iż 34,7% osób znajdujących się w tej 
grupie wiekowej jest aktywnych zawodowo. Przez te dwa lata nastąpił wzrost  
o 2,2%. Należy jednakże pamiętać, że wzrost aktywności zawodowej nie musi 
przekładać się na pracę. Do ludzi aktywnych zawodowo (jak już wcześniej było 
wspomniane) zalicza się osoby pracujące, jak i osoby bezrobotne. Za jedną  
z głównych przyczyn niskiej aktywności młodych na rynku pracy (odkładanie 
podejmowania pracy na dalszy tor), wskazywana jest chęć kontynuowania nauki

9
. 

                                                 
8
 Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2016 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Warszawa 2017. 

9
 Tamże. 
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Bierność zawodowa jest coraz bardziej wszechobecna na rynku pracy.  
Wielu ekspertów uważa ją za większy problem niż bezrobocie. Nie liczy się  
tylko skala tego zjawiska, ale także to, iż osoby bierne zawodowo zawyżają  
statystyki bezrobocia. Można zauważyć jaka jest różnica między bezrobociem 
rejestrowanym, a szacowanym według BAEL. Do osób biernych zawodowo zalicza 
się osoby w wieku produkcyjnym, które nie zostały sklasyfikowane jako osoby 
pracujące lub osoby bezrobotne.  Wyróżnia się trzy sytuacje, w których znajdują 
się osoby bierne zawodowo. Są to sytuacje, w których: 

─ osoba nie pracuje, nie ma pracy, ale także jej nie poszukuje; 
─ osoba nie pracuje, poszukuje pracy, ale nie jest gotowa do podjęcia jej  

w ciągu dwóch tygodni; 

─ osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy, ale ma już pracę załatwioną  
i czeka na jej rozpoczęcie (w okresie dłuższym niż trzy tygodnie). 

 

 
Rysunek nr 7: Bierni zawodowo w Polsce ze względu na wiek. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2017. 

 
Najwięcej młodych biernych zawodowo jest w wieku 15-24 lata (zob. rysunek 

nr 7). Związane jest to z obowiązkiem szkolnym, który trwa do 18 roku życia. 
Rzadko kiedy młodzi przed 18 rokiem życia podejmują pracę zarobkową. 
Widoczna jest tendencja spadkowa na przestrzeni ostatnich trzech lat wśród 
młodych biernych zawodowo w najmłodszej grupie (tj. 15-24). Niepokojący zaś jest 
wzrost bierności zawodowej w grupie 25-34 lata. 

Główny Urząd Statystyczny w „Kwartalnej informacji o rynku pracy”  
z 25.08.2017 roku wyróżnił kilka wybranych przyczyn bierności zawodowej. 
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Rysunek nr 8: Wybrane przyczyny bierności zawodowej w Polsce. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS 2017. 

 
Najczęstszą przyczyną bierności zawodowej wśród całej społeczności jest 

przejście danego człowieka na emeryturę. Drugą zaś przyczyną najczęściej 
wspominaną przy bierności zawodowej jest nauka oraz uzupełnianie kwalifikacji 
(zob. rysunek nr 8). Znaczną częścią tej grupy są osoby młode.  

 
Młodzi na rynku pracy 
Młodzi na rynku pracy z wielu przyczyn nie potrafią się na nim odnaleźć. 

Osoby w młodym wieku niemające pracy możemy podzielić na trzy kategorie
10

: 

─ Młodych, którzy starają się odnaleźć na rynku pracy poprzez: 

 zdobywanie wiedzy (nie tylko studia, ale także szkoły podyplomowe); 

 poszerzanie swojej wiedzy (uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach, 
kursach, samodoskonalenie się); 

 zdobywanie doświadczenia, pracując poniżej swoich kwalifikacji oraz 
wykształcenia; 

─ Młodych, którzy nie odnajdują się na rynku pracy, ale: 

 nie widzą sensu w zdobywaniu wiedzy, 

 nie korzystają z dodatkowych kursów, czy szkole, 

 nie są aktywni zawodowo, 

 nie pracują ze względu na to, iż nie chcą, a nie przez to, iż nie mogą; 
─ Młodych, którzy odnajdują się na rynku pracy

11
. 

                                                 
10

 Podział na podstawie własnych obserwacji. 
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Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę tzw. NEETS-ów
12

. Nie są oni 
zatrudnieni, nie uczą się oraz nie podnoszą swoich kwalifikacji

13
. Wśród grupy 

NEETS-ów znajdują się ludzie młodzi. W poszczególnych krajach do tej, którzy 
pozostają poza sferą edukacji oraz zatrudnienia, zaliczane są osoby nie tylko 
bezrobotne, ale także osoby, które przedwcześnie zakończyły proces edukacji. 
Najczęściej pozostają na czyimś utrzymaniu, dobrowolnie lub z konieczności. 
Eurofound wykazał w swoich badaniach, iż grupa NEETS-ów swoim zakresem 
obejmuje: 

─ młodych bezrobotnych; 
─ młodych, niezdolnych do podjęcia pracy lub nauki z różnych przyczyn,  

np. niepełnosprawność, choroba; 

─ młodych niezaangażowanych, którzy zniechęcili się do dalszego 
poszukiwania pracy; 

─ młodych poszukujących/oczekujących, którzy nie chcą pracować poniżej 
swoich umiejętności; 

─ młodych dobrowolnie stającymi się NEETS-ami, którzy są zaangażowani  
w inne aktywności, takie jak sztuka, podróże czy muzykę

14
. 

Komisja Europejska opublikowała 6. Edycję Monitora Kształcenia i Szkolenia, 
w której zawarła m.in. zmiany w systemach kształcenia w krajach UE28 na 
przestrzeni ostatnich lat. Najniebezpieczniejszym zjawiskiem zaobserwowanym 
przez komisję, było to, iż z roku na rok odsetek ludzi z brakami w podstawach 
takich jak czytanie czy matematyka, zwiększa się. W 2015 roku w Polsce odsetek 
15-latków wykazujących braki w umiejętności czytania oraz interpretacji tekstu 
zwiększył się o ponad 1/3 w stosunku do 2012 roku.  Co prawda Polska na tle Unii 
Europejskiej wypada lepiej, jednakże czy jest z czego się cieszyć? Należy 
zahamować wzrost rozprzestrzeniania się tego zjawiska. W wieku 15 lat łatwiej jest 
nadrobić występowanie braków w umiejętności czytania, , czy podstawowej wiedzy 
z zakresu matematyki, niż w dorosłym życiu

15
.  

Młodzi ludzie już po szkole, albo jeszcze w trakcie szkoły, gdy robią pierwsze 
kroki na rynku pracy zderzają się z przytłaczającą rzeczywistością. Większość  
z nich nie jest przygotowana na to, co ich czeka, przez co przystają na warunki, 
które często im nie pasują. Podejmują bezpłatne długotrwałe praktyki oraz staże za 
minimalną krajową.  Młodzi często poprzez pracę poniżej swoich kwalifikacji, czy 
na umowach innych niż umowy o pracę, są niepewni swojej przyszłości. Nie tylko 
tej dalszej ale też tej bliższej. Bardzo często pracodawcy stosują umowy na czas 
określony, co wiąże się ze zwiększeniem stresu przy zbliżającym się terminie 
końca umowy. Często pracownik nie wie, czy dana umowa zostanie przedłużona, 
czy też współpraca z danym pracodawcą zostanie zakończona. Pracownik, który 
jest zatrudniony na podstawie umowy po pracę, ma dostęp do szeregu 
przywilejów. Ma dostęp do m.in. płatnych urlopów wypoczynkowych, czy do 

                                                                                                                            
11

 Młodzi odnajdujący się na rynku pracy będą grupą ludzi, którzy zarabiają adekwatne wynagrodzenie 
do swojej wiedzy oraz doświadczenia. 

12
 NEETS – not in employment, education or training. 

13
 Więcej informacji można znaleźć w raporcie Eurofound, 2012, NEETs – Young people not in 
employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

14
 B. Serafin-Juszczak, NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”. 2014, nr 49, s. 45-60. 

15
 Dorośli Polacy nie kształcą się, Lewiatan. Warszawa 2017. 
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płatnych urlopów zdrowotnych. Pracując na innej podstawie, niż na umowie  
o pracę, pracownik pozbawiony jest powyższych zabezpieczeń oraz innych 
korzyści z niej płynących. Młodzi zaczynając swoją przygodę na rynku pracy 
bardzo często pracują poniżej swoich kwalifikacji, za dużo niższe pieniądze, by 
zdobyć doświadczenie. Bardzo łatwo wpaść wtedy mogą w pułapkę. Pracując 
poniżej kwalifikacji, mogą nie zostać docenieni, co za tym idzie, mają nikłe szanse 
na awans. Osoby zasilające grupę prekariuszy charakteryzują się wykonywaniem 
pracy na niepewnych stanowiskach. Odczuwają niepewność nie tylko finansową. 
Poprzez brak zabezpieczeń charakterystycznych dla umów o pracę, nie mają 
pewności zatrudnienia, nie mogą ułożyć sobie przyszłości, nie utożsamiają się  
z wykonywanym zawodem, przez co nie utożsamiają się z żadną grupą społeczną, 
czy tez pracowniczą. To z kolei prowadzi do niepewności społecznej, niskiej 
samooceny i samotności. Reasumując młodzi znajdujący się wśród prekariuszy 
najczęściej: 

─ wykonują pracę na niepewnych stanowiskach; 
─ mają utrudniony dostęp do świadczeń; 
─ nie posiadają tożsamości zawodowej; 
─ bardzo często są wyzyskiwani przez pracodawców; 
─ mają małe szanse na awans zawodowy oraz społeczny

16
. 

Prekariuszy można podzielić ze względu na to, czemu znaleźli się w takim 
położeniu oraz przez jego przystosowanie się do niekorzystnej sytuacji, w której się 
znalazł. Przyczyn znalezienia się wśród osób należących do grupy prekariuszy jest 
kilka. Wśród nich, bardzo niebezpieczne dla ludzi młodych są: 

─ zatrudnienie na umowach śmieciowych (umowy zlecenie, o dzieło); 
─ brak pracy, wykształcenia połączony z przeświadczeniem, iż wszystkiemu 

winne jest państwo;  

─ wiara w to, iż wyższe wykształcenie jest równoznaczne ze znalezieniem 
dobrze płatnej pracy

17
. 

 
Podsumowanie 
Bezrobocie oraz bierność zawodowa ludzi młodych jest zagrożeniem, ale 

jednocześnie wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej i nie tylko. Brak aktywności 
zawodowej wśród młodych pogłębia ich frustracje oraz niezadowolenie. Jest to 
także marnowanie talentów i potencjału wśród młodych ludzi, co przekładać się 
może na straty finansowe. Raport Eurofoundu poruszający kwestie bezrobocia 
wykazał, iż brak działań w kierunku niwelowania bezrobocia i bierności zawodowej 
wśród ludzi młodych w dłuższym okresie czasu może przynieść dużo większe 
koszty, niż wszelkie inicjatywy i programy odpowiedzialne za aktywizowanie 
młodych ludzi na rynku pracy. Należy pamiętać, że praca poniżej kwalifikacji 
doprowadza do braku wiary w siebie i we własne umiejętności, niskiej samooceny 
oraz wypalenia zawodowego. Efektem  tego jest pojawiająca się niechęć do walki 
o lepsze zatrudnienie. Kształtowana przez rząd polityka społeczna powinna 
zmierzać w kierunku efektywniejszego wykorzystania potencjału nie tylko ludzi 
młodych, ale także ogółu społeczeństwa. 

                                                 
16

 G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa 2014, s. 43-53. 
17

 Tamże. 
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Komisja Europejska od 2013 roku wdraża inicjatywę „Gwarancje dla 
młodzieży”. Inicjatywa ta jest zobowiązaniem wszystkich państw członkowskich, by 
gwarantowały młodym do 25 roku życia, którzy w przeciągu 4 miesięcy stracili 
pracę, bądź zakończyli kształcenie formalne dostęp do: 

─ „dobrych jakościowo ofert pracy; 
─ kształcenia ustawicznego; 
─ przygotowania zawodowego; 
─ lub stażu”

18
. 

Wprowadzenie programu „Gwarancje dla młodzieży” przyczyniły się do 
polepszenia możliwości oraz szans ludzi młodych na rynku pracy poprzez 
ułatwienie reform strukturalnych i innowacyjnych w zakresie polityki krajów Unii 
Europejskiej. W latach 2013-2015 państwa członkowskie przyjęły instrumenty 
rynku pracy kładące nacisk na politykę na rzecz zatrudniania młodzieży

19
. 

W 2015 roku w Bułgarii w ramach krajowego programu gwarancji dla 
młodzieży stworzono sieć mediatorów młodzieżowych, która ma docierać do 
młodzieży NEETS, by mobilizować ją do podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku 
odnalezienia się na rynku pracy

20
. 

Zdecydowanie potrzebne są reformy w zakresie między innymi poprawy 
systemów kształcenia. Tu naprzeciw wychodzi projekt Ustawy 2.0 – założenia 
systemu szkolnictwa wyższego oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Próbują one dostosować się do potrzeb występujących 
na rynku pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadziła refundację składek na ubezpieczenie społeczne, dzięki którym 
dużo łatwiej jest młodym do 30 roku życia podjąć pierwszą pracę. Przywrócenie 
szkół zawodowych i kształcenia zawodowego także może pozytywnie się 
przyczynić do zmian postaw wśród ludzi młodych.  

Aktywizowanie młodzieży powinno być ważnym elementem budżetu 
poszczególnych krajów, w tym także Polski. Unia Europejska wspiera takie 
inicjatywy z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz 
zatrudniania młodzieży. Dla osób w wieku 15-18 lat departament Rynku Pracy 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poszukujących już pracy, 
proponuje połączenie nauki z pracą poprzez Ochotnicze Hufce Pracy. Jednakże 
wśród ludzi młodych nie jest to na tyle popularne, by dawało już w tym momencie 
widoczne pozytywne skutki. Należy skupić się na rozpowszechnianiu informacji,  
w jaki sposób ludzie młodzi mogą szukać pracy, jak mogą dodatkowo podnosić 
swoje kwalifikacje oraz zdobywać nowe doświadczenia ważne dla przyszłych 
pracodawców. Już w szkołach młodzi powinni być przygotowywani na to, co ich 
czeka po ich skończeniu. Powinni wiedzieć czego się będzie od nich wymagać nie 
tylko w sferze społecznej, ale także w sferze ekonomicznej. 

 

                                                 
18

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl (pobrano 08.11.2017 r.). 
19

 Więcej informacji nt. realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w poszczególnych 
krajach, można znaleźć w dokumencie roboczym służb Komisji COMMISSION STAFF 
WORKINGDOCUMENT Accompanying the documentCommunication from the Commission to the 
European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative 
three years on z 2016 roku. 

20
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl (pobrano 08.11.2017 r.). 



346 
 

 

Streszczenie 
W czasach dynamicznego rozwoju ludzie młodzi stanowią bardzo dużą ilość 

osób na rynku pracy. Przez swoją liczebność przyczyniają się do powiększania się 
grona prekariuszy oraz NEETS-ów. Celem artykułu jest próba analizy młodych 
znajdujących się na rynku pracy. W artykule wykorzystano analizę literatury, aktów 
prawnych, dokumentów oraz analizę danych statystycznych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo socjalne, młodzież, prekariat, NEETS, 
rynek pracy 

 
Summary 
Young people constitute increasingly bigger group on the job market. Buy their 

abundance, they contribute to the growth of the precariat group and the NEETS 
group. The objective of this article is an attempt to analyze young people on the 
labor market. The following research methods have been implemented in this 
article: a literature and legal acts review, documents analysis and analysis of 
statistical data. 

Key words: social security, young people, precariat, NEETS, labor market 
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ADAPTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI 
 
 

Wprowadzenie 
 Zagadnienia dotyczące adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy 
pozostają jednymi z ważniejszych kwestii społecznych, a ponadto należą do 
złożonych i trudnych. Są problemem wchodzącym w zakres zainteresowania wielu 
dyscyplin nauki, w tym ekonomii, socjologii pracy, pedagogiki i psychologii pracy. 
Ujawniają się z różnym natężeniem w organizacjach zatrudniających nowych 
pracowników. Są ważne w równym stopniu dla organizacji, jak i dla osoby nowo 
zatrudnionej, bowiem w miejscu pracy człowiek spędza znaczącą część swojego 
dorosłego życia. Ponadto, w środowisku pracy kształtuje cechy osobowości, 
postawy, zachowania, zdobywa wiedzę i doświadczenie zawodowe. Chociażby  
z tych względów nowo przyjęte osoby, zanim staną się pełnowartościowymi 
pracownikami, powinny przejść właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces 
adaptacyjny. Proces, który pozwoli pracownikowi zaaklimatyzować się do 
warunków panujących w organizacji i przystosować się do nowej roli w swoim 
życiu, do zadań wynikających ze stanowiska pracy, do współpracowników  
i przełożonych oraz do materialnych warunków pracy.  
 W świecie współczesnym w warunkach powszechnej konkurencyjności 
decydujące znaczenie ma jakość zatrudnianych pracowników. Mając ten fakt na 
względzie organizacje na wszelkie możliwe sposoby starają się realizować 
efektywną politykę personalną. Jednak dość często zapominają o końcowym 
ogniwie w procesie rekrutacji, jakim jest adaptacja społeczna i zawodowa 
pracowników. Zdarza się, że procedura adaptacyjna nowo przyjętego pracownika 
kończy się na przeszkoleniu z BHP, podpisaniu umowy o pracę oraz zapoznaniu 
się z zakresem obowiązków na stanowisku. Nie jest to najefektywniejsze 
rozwiązanie, bo częstokroć bardzo wartościowi, kompetentni pracownicy rezygnują 
z pracy, zanim ktoś poda im pomocną dłoń.  
 Polityka kadrowa organizacji winna zakładać, że każdy nowy pracownik lub 
pracownik obejmujący nowe stanowisko musi przejść proces adaptacyjny zarówno 
do stosunków wynikających ze struktury i funkcji organizacji, jak i stosunków 
koleżeńskich

1
. W artykule rozważam kwestie dotyczące procesu adaptacyjnego 

pracownika do warunków panujących w organizacji. Natomiast proces ten 
postrzegam jako czynności, które pozwalają w sposób umiejętny, bezkonfliktowy 
wprowadzić nowego pracownika w tok funkcjonowania organizacji. Jako czynności 
dające pracownikowi poczucie sensu podjęcia pracy oraz zadowolenia z jej 
wykonywania. Ale proces adaptacji to także stworzenie warunków pracownikowi do 
udziału w szkoleniu, do udziału w życiu kulturalnym organizacji, to kreowanie okazji 
do wykazania się przez pracownika działaniami twórczymi na rzecz organizacji, do 
identyfikowania się z zadaniami organizacji. 

                                                 
1
 M. Rutkowska, Adaptacja społeczno-zawodowa (w:) H. Bieniok (red.): System zarządzania zasobami 
ludzkimi przedsiębiorstwa. Katowice 2006, s. 115. 
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Adaptacja – interpretacja pojęcia 
 Adaptacja, to pojęcie bardzo szerokie i wieloznaczne. W celu przybliżenia 
jego sensu w szerszym kontekście przytaczam definicje niektórych  
autorów. Według Jana Szczepańskiego przystosowanie, to „proces świadomej  
i podświadomej modyfikacji społecznej nabytych cech, tak aby były one zgodne  
ze wzorcem cech uznawanych w danym środowisku za normalne i pożądane  
i aby pozwalały na rozwiązanie problemów współżycia w sposób możliwie 
bezkonfliktowy”

2
.  

 Henryk Olesiak uważa, że „podstawowym miernikiem stopnia adaptacji 
określonego pracownika do określonego środowiska jest stopień jego zadowolenia 
z wykonywanej działalności zawodowej”

3
. W przekonaniu Beaty Jamke adaptację 

najczęściej traktuje się jako końcowy etap doboru pracownika. Dopiero fachowe 
dopełnienie tego etapu „uruchamia” potencjał kwalifikacji pozyskanego pracownika: 
jest przekładnią między teoretycznie zdefiniowanymi możliwościami pracownika  
a jego rzeczywistym potencjałem

4
. Adam Szałkowski adaptację społeczną 

pracownika określa jako „przyjęcie i akceptację systemu wartości obowiązującego 
w nowym miejscu pracy. W systemie tym szczególne znaczenie przypisuje 
zwyczajom, poglądom, zainteresowaniom, postawom, zachowaniom i sposobom 
działania tworzącym kulturę organizacji”

5
. Adaptacja społeczno-zawodowa, wg 

Moniki Rudkowskiej, stanowi integralną część pozyskiwania ludzi do organizacji. 
Jej zasadniczym celem jest doprowadzenie – w możliwie najkrótszym czasie – do 
pełnego zaangażowania i efektywności działań nowo zatrudnionego pracownika

6
. 

W interpretacji Włodzimierza Chojnackiego, adaptacja to element w procesie 
zarządzania zasobami ludzkimi, który następuje po etapie selekcji personelu  
i polega na wprowadzeniu do firmy nowo zatrudnionej osoby poprzez  
zapoznanie jej ze strategią, organizacją, infrastrukturą i zadaniami. W ujęciu 
interdyscyplinarnym jest to proces przystosowania jednostki, grupy lub organizacji 
do zmieniających się warunków środowiska fizycznego, społecznego, 
politycznego, militarnego, ekonomicznego i kulturowego

7
. Dla Augustyna Bańki 

przystosowanie oznacza „stan równowagi, odpowiedzialności lub korespondencji 
między cechami jednostki i cechami jej środowiska”

8
. Dostosowanie po stronie 

pracownika powinno polegać na zwiększeniu możliwości wykonywania pracy  
i satysfakcji z jej wykonywania, a w przypadku organizacji (środowiska pracy) na 
dostosowaniu wymagań poprzez ułatwienia w czynnościach pracy

9
.  

Wynika stąd, że pojęcie „adaptacja” posiada wiele odcieni, a złożoność 
procesu adaptacji jest implikowana branżą organizacji, różnicą kulturową oraz 
normami i celami zespołu pracowniczego danej organizacji, a nowo przyjętym 

                                                 
2
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3
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4
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2001, s. 47-48. 
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hasło: Adaptacja, s. 9. 
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  A. Bańka, Psychopatologia pracy. Poznań 2016, s. 140. 
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pracownikiem. Istota adaptacji polega zaś na reakcji, na zmiany zachodzące 
zarówno w człowieku, jak i w otoczeniu, w wymiarze rodziny, społeczności lokalnej, 
społeczności narodowej i międzynarodowej

10
. Analizując proces adaptacji w nieco 

węższym wymiarze, można stwierdzić, że jego istotą jest „przekazanie wzorów 
zachowań, które będą od pracownika wymagane w przyszłości, zarówno w sferze 
zawodowej, jak i społeczno-kulturowej”

11
. 

 
Proces adaptacyjny pracownika w organizacji 

 Nadrzędnym celem procesu adaptacji jest doprowadzenie do stanu 
równowagi pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami nowego 
pracownika a wymaganiami formułowanymi przez organizację. Dana osoba 
podejmująca pracę wnosi do organizacji swój dotychczasowy zasób wiedzy  
i doświadczenia, swoje nawyki i upodobania, przyzwyczajenia, zapał i chęć do 
pracy, ale wnosi także swoje potrzeby i cele. Wszystkie te czynniki decydują  
o sposobie zachowania się w organizacji. Dochodzi zatem do swoistej konfrontacji 
nowego pracownika z organizacją, w wyniku której mamy do czynienia  
z ujawnieniem się rozbieżności pomiędzy wyobrażeniami pracownika, powziętymi  
z reguły podczas procesu rekrutacji, a tym, co dana organizacja w rzeczywistości 
oferuje. Powstały dysonans może dotyczyć zarówno fizycznego środowiska  
pracy oraz współpracowników, jak też zadań i obowiązków, które mają  
być realizowane

12
. Ten dysonans przyczynia się do uruchomienia procesu 

dostosowawczego – strony procesu starają dopasować się do siebie. Należy 
jednak zauważyć, że zasadnicze znaczenie w tym dopasowaniu mają cechy 
osobowe pracownika nowego i tych pracujących już w organizacji, mniejsze zaś 
cechy fizyczne środowiska. Bo to człowiek jest kreatorem i adresatem zmian, 
ponadto posiada duży, lecz nie w pełni zbadany potencjał dostosowawczy. Bywa 
też tak, iż stres związany z nową pracą i rozbieżności między celami organizacji  
a wizją własnych zamierzeń są tak duże, że wykraczają poza możliwości 
przystosowania się nowego pracownika i dochodzi wówczas do rezygnacji  
z podjętej pracy. 
 Podjęcie pracy w nowym miejscu stanowi nie lada wyzwanie dla nowo 
przyjętego pracownika, jak również określone zadanie dla organizacji. Nawet jeśli 
pracownik posiada określone doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc 
pracy, to jednak nie jest w stanie natychmiast i w pełni ogarnąć ani zakresu zadań, 
ani efektywnych metod ich realizacji. Dopiero formalne, ale i nieformalne 
zaadoptowanie się w nowym środowisku tworzy warunki do perspektywicznej  
i efektywnej pracy. 
 Dla nowego pracownika ważnym ogniwem w procesie adaptacyjnym jest 
przydzielenie stanowiska pracy. Jest ono punktem wyjścia, z którego rozpoczyna 
poznawanie nowego otoczenia, samemu będąc poznawanym

13
. Nieco odmienną 

kwestią w procedurze adaptacyjnej jest podejmowanie pracy zawodowej, po raz 
pierwszy, która najczęściej dla „młodego” pracownika stanowi dodatkowo 
przeżycie emocjonalne. Młody człowiek w pierwszej pracy adaptuje się nie tylko do 
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wymagań konkretnego stanowiska i organizacji, ale do wymagań pracy w ogóle – 
jako nowego etapu życia. Pracownik w takiej sytuacji, pomimo posiadanej wiedzy  
o specyfice pracy, nie jest w stanie wyobrazić sobie ani oczekujących go zadań, 
ani metod satysfakcjonujących ich realizację. Podjęcie pierwszej pracy zawodowej 
jest jednym z przełomowych momentów w życiu każdego człowieka. Postawy  
i nawyki wyniesione z pierwszej pracy utrwalają się szczególnie silne, nie są 
bowiem korygowane w postaci innych doświadczeń zawodowych – nie są 
relatywizowane. Częstokroć młodzi ludzie z podjętą pracą wiążą daleko idące 
plany, oczekiwania, nie zawsze i nie tylko ekonomiczne, ale także dotyczące 
możliwości doskonalenia się i permanentnego rozwoju zawodowego. Oczekiwania 
te, w znacznej mierze, zależą od miejsca pracy zawodowej w hierarchii wartości 
danego człowieka, od jego ambicji i trafności samooceny

14
. Można stwierdzić, że 

adaptacja społeczno-zawodowa w pierwszej pracy jest źródłem stymulującym lub 
osłabiającym możliwości, motywacje i aspiracje pracownika i przyczynia się do 
ukierunkowania przyszłego życia zawodowego w stronę prowadzącą do sukcesu 
lub do niepowodzenia

15
. Z tych chociażby względów proces adaptacji pracownika 

podejmującego pracę zawodową po raz pierwszy winien przebiegać zgodnie ze 
sprawdzonymi modelami adaptacji. 
 Proces adaptacyjny dla nowego pracownika rozpoczyna się od rekrutacji  
i selekcji. Po zaakceptowaniu oferty pracy kandydata i zatrudnieniu go na 
odpowiednim stanowisku wchodzi on do organizacji. Z chwilą zatrudnienia 
rozpoczyna się pierwszy z etapów procesu adaptacyjnego: identyfikacja  
i zarejestrowanie zmiany – etap ten jest niezmiernie ważny zarówno dla 
pracownika, jak i organizacji. Pracownik znajduje się w nowej dla siebie sytuacji,  
i wiele w tym przypadku zależy od sposobu przeprowadzenia rekrutacji. Jeśli  
w stadium rekrutacji kandydat do pracy nie otrzymał wyczerpujących informacji  
o wymaganiach na stanowisku pracy, to konfrontacja z rzeczywistością może 
wzbudzić raczej negatywne niż pozytywne odczucia. Zatem w pierwszym dniu 
pracy pracownik powinien otrzymać informacje uzupełniające o wymaganiach na 
stanowisku pracy i zapoznać się z przydzielonymi obowiązkami. Nie chodzi o to, by 
je w sposób bezdyskusyjny zaakceptował, ale, by się do nich ustosunkował. Jest  
to warunkiem przejścia do drugiego etapu, a mianowicie do poszukiwania 
rozwiązań adaptacyjnych. Jest to czas na podjęcie działań niwelujących bariery 
adaptacyjne. Kolejnym z etapów adaptacji powinien być wybór odpowiednich form 
adaptacyjnych – wskazanie najkorzystniejszego z możliwych wariantów adaptacji. 
Następnym z etapów, uruchomieniem i wdrożeniem procesów przystosowawczych, 
zajmuje się zwyczajowo bezpośredni przełożony lub opiekun odpowiedzialny za 
wdrożenie nowo przyjętego pracownika. Przedostatnim etapem jest faza 
monitorowania. Częstokroć przybiera ona formę rozmów z pracownikiem, w czasie 
których opiekun (przełożony) odpowiedzialny za ten etap może dokonać wstępnej 
oceny przydatności pracownika, pozyskać od niego uwagi i spostrzeżenia 
dotyczące zakresu obowiązków i sposobów ich realizacji. Może również uzyskać 
wiedzę, w jakim stopniu oczekiwania związane z nową pracą zostały spełnione.  
Na tym etapie przełożony ma sposobność do wykazania się umiejętnością 
konstruktywnej oceny kompetencji nowego pracownika. Ostatni z etapów, 
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osiągnięcie pożądanego stanu równowagi, jest bardzo ważny z punktu widzenia 
integracji i zatrzymania nowego pracownika w organizacji

16
.  

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych pracowników, organizacje 
oferują różnego rodzaju programy szkoleniowe, które nowo zatrudnionym dają 
szansę poznania organizacji, warunków i sposobów pracy oraz kultywowanych 
przez nią tradycji. Zorganizowane szkolenie może np. dotyczyć doskonalenia 
umiejętności pracy zespołowej i może odbywać się w formie wspólnego wyjazdu 
lub cyklicznych spotkań po pracy. Taka forma szkolenia ułatwia komunikację 
wewnątrz organizacji i wzmacnia więź pomiędzy współpracownikami. Zakończenie 
szkolenia wyjazdowego winno przybrać wymiar mniej formalny, jak np. spotkanie 
przy ognisku, które sprzyja odłożeniu na bok spraw zawodowych, tworząc klimat 
do nawiązania nieformalnych więzi towarzyskich

17
.  

 W najwyższym stopniu nowemu pracownikowi może pomóc – wprowadzić go 
w zakres obowiązków – jego bezpośredni przełożony. To bezpośredni przełożony 
jest odpowiedzialny (formalnie) za faktyczne wdrożenie nowego podwładnego do 
pracy na przydzielonym stanowisku. Powinien przywitać go, wskazać jego miejsce 
pracy, przedstawić współpracowników, omówić wymagania oraz zasady rozliczania 
i oceniania wyników. Rola bezpośredniego przełożonego we wdrażaniu nowego 
pracownika jest o tyle istotna, że to on jest głównym podmiotem oceniającym, po 
okresie próbnym, faktyczną przydatność pracownika na stanowisku pracy. Zatem 
powinien dołożyć wszelkich starań, by w okresie adaptacyjnym zaktywizować 
nowego pracownika w zakresie jego możliwości i umiejętności

18
.  

Rozwiązaniem często stosowanym w niektórych organizacjach jest też 
wyznaczenie opiekuna spośród osób już zatrudnionych. Na opiekuna wybiera się, 
w sposób formalny osobę, która wyraża zgodę, ale także posiada łatwość 
nawiązywania kontaktów, posiada ponadto doświadczenie i prezentuje pozytywne 
postawy zawodowe, jak i społeczne. Pomoc opiekuna, która może przerodzić się  
w pomoc koleżeńską, powinna być skoncentrowana na rzeczywistym, czynnym 
wprowadzeniu osoby zatrudnionej w nowe środowisko pracy, zarówno zawodowe, 
jak i społeczne. To od opiekuna nowy pracownik winien uzyskać wszelkie 
informacje dotyczące obszaru powierzonych mu zadań.  

Oprócz wymienionych podmiotów zajmujących się adaptacją nowych 
pracowników należy jeszcze wspomnieć o doradcy ds. adaptacji. Wyodrębnienie  
w danej organizacji funkcji doradcy ds. adaptacji jest wyrazem troski i przykładania 
należnej uwagi do zorganizowanego, sprawnego wdrażania nowo zatrudnionych 
pracowników do zadań i kultury organizacji. Rolą doradcy jest opracowane 
ramowego programu adaptacyjnego i jego wariantów dostosowanych do wymagań 
poszczególnych rodzajów stanowisk, a także analizowanie bieżące postępów  
w realizacji programu adaptacyjnego nowo zatrudnionych pracowników

19
. Należy 

podkreślić, że współpraca i uzupełnianie się wymienionych podmiotów  
w czynnościach wspomagających nowo zatrudnioną osobę, przynosi pozytywne 
skutki. Bowiem, im większe wsparcie znajdzie nowy pracownik, tym szybciej stanie 
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się on pełnowartościowym członkiem organizacji, a tym samym obniży koszty 
adaptacji – finansowe, czasowe i emocjonalne

20
. 

 
Czynniki współdecydujące o przebiegu adaptacji 

 Istnieje wiele czynników warunkujących efektywność procesów adaptacyjnych 
nowych pracowników w organizacji. Możemy do nich zaliczyć między innymi: 

 dotychczasowe doświadczenie zawodowe pracownika; 
 rodzaj i charakter wykonywanej pacy; 
 forma własności organizacji; 
 pozycja na rynku; 
 wielkość i struktura organizacji; 
 kultura organizacyjna; 
 kondycja finansowa. 

W procesie adaptacyjnym winno się uwzględniać owe czynniki i dostosować go do 
specyfiki danej organizacji, zatrudniającej nowego pracownika

21
.  

 Mając na względzie kwestie dostosowania się pracownika do nowego 
otoczenia, do stanowiska pracy, do przełożonego, do współpracowników, należy 
zauważyć, że odpowiedzią na tego typu dylematy są: właściwie i starannie 
przeprowadzona rekrutacja oraz zrealizowany w pełnym zakresie proces 
adaptacyjny. Rekrutacja pracowników, czyli przyjmowanie ich do pracy to jedno  
z podstawowych zadań polityki personalnej każdej organizacji. Rekrutacja odnosi 
się do nowych pracowników i obejmuje wszystkie czynności wyspecjalizowanych 
działów kadrowych, od zamieszczenia ogłoszenia do przyjęcia do pracy

22
. Zaś 

źródłem pozyskiwania pracowników na wakatujące stanowiska może być własna 
firma – rekrutacja wewnętrzna i/lub kandydaci spoza firmy – rekrutacja zewnętrzna. 
Rekrutacja wewnętrzna ma wiele pozytywnych wymiarów. Może dodatkowo 
motywować pracowników do lepszej, efektywniejszej pracy poprzez wskazanie im 
możliwości awansu i rozwoju zawodowego w firmie. Skraca również czas 
przystosowania się pracownika do organizacji – do nowych warunków stanowiska 
pracy, do nowych zadań, bowiem znane są mu wewnętrzne procedury i kultura 
organizacyjna firmy

23
. 

W obrębie rekrutacji prowadzi się również selekcję (dobór), podczas której 
dokonuje się ostatecznego wyboru kandydatów do pracy. Etap ten wyróżnia  
się całokształtem działań podejmowanych w celu wyboru pracownika, spośród 
grupy kandydatów na dane stanowisko, za pomocą dostępnych metod,  
technik i narzędzi. Najczęściej doboru dokonuje się na podstawie informacji 
zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także na podstawie 
dodatkowych dokumentów takich jak: dyplomy ukończonych uczelni, referencje, 
opinie, świadectwa pracy, tudzież inne dowody kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego

24
. Zwieńczeniem selekcji jest rozmowa kwalifikacyjna, która stanowi 

ważny element oceny kandydatów do pracy. Rozmowa umożliwia skorygowanie 
(uzupełnienie) informacji o kandydacie zamieszczonych w dokumentach oraz jest 
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okazją do bezpośredniej, osobistej oceny kandydata, jego zachowania, 
umiejętności wysławiania się, wiedzy specjalistycznej i innych kompetencji. Daje 
możliwość dość szczegółowej diagnozy kandydata pod kątem jego przydatności na 
określone stanowisko. Stwarza także szansę na przedstawienie kandydatowi 
informacji o celach i strukturze organizacji

25
. 

Jeśli przyjmiemy, że rekrutacja i selekcja zostały przeprowadzone prawidłowo, 
to znaczy, że przyjęto pracownika, którego wiedza, możliwości i umiejętności są 
adekwatne do wymagań stanowiska. Zdaje się, że również ważnym, oprócz 
prawidłowej rekrutacji i selekcji, w dostosowaniu się pracownika do nowych 
warunków pracy jest życzliwa pomoc przełożonego i współpracowników. Natomiast 
utrudnieniami mogą być: wadliwe wyposażenie stanowiska pracy, brak rzetelnego 
przeszkolenia, niejednoznaczne polecenia przełożonych, zakłócenia w komunikacji 
pionowej i poziomej.  

Stanowisko pracy powinno być tak urządzone, aby nie przeciążać pracownika 
dodatkowymi czynnościami zakłócającymi jego efektywność. Powinno stwarzać 
warunki dostępu do niezbędnych informacji i być tak zaprojektowane, by 
umożliwiało optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika.  
Ważne jest również, żeby nowo zatrudniony pracownik nie odczuwał ciągłej 
kontroli na stanowisku pracy i odwrotnie, całkowitego braku zainteresowania przez 
przełożonego jego osobą. 
 W analizie procesu adaptacji należy również uwzględnić dostosowanie się do 
roli i zadań – przystosowanie się do pracy zawodowej. Dostosowanie się do roli 
znaczy coś więcej niż przystosowanie się do funkcji i warunków. Pracownik 
powinien zaakceptować cel działania, obowiązki, społeczne normy postępowania 
oraz symbole i zwyczaje obowiązujące w Danej organizacji. Są to konieczne 
warunki przystosowania, mimo że nie dotyczą samej treści pracy

26
. Proces 

przystosowania jest uzależniony od tego, czy rola jaką pracownik ma do 
odgrywania jest zgodna z jego wolą, preferowanymi wartościami, ambicjami, czy 
raczej narzucana jest wbrew jego woli. Jeśli w praktyce pracownik nie wywiązuje 
się należycie ze swej roli, to możemy mówić albo o braku przystosowania (rola 
narzucona), albo o bierności w podejściu do odgrywania powierzonej mu roli. 
Należy podkreślić, że przyczyn nieprzystosowania się pracownika do powierzonej 
roli można się doszukiwać w błędach organizacji, jak i pracownika. Do często 
występujących należą między innymi: 

 nietrafność wyboru zawodu; 
 rozczarowanie samą pracą; 
 zła atmosfera pracy; 
 różnice kulturowe (obyczajowe): pracownik – przełożony, pracownik – 

współpracownicy; 
 deficyt osobowościowych zdolności przystosowawczych pracownika. 

Niewątpliwie procesowi adaptacyjnemu sprzyjają sformułowane w sposób 
jednoznaczny podstawowe zasady dotyczące zadań na stanowisku pracy. Oto 
niektóre z nich: 

 zasada przystosowalności – dopasowanie zadań do kwalifikacji, zdolności  
i możliwości wykonawczych danego pracownika; 
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 zasada optymalnej specjalizacji – dostosowanie zadań pracownika do 
funkcjonalności maszyn i narzędzi oraz warunków otoczenia; 

 zasada należytej szczegółowości – definiować zadania pracownikowi  
w taki sposób, by pozostawiały zakres swobody, odnośnie technicznych  
i organizacyjnych koncepcji ich realizacji; 

 zasada celowości – zadania pracownika na stanowisku pracy powinny być 
zbieżne z celami organizacji

27
. 

Procesowi adaptacji sprzyja także projakościowa kultura organizacyjna. W takich 
organizacjach pracownicy identyfikują się z firmą, czują się z nią związani, ochoczo 
podkreślają swoją przynależność, często i chętnie używają zwrotu „my”, mówiąc  
o całej organizacji. Projakościowa kultura łączy ludzi, ułatwia im współdziałanie, 
angażuje do realizacji celów, jako wspólnych dla wszystkich pracowników.  
Kadra kierownicza (przełożeni) traktują podwładnych przede wszystkim jako 
współpracowników. Natomiast szeregowi pracownicy postrzegają przełożonych 
jako przywódców reprezentujących wszystkich pracowników. Wypada podkreślić, 
że właśnie kultura projakościowa wzmacnia pozycję organizacji, kształtuje 
pozytywne uczucia do firmy i do ludzi stanowiących jej zespół

28
. 

 
Czas trwania procesu adaptacyjnego 
Uczestnictwo w organizacji rozpoczyna się od momentu podjęcia decyzji  

o zatrudnieniu pracownika, po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji  
i selekcji. Czas trwania procesu adaptacyjnego jest zróżnicowany i zależy od wielu 
czynników. Może wynosić kilka dni, ale w niektórych organizacjach nawet rok. 
Doświadczenie wskazuje, że o czasie trwania procesu adaptacyjnego decydować 
może zarówno przygotowanie zawodowe nowego pracownika, wcześniejsza 
edukacja, kompetencje społeczne, rodzaj podejmowanej pracy, ale także stopień 
przygotowania organizacji do przyjmowania pracowników z zewnątrz. Zatem  
u każdego nowego pracownika procesy te będą się kształtowały odmiennie.  
Osoby o wszechstronnym wykształceniu zazwyczaj szybciej adaptują się do 
wymogów organizacji. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają także osobowość 
pracownika, jego wiek, dotychczasowe doświadczenie

29
.  

 Proces adaptacji trwa dłużej w przypadku osób, które podejmują zatrudnienie 
po raz pierwszy i nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego. Nowy 
pracownik z reguły wyposażony jest tylko w wiedzę niepopartą doświadczeniem, 
nie zna też reguł obowiązujących w organizacji. W sytuacji kolejnej pracy nowy 
pracownik dysponuje już określonym doświadczeniem, które może okazać się 
przydatne, łatwiej poradzi sobie w nowym środowisku, bowiem zna ogólnie zasady 
współpracy.  
 Czas trwania procesu adaptacyjnego zależy również od wielkości organizacji, 
jej sytuacji ekonomicznej oraz od branży, w której działa. W małych organizacjach, 
gdzie zakres koniecznych informacji przekazywanych nowemu pracownikowi jest 
zdecydowanie mniejszy niż w organizacjach dużych, czas trwania procesu 
adaptacyjnego ulega skróceniu. Nowy pracownik dość szybko odnajduje miejsce  
w strukturze organizacji i zaczyna rozumieć powiązania między poszczególnymi 

                                                 
27

 A. Żarczyńska-Dobiesz, dz. cyt., s. 87-88. 
28

 Szerzej kwestie te wyjaśnia: M. Kostera, Zarządzanie personelem. Warszawa 2010, s. 14-21. 
29

 Z. Janowska, dz. cyt., s. 84; A. Żarczyńska-Dobiesz, dz. cyt., s. 212. 
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komórkami. Zdecydowanie łatwiej dostrzega też związki miedzy realizowanymi 
zadaniami a cechami organizacji. Ponadto w mniejszych organizacjach charakter 
stosunków między przełożonym a podwładnymi jest mniej formalny. Zaś atmosfera 
pracy z reguły jest bardziej przyjazna, a życzliwość i troska ze strony 
współpracowników sprawiają, że nowy pracownik szybciej zacieśnia więź z grupą.  
 W dużych organizacjach czas przekazywania niezbędnych informacji wydłuża 
się. Wskazanym jest wcześniej informacje te odpowiednio wyselekcjonować,  
aby ochronić nowego pracownika przed ich nadmiarem. W dużych organizacjach 
poznawanie osób zarządzających, współpracowników oraz kompetencji 
poszczególnych działów wymaga także więcej czasu. Nowy pracownik, w tego 
typu organizacjach, wolniej i ostrożnej wchodzi w relacje koleżeńskie. Często  
ma problem w odnalezieniu swojego miejsca w strukturze organizacyjnej,  
odczuwa trudności orientacyjne w układzie hierarchicznym, co może powodować 
powątpiewanie, komu w rzeczywistości podlega. W dużych organizacjach częściej 
niż w małych obserwuje się rozmycie odpowiedzialności za proces adaptacji

30
. 

 Czas adaptacji nowego pracownika wydłuża się z reguły w organizacjach 
posiadających liczne oddziały zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. O okresie 
procesu adaptacyjnego współdecyduje także branża, w której pracownik 
podejmuje pracę. W branży z dominującym fachowym słownictwem (np. farmacja), 
nowi pracownicy miewają trudności ze zrozumieniem przekazywanych informacji. 
Czas adaptacji może się skrócić, jeśli pracownik zmieniający pracę trafi do tej 
samej branży. Ale zdarza się tak, że choć branża pozostaje ta sama, to 
obowiązujące reguły postępowania są zupełnie inne, a doświadczenie wyniesione 
z poprzedniego miejsca pracy bywa niejednokrotnie przedmiotem nieporozumień 
ze współpracownikami. Na przedłużanie się procesu adaptacji niewątpliwy wpływ 
mają warunki pracy, zwłaszcza warunki uciążliwe i szkodliwe. Ale na okres 
adaptacji wpływają także: sytuacja ekonomiczna organizacji, świadomość kadry 
kierowniczej i osób z działu personalnego, odnośnie konieczności podjęcia działań 
w tym obszarze, tj. opracowania i przestrzegania zasad przyjmowania nowych 
pracowników. 
 

Podsumowanie 
Celem każdej organizacji jest dążenie do sukcesu, do podniesienia swojej 

pozycji na konkurencyjnym rynku. Natomiast czynnik ludzki jest jednym  
z podstawowych wyznaczników konkurencyjności organizacji, jest także źródłem 
sukcesu.  

Zatem optymalizacja procesu przystosowania nowych pracowników powinna 
być jednym z ważniejszych działań strategicznych w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. Bowiem jakość procesu adaptacji ma istotny wpływ na 
efektywność gospodarowania kadrami, kształtuje i utrwala postawy wobec  
pracy, wobec organizacji. Przyczynia się do identyfikacji nowego pracownika  
z organizacją, zwiększa lojalność wobec niej. Fakt ten ma szczególne znaczenie  
w odniesieniu do młodej kadry, podejmującej pracę po raz pierwszy.  

Proces adaptacji – pośrednio – rozpoczyna się jeszcze przed zatrudnieniem 
pracownika: jego nastawienie do organizacji i podatność na wejście w jej kulturę 
zależy również od funkcjonującego w otoczeniu wizerunku firmy oraz prowadzonej 
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przez nią procedury rekrutacji i selekcji. Wykorzystywanie na tym etapie 
przemyślanych i obiektywnych informacji o pracy zwiększa szansę na osiągnięcie 
pełnego przystosowania zawodowego i społecznego pracownika w okresie 
adaptacji

31
. 

 
Streszczenie 
Autor w artykule podejmuję kwestie dotyczące procesu adaptacji nowych 

pracowników w organizacji. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz 
własnej refleksji definiuje pojęcie adaptacji. Ponadto zwraca uwagę na ważkość 
prawidłowego procesu adaptacji, na jego czynniki, na etapowość, kulturę 
organizacji, które współdecydują o efektywności tegoż procesu. Dostrzega 
również, że owe czynniki zwiększają szansę na osiągnięcie pełnego 
przystosowania zawodowego i społecznego pracownika w okresie przeznaczonym 
na adaptację. 

Słowa kluczowe: adaptacja, proces adaptacyjny, nowy pracownik, 
organizacja, polityka kadrowa 

 
Summary 
In the article, the author deals with issues regarding the process of adaptation 

of new employees in the organization. On the basis of the literature and his own 
reflection, he defines the concept of adaptation. In addition, he draws attention to 
the importance of the correct adaptation process, its factors, phasedness, and 
organizational culture., which co-determine the effectiveness of this process. He 
also notices that these factors increase the chance of achieving full occupational 
and social adjustment of the employee during the period for adaptation. 

Key words: adaptation, adaptation process, new employee, organization, 
human resources policy 
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PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU  

W CELU ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI  
W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH RUD MIEDZI 

 
 

Wprowadzenie 
Zapewnienie ciągłości procesu technologicznego wymaga nieustannego 

dostosowywania się do realiów gospodarki wolnorynkowej, zarówno do tych  
w Polsce, jak i na świecie ze względu na ekspansję globalną spółki KGHM.  
Na terenie Dolnego Śląska obecnie eksploatowanych jest sześć złóż, które 
przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
 
Rysunek nr 1: Złoża aktualnie eksploatowane przez KGHM Polska Miedź S.A. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://kghm.com/sites/kghm2014/files/document-

attachments/raport_micon.pdf. 

 
Każde z tych złóż posiada swoją specyfikę (inny poziom zalegania  

złoża, nachylenie złoża, miąższość, temperaturę, wilgotność
1,2

) i wymaga  
w związku z tym odpowiedniego podejścia, a nawet dostosowania już 
wypracowanego i sprawdzonego w innych warunkach procesu utrzymania ruchu  
w przedsiębiorstwie do aktualnego stanu rzeczy. Prawidłowa działalność służb 

                                                 
1
  M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, Ł Jasiński, Warunki eksploatacyjno-wydobywcze determinantem 
awaryjności maszyn dołowych – zarys problematyki. Poznań 2015, s. 47-56.  

2
  KGHM Polska Miedź S.A, Historia z przyszłością. 40 lat Zakładów Górniczych „Rudna”. Lubin 2014. 
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utrzymania ruchu w firmie posiada strategiczne znaczenie dla funkcjonowania 
firmy, a zwłaszcza dla potentata miedziowego zajmującego kluczowe miejsce na 
świecie w produkcji miedzi i srebra

3
.  Podstawowym celem służb utrzymania ruchu 

(SUR) jest nie tylko zapewnienie ciągłości produkcji przy jak najmniejszych 
kosztach, ale również dbanie o jak najlepszy poziomu bezpieczeństwa ludzi  
i ochrony środowiska. Równocześnie zapewnione powinno być jak najmniejsze 
zużycie mediów niezbędnych do produkcji z jednej strony (np. energii elektrycznej) 
przy zapewnieniu z drugiej strony jak najlepszych jakościowo produktów i usług.  

Przez ponad 50 lat działalności KGHM na Dolnym Śląsku wypracowywano 
odpowiednią gospodarkę maszynami eksploatowanymi w zakładzie. Ze względu 
na fakt, że wydobycie odbywa się na Monoklinie Przedsudeckiej w kopalniach 
głębinowych szczególne znaczenie przypisano samojezdnym maszynom 
górniczym pracującym pod powierzchnią ziemi. Wraz z rozwojem firmy, ze 
zwiększaniem ilości wydobycia, rozwijał się park maszynowy (generalnie zasoby 
techniczne firmy). Do urabiania rudy wykorzystywane są wozy strzelnicze. Do 
odstawy urobku wozy odstawcze (szufladowe lub wywrotkowe), a do wykonywania 
obudowy kotwowej chodników podziemnych wozy do obrywki i wiertnice

4
.  

Maszyny niskie są wykorzystywane w cienkich pokładach (Głogów Głęboki 
Przemysłowy). Średni okres życia maszyn wynosi od ok. 4 do 8 lat (wozy 
wiertnicze około 8 lat, a ładowarki 4 lata). Ilość maszyn eksploatowanych w 2013 
roku podano w tabeli 1.  
 
Tabela nr 1: Główne maszyny górnicze kopalń KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 
Rodzaj maszyny 

 

Ilość jednostek 

Lubin 
Polkowice-

Sieroszowice 
Rudna 

Ładowarki  43 88 83 

Wozy odstawcze  30 60 60 

Wozy wiertnicze  24 46 37 

Wozy kotwiące  33 55 60 

Wozy do obrywki  11 12 20 

Spycharki gąsienicowe  12 13 18 

Ładowarki pomocnicze  41 37 44 

Wozy kotwiące pomocnicze  - 6 5 

Pojazdy transportowe  54 94 112 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://kghm.com/sites/kghm2014/files/document-

attachments/raport_micon.pdf. 

 
Ze względu na tak duży park maszynowy ważnym aspektem utrzymania 

ciągłości pracy kopalni jest właściwa gospodarka samojezdnymi wozami kołowymi 
wykorzystywanymi w procesie eksploatacji rud miedzi. Przy analizie pracy maszyn 
dołowych, oprócz wypracowanych przez lata dobrych praktyk

5
 w gromadzeniu 

informacji przez służby utrzymania ruchu w podziemnych zakładach górniczych  

                                                 
3
  M. Jasiński, S. Janik, Zabezpieczenie ciągłości transportu urobku pod ziemią. Polkowice 2015,  
s. 117-124.   

4
  http://kghm.com/pl/biznes/procesy/wydobycie-rud. 

5
  M. Jasiński, E. Jasińska, S. Janik, Ł. Jasiński, Poziom i zakres edukacji ergonomicznej w koncepcjach 
utrzymania ruchu – specyficzne kompetencje służb utrzymania ruchu. Poznań 2015, s. 27-39.   
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o stanie parku maszynowego, należy nieustannie monitorować stan nauki pod  
tym kątem i asymilować nowości na grunt gospodarki przeglądowo-remontowej 
maszyn górniczych. W zakładach górniczych organizacja, odpowiedzialność  
i kontrola gospodarki ww. określona jest odpowiednim zarządzeniem Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego, w którym określone jest m.in., że w celu właściwego 
ustalania i planowania eksploatacji dla każdej samojezdnej maszyny górniczej 
SMG musi być prowadzona ewidencja ilości przepracowanych godzin w książce 
pracy maszyny. 

 
Dokumentacja papierowa 
Na dole zakładów górniczych każda maszyna posiadała tzw. książkę pracy 

maszyny (KPM), która była odpowiednio przygotowanym (nadrukowane tabele na 
stronach) notatnikiem. Pierwsza strona była stroną informacyjną określającą: 
nazwę maszyny, typ maszyny, stosowane oznaczenia maszyny oraz jej numer 
kopalniany i nr silnika. Dodatkowo zapisane było, na jakiej kopalni, jakim oddziale 
oraz data wystawienia książki pracy maszyny (KPM) i data rozpoczęcia pracy 
maszyny. Operator przystępując do pracy zobowiązany był do zapoznania się  
z zapisami w książce zmiany poprzedniej i podpisać przyjęcie maszyny dokonując 
tzw. obsługę zmianową OC. Taka książka znajdowała się przez cały pobyt 
maszyny na dole kopalni w komorze maszyn ciężkich, do której przynależała 
maszyna. W KPM zapisywano: datę, nr zmiany (praca na kopalni odbywała się trzy 
lub cztero-zmianowo), ilość narastających mth (motogodzin), stan na początku 
eksploatacji, wykonane naprawy i przeglądy, awarie i zauważone usterki  
w maszynie oraz postoje nieplanowane w minutach, stan maszyny na koniec 
zmiany, podpisy operatora przyjmującego i zdającego maszynę oraz kolumnę  
z uwagami i podpisem dozoru. Książka ta stanowiła swoiste kompendium wiedzy 
na temat maszyny, ale dostępne tylko na dole kopalni i z zapisami różnej, jakości  
i wartości, z reguły niezbyt precyzyjnymi. Osoby dozoru dokonywały wpisów 
potwierdzających wykonanie przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej 
kontroli stanu technicznego (rysunek 2) oraz dokonanych przeglądów okresowych 
technicznych (rysunek 3). 
 

 

Rysunek nr 2: Kontrola stanu technicznego maszyny dołowej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Jasiński, Informacje zebrane podczas 
rozmów z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie porozumienia  
w sprawie pisania pracy doktorskiej. 2016.  
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Rysunek nr 3: Przeglądy okresowe techniczne maszyny dołowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jasiński, Informacje zebrane podczas 
rozmów z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie porozumienia  
w sprawie pisania pracy doktorskiej. 2016.  

 
Na końcu książki pracy maszyny znajdowała się tabela zbiorcza informująca  

o harmonogramie dokonanych przeglądach (przeglądy OT-1, OT-2, OT-3). 
Parametrem, który podawano przy przeglądzie maszyny było podanie ilości 
motogodzin wykonanych i planowanych do przeglądu oraz zapisywano imiennie 
osoby dokonujące przeglądu. Informacje z przeglądu dokonywano w  właściwej 
karcie przeglądu technicznego OT. Za przeglądami technicznymi w KPM 
zapisywano również dokonywane przeglądy instalacji gaśniczej, typ dopalacza 
oraz kontrolę instalacji elektrycznej maszyny górniczej. Kolejną informacją 
przewidzianą do zapisywania był wykaz wymiany ważniejszych podzespołów. 
Tabela przewidywała zapisanie daty nazwy podzespołu i jego numeru oraz stan 
mth maszyny. Należy uzupełnić, że przykładowa analizowana przez autora KPM 
wozu odstawczego WO w formie wydrukowanej wystarczała na zapisywanie 
informacji o stanie maszyny przez okres 4-5 miesięcy. W związku z tym dla takiej 
jednej maszyny na dole kopalni w komorze maszyn ciężkich, do których 
przynależała nagromadziło się np. 11 takich książek przez cały cykl życia maszyny.  

Następnym źródłem wiedzy o pracy, stanie maszyny dołowej były informacje 
zapisywane w właściwej Książce Raportowej (KR) prowadzonej przez osobę 
dozoru na danej zmianie. Książka w formie wydrukowanej wystarczała na 
prowadzenie informacji przez okres około 1 roku. Dokumentacja ta obejmowała 
wykaz maszyn pracujących na zmianie (typy i numery), nazwiska operatorów, stan 
maszyny (S – sprawna, N – niesprawna). Nazwisko osoby dozoru, prace 
wykonane po zmianie, nazwiska mechaników pracujących na zmianie oraz prace 
wykonane na zmianie. Przewidziano także rubrykę na wpisanie mechaników 
serwisów obsługujących maszyny górnicze, pobrane i zdane części, oraz potrzeby. 

Zbieranie informacji o maszynie/ach eksploatowanych w podziemiach 
zakładów górniczych w oparciu o dokumentację KPM, KR było/jest  
zajęciem bardzo pracochłonnym i narażonym na pomyłki chociażby ze względu  
na nieczytelne, czy zbyt lakoniczne zapisy wykonywane przez operatorów,  
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czy osoby dozoru. Dużo prac było wykonywanych „od ręki” lub przy okazji  
i nieodnotowywanych w prowadzonej dokumentacji

6
. 

 
Dokumentacja elektroniczna 
W małym zakładzie produkcyjnym można prowadzić eksploatację 

kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset maszyn, urządzeń bez wspomagania 
komputerowego, bazując wyłącznie na dokumentacji papierowej. Dla dużego 
zakładu ogromnym ułatwieniem jest wprowadzenie systemu informatycznego klasy 
CMMS wspomagającego prawidłowe i przede wszystkim ciągłe prowadzenie 
procesu produkcyjnego. Dla bardzo dużej firmy wydobywczej jest wręcz 
koniecznością stosowanie takiego narzędzia (system CMMS – Computerized 
Maintenance Management Systems), które zapewnia pełen nadzór nad 
eksploatacją obiektów i urządzeń technicznych eksploatowanych na każdej 
zmianie, zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Na rysunku 4 przedstawiono 
niektóre możliwości systemu CMSS czyli obsługi informatycznej usług 
serwisowania, np. maszyn dołowych. 

 

 
 

Rysunek nr 4: Przykładowe możliwości systemu CMMS. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jasiński, Informacje zebrane podczas 
rozmów z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie porozumienia  
w sprawie pisania pracy doktorskiej. 2016. 

 
Na dole zakładów górniczych już od 2009 r. wykorzystywana jest wersja 

mobilna aplikacji, która umożliwia wprowadzanie i udostępnianie podstawowych 
danych o eksploatowanych maszynach

7
. Pracujący na komorach maszyn ciężkich 

                                                 
6
  M. Jasiński, Informacje zebrane podczas rozmów z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. na 
podstawie porozumienia w sprawie pisania pracy doktorskiej. 2016. 

7
  Tamże. 
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osoby dozoru na każdej zmianie roboczej, za pośrednictwem dostosowanych do 
warunków dołowych laptopów przemysłowych, mają obowiązek systematycznego 
wprowadzania danych. Są one z jednej strony przesyłane są do głównego systemu 
informatycznego oraz równocześnie dla dozoru oddziałowego w trybie off-line  
lub on-line w zależności od dostępu do sieci komputerowej. Z systemu CMMS 
korzystają również dostawcy usług serwisowych poprzez specjalną aplikację. 
Systematycznie uzupełniana baza danych jest natychmiast udostępniana w sieci 
dla uprawnionych pracowników (kierowników oddziałowych, głównego mechanika, 
ale równocześnie dla magazynierów czy specjalistów ds. maszyn dołowych

8
.  

Tak szybki obieg informacji, dostęp nie tylko do informacji bieżących, ale również 
do historii serwisowej, ale przede wszystkim możliwość dostępu wielu 
użytkowników do wspólnej bazy danych umieszczonych na komputerze serwerze 
pozwala na bardzo szybkie reagowanie przez różne służby zakładu w sytuacjach 
zachwiania ciągłości procesu produkcyjnego. W celu lepszego rozumienia 
informacji wprowadzanych do systemu wprowadzone są ujednolicone zasady 
ewidencji zmianowych stanów maszyn górniczych. Wprowadzono nazewnictwo  
i symbolikę określającą jednoznacznie status maszyny dołowej typu: praca  
i gotowość oznaczające maszyny sprawne oraz przeglądy i naprawy planowe  
i nieplanowany postój, jako maszyny niesprawne. 

 
Podsumowanie 
W zakładach górniczych służby utrzymania ruchu prowadzą dokumentację 

dotyczącą stanu parku maszynowego, poszczególnych maszyn zarówno w formie 
pisemnej jak i w formie elektronicznej. Można powiedzieć, że aktualny stan jest 
stanem przejściowym i docelowo prowadzona będzie jedynie dokumentacja  
w formie elektronicznej, którą przecież w razie potrzeby zawsze będzie można 
wydrukować. Dużą uciążliwością dokumentacji pisemnej była chociażby 
nieczytelność niektórych zapisów, oraz opisywanie swoimi słowami stanu 
awaryjnego. Regułą była konieczność przeglądania, kartka po kartce, zapisów 
umieszczanych w KPM nie jednej a nawet kilku książek pracy maszyny w celu 
uzyskania historii jej użytkowania. Wiązało się to z długim czasem zbierania  
i segregowania informacji zapisywanych w KPM zarówno przez operatora, jak  
i dozór zmianowy. Następną uciążliwością były stosunkowo nieprecyzyjne zapisy  
w KPM dotyczące awarii. Rzadko podawane był dokładnie np. czas awarii. Często 
liczone były całe cztery zmiany, całe dni a nie godziny czy minuty powodując 
nieścisłości w przypadku potrzeby analizowania danych. 

Obecnie oferowanych jest w Polsce ponad dwadzieścia programów typu 
CMMS, począwszy od niewielkich, przeznaczonych do pojedynczych urządzeń,  
a kończąc na kompleksowych systemach jakie są obecnie stosowane  
w kombinacie górniczo-hutniczym rud miedzi

9,10
. Dzięki możliwości obszernego 

opisywania zdarzeń i ich analizie program CMMS stanowi bazę wspomagającą  
proces utrzymania ruchu maszyn dołowych. Istnieje możliwość opracowywania 
danych znajdujących w systemie według różnych kryteriów (funkcja segregowania) 
np. ze względu na rejon, oddział, komorę, w której znajdują się poszczególne 

                                                 
8
  Tamże. 

9
  Tamże. 

10
 www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/systemy-cmms-w-polsce-2/. 
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rodzaje maszyn (np. tylko maszyny podstawowe). Określanie różnego rodzaju 
wskaźników dla maszyn dołowych, dzięki zastosowanemu ujednoliceniu zapisów 
dokonywanych w podziemiach kopalń. Wprowadzeniu kodyfikacji typu czy to jest 
naprawa i jaka, jakim deklaruje się objawem i jakie są tego przyczyny. Wadą  
jest mała ilość dostępnych w systemie opcji np. objawów przewidziano tylko 
dwanaście, przyczyn osiem a usterek najmniej, bo siedem

11
. 

Podsumowując można powiedzieć, że nieuniknione jest w dzisiejszych 
czasach wspomaganie procesu produkcyjnego prawidłowo dobranym do specyfiki 
zakładu systemem informatycznym. Należy znaleźć kompromis pomiędzy 
stworzeniem systemu Big Date z rzeczywistą potrzebą danego zakładu. 
Korzystanie z bardzo dużej ilości informacji wymaga dobrej znajomości 
oprogramowania. Nadmiar informacji lub ich nieumiejętna interpretacja może 
skutkować wyciąganiem niewłaściwych wniosków i powodować wręcz odwrotne 
skutki od zakładanych. 

Proponowane przez program informacje zebrane poprzez użytkowników 
(oddziały górnicze), posegregowane i opracowane z wykorzystaniem 
odpowiednich funkcji wspomagają w codziennej, niełatwej pracy pracowników 
służb utrzymania ruchu, a także np. zaopatrzenia, chociażby w prowadzeniu 
odpowiedniej do potrzeb gospodarki materiałowej i przeglądowej maszyn 
eksploatowanych w zakładach górniczych. System CMMS stosowany do 
serwisowania maszyn dołowych w kopalniach rud miedzi wykorzystywany jest 
także do określania szeregu wskaźników eksploatacyjnych typu „praca”, 
„gotowość”, „przeglądy planowe” itp. Umożliwia wyliczenie podstawowych 
wskaźników niezawodności maszyn dołowych typu MTTF – średni czas do awarii, 
MTTR – średni czas naprawy, MTBF – średni czas pomiędzy uszkodzeniami.  
Z danych wprowadzanych do systemu przez zakładowe służby utrzymania ruchu  
w podziemiach zakładów górniczych, przez firmy serwisowe pracujące przy 
maszynach bezpośrednio w podziemnych komorach maszyn ciężkich, oraz 
wprowadzane przez firmy serwisowe prowadzące usługi poza zakładami 
górniczymi mogą korzystać wszyscy użytkownicy systemu, ale w zakresie 
uprawnień nadanych przez administratora systemu CMMS

12
.  

 
Streszczenie 
Intensywny rozwój technologiczny i cywilizacyjny umożliwił wspomaganie 

wielu dziedzin przemysłu nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Wymusił on 
wypieranie tradycyjnych sposobów prowadzenia dokumentacji na rzecz danych 
gromadzonych elektronicznie. Proces ten zachodzi także w branży górniczej,  
a szczególne znaczenie odgrywa w obrębie utrzymania ruchu maszyn dołowych. 
Przed ekspansją, intensywnym rozwojem narzędzi informatycznych stosowanych 
do polepszenia efektywności kopalni dokumentacja była prowadzona w sposób już 
dziś archaiczny, papierowy (analogowy), poprzez ręczne wpisywanie danych przez 
pracowników służb utrzymania ruchu.  

Aktualnie odchodzi się od tego modelu wykorzystując do zbierania, 
przetwarzania danych systemy informatyczne klasy CMMS. Obecnie w zakładach 
górniczych funkcjonuje zarówno tradycyjny jak i nowoczesny system, by docelowo 

                                                 
11

  M. Jasiński, dz. cyt. 
12

  Tamże. 
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bazować wyłącznie na systemach informatycznych zgodnie ze strategią rozwojową 
firmy tzw. BIG DATE.    

Słowa kluczowe: maszyna dołowa, DTR, CMMS, utrzymanie ruchu 
 
Summary 
Intensive technological and civilization development made possible to support 

many industrial areas by using the IT tools. It imposed the displacement of the 
classical way of doing the documentation for the benefit of acquiring electronic 
data.. Also this process takes place in mining trade, especially in maintenance of 
underground wheel machines. Before the expansion and the development of IT 
tools, employed to improve the effectiveness of a main, documentations were 
made on a paper in an archaic way (an analogue one). Maintenance traffic staff 
made it by hand.  Nowadays, the processing and storage of data is made by the 
use of IT systems class CMMS. Currently,  mining plant uses both methods (paper 
and IT) but the aim is to base only on the second one. Using this new way of 
processing and storage of data has been implemented according to the company 
development strategy called BIG DATE. 

Key words: underground machine, operation and maintenance manual, 
CMMS, maintenance 
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ANALIZA ASYMETRII NAPIECIA W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

ZASILAJĄCYCH ZAKŁADY GÓRNICZE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI 
EKSPLORACJI DANYCH 

 
 

Wstęp 
Współczesny rozwój wymaga zwiększonego zapotrzebowani na energię 

elektryczną. Ciężko obecnie wyobrazić sobie funkcjonalnie gospodarstw 
domowych, budynków użyteczności publicznej (np. szpitali, dworców, lotnisk) czy 
zakładów przemysłowych bez energii. Zapewnienie zasilania stało się więc sprawą 
priorytetową dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania społeczeństwa w życiu 
codziennym. Obecna tendencja nakierowana jest już nie tylko na samą obecność 
energii, ale oczekuje się jej „odpowiedniego” poziomu. Dlatego niezbędne staje się 
badanie energii elektrycznej w celu określenia jej cech (parametrów). Istnieje wiele 
klasyfikacji zaburzeń jakościowych napięcia. Jedno z nich klasyfikuje zaburzenia 
napięcia pod względem ich dynamiki, jako zaburzenia wolno oraz szybkozmienne

1
.  

W takim ujęciu parametryzacja dotyczy następujących zaburzeń napięcia: 
Zaburzenia wolnozmienne:  

─ zaburzenia częstotliwości zasilania, zmiany częstotliwości,  
─ zmiany napięcia, powolne zmiany napięcia, wartość skuteczna napięcia,  
─ wahania napięcia, wskaźnik migotania światła,  
─ niesymetria (asymetria) napięcia, składowe symetryczne napięć oraz 

współczynniki niesymetrii napięciowej, 

─ harmoniczne w tym składowa stała oraz interharmoniczne w tym 
subharmoniczne w napięciu, a w szczególnych przypadkach również 
załamania komutacyjne w napięciu,  

─ napięcie sygnalizacyjne, sygnały sterująco-kontrolne. 
 

Zaburzenia wolnozmienne:  

─ nagłe zamiany napięcia,  
─ zapady napięcia, 
─ wzrosty napięcia, 
─ przerwy, 
─ szybkie stany przejściowe, oscylacyjne, impulsowe. 

                                                 
1
 Z. Hanzelka, Jakość dostaw energii elektycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia. Kraków 
2013, s. 58. 
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Normy PN EN 50160
2
 oraz PN EN 61000

3
 definiują używane obecnie 

parametry jakości energii elektrycznej, określając wartości graniczne oraz metody  
i warunki ich pomiaru. Określony w przytaczanych normach zbiór parametrów 
zilustrowano na rysunku nr 1. 

  

 
Rysunek nr 1: Klasyfikacja zaburzeń napięcia wg normy PN EN 50160. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jednym z aspektów analiz jest asymetria napięcia. Normy definiują asymetrią 

napięcia jako stan w systemie wielofazowym, w którym wartości skuteczne napięć 
międzyfazowych (składowa podstawowa) lub kąty fazowe między kolejnymi 
napięciami międzyfazowymi nie są równe. 

 
Sieci elektroenergetyczne zasilające zakłady górnicze 
Problematyka analizy sieci elektroenergetycznych zasilających zakłady 

górnicze w aspekcie energii elektrycznej nie jest sprawą nową opisywaną np.  
w artykułach

4,5,6
. Jednak zawsze analiza sprowadza się w pierwszym kroku do 

                                                 
2
  PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, 2015. 

3
  PN-EN 61000: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-30: Metody badań i pomiarów: 
Metody pomiaru jakości energii, 2011.  

4
  Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej w zakładach górniczych i ich otoczeniu, www.cbsemk.agh. 
edu.pl/sites/default/files/Z_Hanzelka_jakosc_energii.pdf (pobrano 05.05.2016 r.). 
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określenia typu wydobywanego surowca. W zależności od kruszywa spodziewać 
się można różnych charakterystycznych odbiorów energii elektrycznej. 
Analizowane w dalszej części artykułu dane pochodzą z kopalni rud miedzi dlatego 
dla nich wskazano najbardziej charakterystyczne cechy.  

Za główne odbiory zakładów górniczych kopalni rud miedzi przyjąć należy 
przede wszystkim:  

─ maszyny wyciągowe, 
─ przenośniki taśmowe, 
─ wentylatory, 
─ pompy

7
. 

Ze względu na proces od wydobycia do przeróbki często przy zakładach 
górniczych znajdują są zakłady wzbogacania rudy przyłączone do tej samej sieci 
elektroenergetycznej. Dla takich zakładów najważniejszymi odbiorami energii 
elektrycznej są m.in.: 

─ młyny, 
─ kruszarki, 
─ suszarki obrotowe, 
─ przesiewacze, 
─ wentylatory, 
─ maszyny flotacyjne. 
 
Asymetria zasilania w zakładach górniczych 
Układ uznajemy za symetryczny, gdy zarówno napięcia jak i prądy  

w odpowiednich fazach są sobie równe oraz przesunięte są względem siebie o kąt 
120

o
. Sytuację jeśli choć jeden z wymienionych warunków nie jest spełniony 

mówimy o układzie niesymetrycznym. Układ taki z punktu jakości energii 
elektrycznej jest niekorzystnym zjawiskiem. Normy jakościowe definiują jedynie 
wymóg dotyczący stosunku składowej symetrycznej przeciwnej do składowej 
symetrycznej zgodnej. Istnieje jednak wiele parametrów określających asymetrię 
zasilania np.: stosunek składowej symetrycznej zgodnej do składowej 
symetrycznej zerowej, stosunek składowej symetrycznej przeciwnej do składowej 
symetrycznej zerowej. 

Za główne przyczyny powstawania asymetrii w sieciach zasilających zakłady 
górnicze wymienić należy: 

─ niesymetryczność sieci – występowanie różnych impedancji 
poszczególnych faz 

─ odbiory niesymetryczne – występowanie odbiorów pobierających energię 
tylko z dwóch faz lub pracujące trójfazowo, ale pobierające różne prądy  
z każdej z faz sieci, 

─ występowanie zwarć doziemnych, 

                                                                                                                            
5
 R. Serafin, T. Jędruś, D. Macierzyński, Zasilanie i sterowanie przenośników taśmowych w zakładach 
górniczych wydobywających węgiel amienny z wykorzystaniem nowej generacji łączników, 
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/85/ref_23.pdf (pobrano 05.05.2017 r.).  

6
 J. Tkaczyk, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną podziemnych 
zakładów górniczych. Warszawa 2013. 

7
 M. Jasiński, M. Jasiński, Ł. Jasiński, Potrzeba analizy jakości energii elektrycznej w kopalniach rud 
miedzi (w:) Gwozdziewicz (red.): Generacja – Przesył – Wykorzystanie. GPW. Wrocław 2015, s. 62, 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30757&from=publication 
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─ występowanie zwarć międzyfazowych, 
─ przerywanie przewodów. 
Podkreślić należy, że asymetria napięcia w sieciach górniczych przynieś może 

szereg różnych konsekwencji dla różnych elementów sieci elektroenergetycznej. 
Za przykłady można wskazać wpływ na: 

─ maszyny indukcyjne ponieważ w przypadku wystąpienia asymetrii 
maszyna nie ma możliwości osiągnięcia pełnego momentu obrotowego. 
Spowodowane jest to wytwarzaniem przez wirujące pole składowej 
przeciwnej momentu hamującego. Istnieje również ryzyko uszkodzenia 
mechanicznego łożysk maszyny spowodowanego składowymi momentu 
obrotowego o podwójnych częstotliwościach. Obserwowalny również 
będzie wzrost temperatury wirnika i stojana, co skutkuje potrzebą 
dobierania silnika o większej mocy niż wymagana, aby zapobiec 
nadmiernym wzrostom temperatury, 

─ generatorów synchronicznych ponieważ obserwowalne będzie nadmierne 
grzanie się poszczególnych elementów generatorów, 

─ transformatorów ponieważ zaobserwujemy redukcję ich mocy oraz istnieje 
możliwość występowania dodatkowych strat ubocznych spowodowanych 
przepływem strumienia magnetycznego przez części konstrukcyjne 
maszyny, 

─ układów przekształtnikowych ponieważ asymetria może spowodować 
występowanie niecharakterystycznych harmonicznych, dla których nie są 
odpowiednio dobrane filtry harmonicznych montowane przy układach 
przekształtnikowych, 

─ kabli i przewodów ponieważ asymetria  powoduje redukcję ich pojemności. 
 
Opis obiektu badań i przeprowadzonych pomiarów 
Badania wykonano w wybranych polach liniowych 110kV stacji 

transformatorowej należącej do wybranego oddziału zakładów górniczych rud 
miedzi na Dolnym Śląsku. Na poziomie średniego napięcia przyłączona jest 
lokalna generacja: bloki parowo-gazowe (blok 1 o mocy 13,5 MW i blok 2 o mocy 
13,5 MW) oraz elektrociepłownia jednak blok ten obecnie jest wyłączony z użytku. 
Zasilanie odbiorników jest w układzie promieniowym. Sieci zasilające 110 kV 
pracują z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym. Schemat sieci wraz  
z umiejscowieniem rejestratorów i generacji został zamieszczony na rysunku nr 2.  

Na potrzeby artykułu analizowano parametry jakości energii elektrycznej  
w trzech doprowadzonych do stacji transformatorowej liniach. Każdą linię 
charakteryzował inny profil obciążenia:  

─ S1 jest typową linią, do której przyłączone są tylko odbiory (ciągły pobór 
mocy czynnej),  

─ S2 jest linią, do której przyłączona jest znaczna liczba odbiorników, jednak 
w dniu 06.12.2015 zaobserwowano większą produkcję mocy pochodzącą  
z lokalnej generacji (blok 1) niż zużycie, 

─ S3 jest linią, która przez większość czasu podczas badania 
charakteryzowała się większą produkcją energii pochodzącej z lokalnej 
generacji (blok 2) niż zużycie. 
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Szczegółową zmianę mocy czynnej w punktach pomiarowych 
zaprezentowano na rysunkach 3÷5 wraz z zmiennością poziomu asymetrii napięcia 
w poszczególnych liniach S1, S2, S3.  

 

 
 

Rysunek nr 2: Struktura sieci elektroenergetycznej z umiejscowieniem rejestratorów jakości 

energii elektrycznej oraz generacji. 
Źródło: M. Jasiński, T. Sikorski, K. Borkowski, Analiza wahań napięcia w sieciach 
elektroenergetycznych zasilających zakłady górnicze z wykorzystaniem technik eksploracji 
danych (w:) Gwożdziewicz (red.): Generacja – Przesył – Wykorzystanie. GPW. Wrocław 
2017 (w druku). 

 
Rejestrację parametrów wykonano w okresie od 21.11.2015 do 18.12.2015. 

Dokonano pomiarów w polach liniowych linii S1, S2, S3. Do rejestracji parametrów 
jakościowych wykorzystano trzy analizatory jakości energii Fluke 1760 klasy A  
z synchronizacją czasową. Pomiar wykonywany był w układzie pośrednim  
z wykorzystaniem stacyjnych przekładników prądowych i napięciowych. Metodyka 
pomiarów i czasy agregacji wykonano zgodnie normą PN EN 61000

8
. Porównano 

po-szczególne wskaźniki jakości energii elektrycznej w badanych liniach względem 
siebie. W artykule ograniczono się do prezentacji wyników analizy asymetrii 
napięcia.  

 
Analiza asymetrii napięcia 
Analiza asymetrii napięcia została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap 

obejmował klastyczną analizę zgodności parametru jakości energii elektrycznej,  
a drugi zawierał analizę statystyczną dla powstałych skupień w wyniku 
zastosowania wybranej techniki eksploracji danych. 

 Pierwszy etap obejmował analizę zgodności asymetrii napięcia z poziomami 
podanymi w rozporządzeniu

9
 oraz normie

10
. Według rozporządzenia wymagane 

jest by 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych składowej 
kolejności przeciwnej napięcia zasilającego zawierało się w przedziale (0-1)% 

                                                 
8
  PN EN 61000: dz. cyt. 

9
  PN EN 5160: dz. cyt. 

10
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.).  
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wartości składowej symetrycznej kolejności zgodnej. Natomiast wg normy by  
te same 95% ze zbioru wartości mieściło się w przedziale (0-2)%. Zgodnie  
z metodyką klasycznej oceny jakości energii elektrycznej do analizy nie zostały 
uwzględnione dane zawierające zdarzenia napięciowe – zastosowano system 
flagowania na podstawie wiedzy eksperckiej (oflagowana dane 10-minutowe 
zawierające zapady napięcia).  

Drugi etap wykorzystywał analizę asymetrii napięcia dla poszczególnych grup 
(skupień). Przypisanie danych do skupień zostało zrealizowane z zastosowaniem 
analizy skupień. Wybrano algorytm k-średnich, odległość Czebyszewa i liczbą 
skupień równą dwa do podziału danych jakości energii elektrycznej na podstawie 
ich cech. Szczegółowo metoda podziału danych została opisana w innej pracy 
autorów

11
. Uzyskano podział danych na dwa skupienia, w których: 

─ skupienie 1 „stan normalny”: dane niezawierające zdarzeń napięciowych, 
─ skupienie 2 „zdarzenie napięciowe”: dane zawierające zdarzenia 

napięciowe. 
 

Dzięki zastosowaniu algorytmów podziału danych uzyskano automatycznie 
wydzielenie danych do analizy nie zawierające danych zdarzeniowych, 
podlegających w ujęciu klasycznym flagowaniu. Następnie odpowiednio dla 
skupienia 1 przeprowadzono analizę danych zawierającą określenie wartości 
minimalnych, maksymalnych i średnich. Obliczono parametry statystyczne: 
wariancję, odchylenie standardowe oraz względne odchylenie standardowe

12
. 

 

 

 
Rysunek nr 3: Zmienność asymetrii napięcia w linii S1. 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

                                                 
11

 M. Jasiński, T. Sikorski, Celowość stosowania analizy skupień do oceny zagadnień związanych  
z jakością energii elektrycznej w sieciach kopalnianych. Polkowice 2017 (w druku). 

12
 M. Jasiński, T. Sikorski, K. Borkowski, Analiza wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych 
zasilających zakłady górnicze z wykorzystaniem technik eksploracji danych (w:) Gwozdziewicz (red.): 
Generacja – Przesył – Wykorzystanie. GPW. Wrocław 2017 (w druku). 
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Rysunek nr 4: Zmienność asymetrii napięcia w linii S2. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 5: Zmienność asymetrii napięcia w linii S3. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wyniki etapu pierwszego przedstawiają rysunki 3÷5, które prezentują 

zmienność asymetrii napięcia dla każdej z badanych linii – oś główna oraz 
zmienność mocy czynnej w badanym punkcie pomiarowym – oś pomocnicza. 
Dodatkowo rysunki w lewym górnym rogu zawierają dopuszczalne limity 
wynikające z rozporządzenia oraz normy. W prawym górnym rogu natomiast 
zawarto wartości maksymalne i minimalne asymetrii napięcia dla danego punktu 
pomiarowego.  

Wyniki etapu drugiego obejmują zastosowanie analizy skupień do wydzielenia 
dwóch stanów pracy sieci elektroenergetycznej: pracy normalnej (skupienie 1) oraz 
w trakcie zaburzenia (skupienie 2). Zastosowanie algorytmu k-średnich dla zadanej 
liczby skupień równej dwa, daje możliwość automatycznego wydzielenia danych 
podlegających tzw. flagowaniu.  
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Tabela nr 1: Analiza statystyczna asymetrii napięcia. 
 

Skupienie 1: stan normalny 

Wartości z czasem agregacji 10 min 

ku2 

S1 S2 S3 

ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

Minimalna 
wartość  
[%] 

0,010 12,33 5,62 0,006 10,75 5,03 0,013 -0,80 2,18 

Maksymalna 
wartość  
[%] 

0,223 11,49 4,55 0,180 6,06 3,54 0,218 -5,14 0,16 

Średnia  
wartość  
[%] 

0,083 0,064 0,094 

Wariancja  
[%] 

0,001 0,001 0,002 

Odchylenie 
standardowe 
[%] 

0,033 0,038 0,041 

Względne  
odchylenie  
standardowe 
[%] 

40,354 58,683 43,435 

Skupienie 2: zdarzenie napięciowe 

Wartości 10min podczas zaburzenia 

Ku2 
ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

ku2 
[%] 

P 
[MW] 

Q 
[Mvar] 

Zdarzenie 1 0,601 4,13 3,04 0,128 9,77 4,33 0,150 -0,78 4,32 

Zdarzenie 2 0,067 10,20 3,59 0,102 3,28 1,77 0,107 -4,66 0,70 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 1 zawiera wyniki analizy danych należących skupienia 1 

reprezentującego dane nieflagowane obejmujące następujące parametry: wartości 
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minimalne, maksymalne i średnie asymetrii napięcia dla poszczególnych wartości 
międzyfazowych dla każdej z linii S1, S2, S3. Należy zauważyć, że średnia wartość 
asymetrii napięcia w linii S2 była najmniejsza (0,064%) oraz największa dla S3 
(0,094%). Zauważyć należy jednak, że poziom był ten niski tj. około 0,1% przy 
dosuszanym poziomie 1%. Poziom minimalnej asymetrii był również zbliżony we 
wszystkich liniach: około 0,010%. Natomiast wartości maksymalne były mniejsze 
dla linii S2 w porównaniu do S1 i S3. Analiza statystyczna pozwala stwierdzić,  
że dane z skupienia 1 charakteryzowane były małą wariancją na poziomie 
0,001÷0,002 oraz względnym odchyleniem standardowym nieprzekraczającym 
60%.  

Dla porównania Tabela 1 zawiera również poziom asymetrii napięcia dla 
danych oflagowanych, obejmujących odnotowane zdarzenia zapadów napięcia. 
Dla pierwszego zdarzenia obserwujemy zdecydowanie najbardziej znaczącą 
reakcję linii S1 i bardzo wysoki asymetrii. Natomiast druga dana nie została 
zakwalifikowana w linii S1 jako zawierająca zdarzenie napięciowe, jednak ze 
względu na globalne podejście do flagowania wartości (wspólnie dla badanego 
fragmentu sieci elektroenergetycznej) wartość ta została przypisana do skupienia 
2. Dla danych zawierających zdarzenia napięciowe pochodzących z linii S2  
i S3 obserwujemy podobny poziom wartości asymetrii napięcia z nieznacznie 
większymi wartościami dla linii S3. Dla linii S2 i S3 widoczny jest niewysoki poziom 
asymetrii napięcia w stosunku do wartości pochodzących z linii S1. Jednak drugie 
zdarzenie spowodowało zdecydowanie wyższą wartość asymetrii napięcia w linii 
S2 i S3 względem linii S1. Należy zauważyć że badane punkty pomiarowe S2 i S3 
są liniami o mniejszym obciążeniu mocą czynną względem linii S1 oraz posiadają 
przyłączoną generację i charakteryzują się mniejszą wartością asymetrii napięcia  
w stanach awaryjnych. 

W uzupełnieniu do wskazanych wartości minimalnych, maksymalnych podano 
również towarzyszące warunki mocy w analizowanych liniach. Wykorzystując 
wartości mocy czynnej i biernej jako koordynaty uwarunkowań dla asymetrii  
można wnioskować o wpływie obciążeń linii na wartości asymetrii. Rysunek 6 i 7 
przedstawiają wartości asymetrii minimalne, maksymalne oraz wartości podczas 
zdarzeń napięciowych w odniesieniu do mocy czynnej i biernej.  

W odniesieniu do mocy czynnej zaobserwowano minimalną wartość asymetrii 
w analizowanych liniach dla przypadku większego obciążenia mocą czynną 
badanych punktach pomiarowych niż dla przypadku gdy osiągnęło wartość 
maksymalną.  

Dodatkowo zdarzenie 1 charakteryzowało się wyższą asymetrią napięcia 
mimo podobnego poziomu obciążenia badanych punktów pomiarowych. 

Widać również dla punktów charakterystycznych profil obciążenia linii: S1 
odbiorcza, S-2 odbiór + generacja (mniejsza wartość mocy), S3 przyłączona 
generacja moc czynna mniejsza od zera. 

W przypadku odniesienia do mocy biernej minimalną wartość  
w analizowanych liniach dla przypadku charakteru odbioru bardziej indukcyjnego  
w badanych punktach pomiarowych niż dla przypadku gdy osiągnęło wartość 
maksymalną.  

Zdarzeniu 1 towarzyszyła większa moc bierna, której odpowiadała większa 
asymetria napięcia niż zdarzeniu 2. 
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Rysunek nr 6: Asymetria napięcia w odniesieniu do mocy czynnej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 7: Asymetria napięcia w odniesieniu do mocy biernej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Porównując wartości asymetrii napięcia dla danych pochodzących ze 

skupienia 1 oraz skupienia 2 stwierdzić należy, że dane zawierające zdarzenia 
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napięciowe charakteryzują się zdecydowanie wyższym poziomem asymetrii 
napięcia w porównaniu do wartości średniej badanego parametru. 
Przeprowadzone analizy dla różnych linii pozawalają na stwierdzenie, że linie 
zawierające generację rozproszoną zachowywały się podobnie (linia S2 oraz S3) 
podczas zaburzeń i zauważalna jest różnica w porównaniu do linii tylko odbiorczej 
(linii S1). Podkreślić należy, że linia S1 była bardziej obciążona mocą czynną niż 
dwie pozostałe, właśnie ze względu na brak generacji. 

 
Podsumowanie 
W artykule przeprowadzono dwuetapową analizę asymetrii napięcia. 

Dwuetapowość wynika z potrzeby przeprowadzenia zgodność poziomu danego 
parametru z wymaganiami (etap 1), ale również chęci poszukiwania głębszej 
informacji o pracy wybranego fragmentu sieci elektroenergetycznej (etap 2). 
Narzędziem wspierającym szczegółowe badanie zbiorów danych zastosowanym  
w artykule jest analiza skupień. Daje ona możliwość podziału danych na podstawie 
ich cech. W niniejszym artykule wykazano możliwość zastosowania analizy 
skupień do wydzielenia danych uzyskanych w trakcie zdarzeń napięciowych, 
podlegających w klasycznej ocenie jakości energii elektrycznej tzw. flagowaniu. 
Istnieje szereg innych aplikacji metod eksploracji danych do pracy systemu 
elektroenergetycznego, jednak one nie zostały zawarte w powyższym artykule.  

Podkreślić należy, że wykorzystano analizę skupień na prostym przykładzie 
danych pochodzących tylko z 3 punktów pomiarowych, z okresu 4 tygodni. Metody 
te jednak mogą zostać zastosowane  w sieciach o znacznie większej strukturze  
i posiadającej znacznie większą ilość danych. Narzędzia te mogą więc znaleźć 
zastosowanie w inteligentnych sieciach, gdzie zawsze wymagane będzie radzenie 
sobie z dużą ilością danych pomiarowych do czego doskonale nadają się techniki 
eksploracji danych. W izja inteligentnych sieci powoli staje się rzeczywistością 
dlatego priorytetowym zdaniem dla poprawnego funkcjonowania kraju jest właśnie 
poszukiwanie narzędzi wspierających ich rozwój i działanie.  

  
Streszczenie 
Artykuł prezentuje analizę asymetrii zasilania w sieciach 

elektroenergetycznych 110kV zasilających zakłady górnicze. Pierwsza część 
artykułu zawiera przyczyny powstawania asymetrii napięcia w sieciach górniczych 
oraz wpływ tego typu zaburzeń na pracę odbiorników. Druga cześć obejmuje 
wyniki analiz asymetrii napięcia dla trzech różnych linii zasilających  
z wykorzystaniem klasycznej metodyki oceny jakości energii oraz z zastosowaniem 
analizy skupień.  Do tego celu zastosowano algorytm k-średnich, odległość 
Czebyszewa oraz zadaną liczbę skupień równą dwa. W wyniku tego otrzymano 
dwie grupy różniące się cechami. Skupienie pierwsze zawierało wszystkie  
dane pochodzące z stanu normalnej pracy sieci elektroenergetycznej, natomiast 
skupienie drugie reprezentowane było przez dane zawierające zdarzenia 
napięciowe. Dla tak określonych skupień przeprowadzoną analizę statystyczną.  

Słowa kluczowe: asymetria napięcia, zasilania zakładów górniczych, jakość 
energii eklektycznej, techniki eksploracji danych, analiza skupień, inteligentne sieci 
elektroenergetyczne 
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Summary 
Article presents the analysis of power quality(PQ) data procced from electric 

power network 110 kV of mining industry. First part contain the description of 
causes and reasons of voltage unbalance in electric power network of mining 
industry. Second part of article presents analysis of  level agreement with demands 
procced from  proper regulation and standard. Next, the clustering for PQ data was 
conducted. K-mean algorithm with Chebyshev distance was chosen. It leaded to 
achieve a clusters which have different futures. Cluster 1 contains data of normal 
working conditions. Cluster 2 contains data with voltage events. For such cluster 
the statistical analysis were made.  

Key words: voltage unbalance, mining industry supply, power quality, data 
mining, clustering, smart power grids 

 
Bibliografia 

Hanzelka Z., Jakość dostaw energii eklektycznej. Zaburzenia wartości skutecznej 
napięcia. Kraków 2013. 

Hanzelka Z., Jakość energii elektrycznej w zakładach górniczych i ich otoczeniu, 
www.cbsemk.agh.edu.pl/sites/default/files/Z_Hanzelka_jakosc_energii.pdf 
(pobrano 05.05.2016 r.). 

Jasiński M., Jasiński M., Jasiński Ł., Potrzeba analizy jakości energii elektrycznej  
w kopalniach rud miedzi (w:) Gwoździewicz (red.): Generacja – Przesył –
Wykorzystanie. GPW. Wrocław 2015,  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata 
?id=30757&from=publication. 

Jasiński M., Sikorski T., Borkowski K., Analiza wahań napięcia w sieciach 
elektroenergetycznych zasilających zakłady górnicze z wykorzystaniem technik 
eksploracji danych (w:) Gwoździewicz (red.): Generacja – Przesył –
Wykorzystanie. GPW. Wrocław 2017 (w druku) 

Jasiński M., Sikorski T., Celowość stosowania analizy skupień do oceny zagadnień 
związanych z jakością energii elektrycznej w sieciach kopalnianych. Polkowice 
2017 (w druku). 

PN EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
rozdzielczych, 2015. 

PN EN 61000: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-30: Metody 
badań i pomiarów: Metody pomiaru jakości energii, 2011. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  
(Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.). 

Serafin R., Jędruś T., Macierzyński D., Zasilanie i sterowanie przenośników 
taśmowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny  
z wykorzystaniem nowej generacji łączników http://www.komel.katowice.pl/ 
ZRODLA/FULL/85/ref_23.pdf (pobrano 05.05.2017 r.). 

Tkaczyk J., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną 
podziemnych zakładów górniczych. Warszawa 2013. 

 



379 
 

 

 
 
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO 

ZDROWOTNE 
  

 



380 
 

 

 



381 
 

 

Ewa WODZIKOWSKA 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE MATEK W ASPEKCIE  
WARTOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE WŁASNE  
I DZIECI Z WAGĄ URODZENIOWĄ PONIŻEJ 3000 GRAMÓW 

 
 

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka o której 
niestety często się zapomina. Wartości człowieka można określić poprzez 
zastosowanie testu zawierającego listę wartości osobistych, którego autorem jest 
prof. Zygfryd Juczyński. Zastosowanie narzędzia LWO (Lista Wartości Osobistych) 
pozwala oszacować jaką wartość przypisuje się zdrowiu w kontekście innych dóbr 
osobistych i wartości. 

 
Wprowadzenie 
To jak dziecko będzie się rozwijało zależy od opieki udzielanej przez 

najbliższych. Jakość tej opieki jest uzależniona od odpowiedzialności rodziców
1
. 

„Niezaprzeczalne jest to, że jedynie odpowiedzialny dorosły może uczyć 
odpowiedzialności młodego człowieka”

2
. Głównie kobiecie „przypisuje się 

szczególną odpowiedzialność za dbałość o zdrowie najbliższych. Rola kobiet  
w tym zakresie nie sprowadza się jedynie do opieki nad dziećmi, przygotowywania 
posiłków czy dbałości o higienę. Do kobiet należy większość zadań 
profilaktycznych, opiekuńczych oraz promujących zdrowie realizowanych wobec 
członków rodziny”

3
. Istotne zadanie w tym zakresie odgrywa edukacja zdrowotna, 

która wg Smitha to: „głównie wiedza ale także przekonania, zachowania oraz 
sposoby i styl życia, który ma na celu utrzymanie zdrowia na określonym poziomie 
poprzez: 

─ zmianę sposobu myślenia o zdrowiu w sensie jego promowania 
─ zwiększenie skuteczności oddziaływania i kontroli nad własnym 

zdrowiem”
4
. 

Zdrowie jest wartością najważniejszą w życiu człowieka o której często 
zapominamy. Nasuwa się tutaj pytanie: co dla kobiet, matek, biorących udział  
w badaniu jest wartością punktowaną najwyżej, a które z wartości przez nie 
wskazane znalazły się na niższych szczeblach? Wartości osobiste można 
zdiagnozować poprzez zastosowanie testu zawierającego listę wartości 
osobistych, którego autorem jest prof. Z. Juczyński. LWO (lista wartości 
osobistych) opiera się na wartościach zaproponowanych przez Rokeach’a (1973), 
wśród których zdrowie jest jedną z wartości, które należy uszeregować od 
najważniejszej po najmniej ważną. Odpowiedzialność definiowana jest na  
kilka sposobów. Według Wielkiej Encyklopedii PWN: „odpowiedzialność jest 
interpretowana w ścisłym związku z pojęciem obowiązku w koncepcjach etycznych 

                                                 
1
  H. R. Schaffer, Psychologia dziecka. Warszawa 2006, s. 78, 85-175. 

2
  D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Kraków 2006, s. 40. 

3
  Z. Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin 
2008, s. 38. 

4
 T. B. Kulik, Koncepcja zdrowia w medycynie (w:) T.B. Kulik, M. Latalski (red.): Zdrowie publiczne.  
Lublin 2002, s. 23-24. 
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nastawionych na regulację współżycia społecznego, oba terminy są ujmowane  
w kontekście norm zwyczajowo przyjętych lub prawnie ustalonych w danym 
społeczeństwie, które przyporządkowują określonym sytuacjom życiowym 
określone powinności i wzory postępowania”

5
. Najbardziej trafna wydaje się być 

definicja podsumowująca dwie poprzednie a wskazująca na sumienność  
i rozsądek niezbędny w opiece oraz wychowaniu dzieci, które docelowo staną się 
obywatelami naszego państwa oraz osobami odpowiedzialnymi za rozwój i postęp 
zdrowego społeczeństwa. Wg Słownika pedagogicznego odpowiedzialność  
to: „cecha postępowania charakteryzująca się rozsądkiem, sumiennością, 
punktualnością, słownością, gotowością do ponoszenia konsekwencji własnego 
postępowania”

6
. 

Zdrowie zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości wśród badanych 
Polaków. Według Raportu Centrum Badania Opinii Publicznej z 2004 roku, 100% 
Polaków wskazało zdrowie własne i rodziny za ważną wartość. Z Diagnozy 
Społecznej przeprowadzonej w 2005 roku wynika (67% badanych), że zdrowie jest 
podstawą szczęśliwego życia

7
. Według badań z 2016 roku na dobre zdrowie  

jako jedną z najważniejszych wartości wskazało 57% badanych Polaków. Wyżej 
oceniono jedynie szczęście rodzinne (79% badanych)

8
. 

 
Cel, podmiot i metoda badań 
Celem badań jest ocena wartości, jaką matki przypisują zdrowiu w kontekście 

innych ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości. Badanie 
przeprowadzono po uzyskaniu zgody przez Komisję Bioetyczną. W badaniu 
uczestniczyło 50 kobiet zamieszkujących miasto Chojnice i jego okolice, które 
urodziły dzieci z wagą poniżej 3000 gramów. W grupie badanych znajdowało się 
30 matek palących papierosy (4 matki w trakcie ciąży zaprzestały palenia) oraz  
20 matek niepalących. Wiek badanych oscylował w granicy od 17 do 40 lat. Średni 
wiek badanych to 27,44. Wśród osób badanych 27 (54%) matek jest mieszkankam i 
miasta, natomiast 23 (46%) to mieszkanki terenów wiejskich. W badaniu 
zastosowano test LWO (autor: Z. Juczyński) – Lista Wartości Osobistych – 
składający się z dwóch części: pierwsza zawiera opis 9 symboli szczęścia, druga 
10 kategorii wartości osobistych, wśród których znajduje się zdrowie. Narzędzie 
umożliwia oszacowanie wartości, jaką przypisuje się zdrowiu w kontekście innych 
ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości.  
 

Wyniki 
LWO cz. I 
W pierwszej części ankiety zadano osobom ankietowanym pytanie: Co Twoim 

zdaniem decyduje o szczęściu osobistym? Ankietowani mieli do wyboru dziewięć 
propozycji symboli szczęścia, z czego mieli zaznaczyć pięć, które uważają  
za najważniejsze. Wyniki tej części ankiety obrazują tabele 1-3 oraz rysunki 1-3.  
Wyniki poddano analizie ilościowej (tab. 1, rys. 1) oraz jakościowej (tab. 2, 3 oraz 
rys. 2, 3). 
 

                                                 
5
 J. Wojnowski (red.): Wielka encyklopedia PWN. Warszawa 2003, s. 351. 

6
 C. Kulisiewicz, M. Kulisiewicz, Słownik pedagogiczny. Warszawa 2009, s. 123. 

7
 B. Wojnarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007, s. 17-61. 

8
 Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków. Komunikat z badań nr 138/2016. Warszawa 2016. 
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Tabela nr 1: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg 

największej ilości wskazań. 
 

Lp. Symbol szczęścia Ilość wskazań [%] 

1 Udane życie rodzinne 47 94 

2 Dobre zdrowie 43 86 

3 Dobre warunki materialne 35 70 

4 Duży krąg przyjaciół 34 68 

5 Bycie potrzebnym dla innych ludzi 30 60 

6 Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu 27 54 

7 Sukcesy w nauce, pracy 17 34 

8 Życie pełne przygód, podróży 14 28 

9 Sława, popularność 3 6 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 1: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg 

największej ilości wskazań. 
Źródło: opracowanie własne. 

  
Wśród możliwych propozycji ankietowani za najbardziej pożądane symbole 

szczęścia (najczęściej zaznaczane odpowiedzi – kryterium ilościowe) uznali: 
1. Udane życie rodzinne – 47 osób z 50 osobowej grupy, co stanowi 94% 

możliwych wskazań. 
2. Dobre zdrowie – 43 osoby, co stanowi 86% możliwych wskazań. 
3. Dobre warunki materialne – 35 osób, co stanowi 70% możliwych wskazań. 
4. Duży krąg przyjaciół – 34 osoby, co stanowi 68% możliwych wskazań. 
5. Bycie potrzebnym dla innych ludzi – 30 osób, co stanowi 60% możliwych 

wskazań.  
Na kolejnych miejscach znalazły się:  

6. Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu – 27 osób (54%). 
7. Sukcesy w nauce, pracy – 17 osób (34%). 
8. Życie pełne przygód, podróży – 14 osób (28%). 
9. Sława popularność – 3 osoby (6%). 

Ilość

[%]
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Grupa badanych osób za najbardziej pożądane symbole szczęścia  
(z perspektywy analizy ilościowej) uznała: udane życie rodzinne, dobre zdrowie, 
dobre warunki materialne, duży krąg przyjaciół oraz bycie potrzebnym dla innych 
ludzi. 

Kolejna analiza pierwszej części ankiety jest analizą jakościową  
i odpowiada na pytanie: jakie symbole szczęścia są najbardziej pożądane  
w grupie badawczej (kryterium punktowe, tab. 2, rys. 2). 
 
Tabela nr 2: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg ogólnej 

ilości uzyskanych punktów. 
 

Lp. Symbol szczęścia Ilość punków [%] 

1 Udane życie rodzinne 198 26 

2 Dobre zdrowie 157 22 

3 Dobre  Warunki materialne 92 12 

4 Duży krąg przyjaciół 84 11 

5 Bycie potrzebnym dla innych ludzi 74 10 

6 Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu 69 9 

7 Życie pełne przygód, podróży 37 5 

8 Sukcesy w nauce, pracy 32 4 

9 Sława, popularność 7 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 2: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg ogólnej 

ilości uzyskanych punktów. 
Źródło: opracowanie własne. 

  
Za najbardziej pożądane symbole szczęścia ze względu na ilość przyznanych 

punktów ankietowani uznali: 
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1. Udane życie rodzinne – 198 pkt. (26%). 
2. Dobre zdrowie – 157 pkt. (22%). 
3. Dobre warunki materialne – 92 pkt. (12%). 
4. Duży krąg przyjaciół – 84 pkt. (11%). 
5. Bycie potrzebnym dla innych ludzi – 74 pkt. (10%). 

Na kolejnych miejscach znalazły się: 
6. Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu – 69 pkt. (9%). 
7. Życie pełne przygód, podróży – 37 pkt. (5%). 
8. Sukcesy w nauce, pracy – 32 pkt. (4%). 
9. Sława, popularność – 7 pkt. (1%). 
 
Kolejna analiza jakościowa pierwszej części ankiety dotyczy wyboru 

najważniejszego symbolu szczęścia przez przydzielenie 5 pkt do konkretnego 
symbolu (tab. 3, rys. 3). 
 
Tabela nr 3: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg 

największej ilości wskazań maksymalnych (5 pkt). 
 

Lp. Symbol szczęścia 
Symbol 

najważniejszy 
[%] 

1 Udane życie rodzinne 23 46 

2 Dobre zdrowie 14 28 

3 Duży krąg przyjaciół 5 10 

4 Dobre warunki materialne 4 8 

5 Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu 2 4 

6 Życie pełne przygód, podróży 2 4 

7 Bycie potrzebnym dla innych ludzi 0 0 

8 Sukcesy w nauce, pracy 0 0 

9 Sława, popularność 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 3: Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu osobistym – odpowiedzi wg 

największej ilości wskazań maksymalnych (5 pkt). 
Źródło: opracowanie własne. 
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Za najważniejszy symbol szczęścia ankietowani uznali: 
1. Udane życie rodzinne – 23 osoby (46%). 
2. Dobre zdrowie – 14 osób (28%). 
3. Duży krąg przyjaciół – 5 osób (10%). 
4. Dobre warunki materialne – 4 osoby (8%). 
5. Wykonywanie ulubionej pracy oraz życie pełne przygód – po 2 osoby (4%). 
Żadna z osób badanych nie wskazała jako najważniejszego symbolu 

szczęścia: bycia potrzebnym dla innych ludzi, sukcesów w nauce, pracy oraz 
sławy, popularności. 

Wyniki analizy I części ankiety przedstawia tabela 4. 
 
Tabela nr 4: Wyniki analizy I części ankiety. 
 

Lp. Symbol szczęścia 
Analiza 

ilościowa 
[miejsce] 

Analiza jakościowa 

Ogólna ilość 
punktów 
[miejsce] 

Najważniejszy 
symbol 

[miejsce] 

1 Udane życie rodzinne 1 1 1 

2 Dobre zdrowie 2 2 2 

3 Duży krąg przyjaciół 4 4 3 

4 Dobre warunki materialne 3 3 4 

5 
Wykonywanie ulubionej pracy, 
zawodu 

6 6 5 

6 Życie pełne przygód, podróży 7 7 5 

7 Bycie potrzebnym dla innych ludzi 5 5 6-9 

8 Sukcesy w nauce, pracy 8 8 6-9 

9 Sława, popularność 9 9 6-9 

Źródło: opracowanie własne. 

 
1. Stosując pomiar ilościowy, jak i jakościowy za najbardziej pożądane 

symbole szczęścia grupa osób badanych uznała: udane życie rodzinne, 
dobre zdrowie, dobre warunki materialne, duży krąg przyjaciół oraz bycie 
potrzebnym dla innych osób.  

2. Hierarchia symboli szczęścia zarówno w analizie ilościowej jak  
i jakościowej (ze względu na ogólną liczbę punktów jest taka sama: udane 
życie rodzinne, dobre zdrowie, dobre warunki materialne, duży krąg 
przyjaciół oraz bycie potrzebnym dla innych osób. 

3. W analizie jakościowej istnieje przesunięcie symbolu szczęścia – duży 
krąg przyjaciół, z miejsca 4 (wg liczby punktów) na miejsce 3 (określenie 
najważniejszego symbolu szczęścia). Oznacza to, że mimo iż grupa na  
3 miejscu stawia dobre warunki materialne, to w wyborach indywidualnych 
większa liczba osób (w tym przypadku 1 osoba) wyżej ceni posiadanie 
dużego kręgu znajomych niż dobre warunki materialne, co nie wpływa 
jednak na wynik ankiety i określenie najważniejszych pięciu symboli 
szczęścia przez grupę ankietowanych. 
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Do najmniej ważnych symboli szczęścia ankietowani zaliczyli: sławę, 
popularność; sukcesy w nauce, pracy oraz życie pełne przygód, podróży. 
 

LWO cz. II 
W drugiej części ankiety respondenci mieli do wyboru dziesięć propozycji 

wartości, z których należało zaznaczyć pięć uważanych za najważniejsze. Wyniki 
tej części ankiety obrazują tabele 5-7 oraz rysunki 4-6.  

Wyniki poddano analizie ilościowej (tab. 5, rys. 4) oraz jakościowej (tab. 6,7 
oraz rys. 5, 6). 
 
Tabela nr 5: Odpowiedzi wg największej ilości wskazań. 
 

Lp. Wartość Ilość wskazań [%] 

1 Miłość, przyjaźń 45 90 

2 Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna 44 88 

3 Radość, zadowolenie 42 84 

4 Bogactwo, majątek 27 54 

5 Inteligencja, bystrość umysłu 27 54 

6 Wiedza, mądrość 25 50 

7 Poczucie humoru, dowcip 18 36 

8 Odwaga, stanowczość 10 20 

9 Dobroć, delikatność 6 12 

10 Ładny wygląd zewnętrzny, prezencja 6 12 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

 
Rysunek nr 4: Odpowiedzi wg największej ilości wskazań. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wśród możliwych propozycji ankietowani za najbardziej pożądane wartości 

(najczęściej zaznaczane odpowiedzi – kryterium ilościowe) uznali: 
1. Miłość, przyjaźń – 45 osób, co stanowi 90% możliwych wskazań. 
2. Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna – 44 osoby, co stanowi 

88% możliwych wskazań. 
3. Radość, zadowolenie – 42 osoby, co stanowi 84% możliwych wskazań. 

Ilość wskazań

[%]
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4. Bogactwo, majątek oraz inteligencja, bystrość umysłu – po 27 osób, co 
stanowi 54% możliwych wskazań. 

6. Wiedza, mądrość – 25 osób, co stanowi 50% możliwych wskazań. 
Na kolejnych miejscach znalazły się:  
7. Poczucie humoru, dowcip – 18 osób (36%). 
8. Odwaga, stanowczość – 10 osób (20%). 
9. Dobroć, delikatność oraz ładny wygląd, prezencja – po 6 osób (12%). 
Grupa badanych osób za najbardziej pożądane wartości (z perspektywy 

analizy ilościowej) uznała: miłość, przyjaźń; dobre zdrowie, sprawność fizyczna  
i psychiczną; radość, zadowolenie; bogactwo, majątek oraz inteligencję, bystrość 
umysłu. 

Kolejna analiza pierwszej części ankiety jest analizą jakościową  
i odpowiada na pytanie: jakie wartości są najbardziej pożądane w grupie 
badawczej (kryterium punktowe, tab. 6, rys. 5). 
 
Tabela nr 6: Najważniejsze wartości. Odpowiedzi wg największej ilości punktów. 
 

Lp. Wartość Ilość punków [%] 

1 Miłość, przyjaźń 195 26 

2 
Dobre zdrowie, sprawność fizyczna  
i psychiczna 

171 23 

3 Radość, zadowolenie 108 14 

4 Inteligencja, bystrość umysłu 74 10 

5 Poczucie humoru, dowcip 55 8 

6 Bogactwo, majątek 54 7,5 

7 Wiedza, mądrość 53 7 

8 Odwaga, stanowczość 18 2 

9 Ładny wygląd zewnętrzny, prezencja 13 1,5 

10 Dobroć, delikatność 9 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rysunek nr 5: Najważniejsze wartości. Odpowiedzi wg największej ilości punktów. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Kolejną analizą drugiej części ankiety jest analiza jakościowa odpowiadająca 
na pytanie: jakie symbole szczęścia są najbardziej pożądane w grupie badawczej 
(kryterium punktowe, tab. 6, rys. 5). 

Za najbardziej pożądane wartości ze względu na ilość przyznanych punktów 
ankietowani uznali: 

1. Miłość, przyjaźń – 195 pkt. (26%). 
2. Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna – 171 pkt. (23%). 
3. Radość, zadowolenie – 108 pkt. (14%). 
4. Inteligencja, bystrość umysłu – 74 pkt. (10%). 
5. Poczucie humoru dowcip – 55 pkt. (8%). 
Na kolejnych miejscach znalazły się: 
6. Bogactwo, majątek – 54 pkt. (7,5%). 
7. Wiedza, mądrość – 53 pkt. (7%). 
8. Odwaga, stanowczość – 18 pkt. (2%). 
9. Ładny wygląd zewnętrzny, prezencja – 13 pkt. (1,5%). 
10. Dobroć, delikatność – 9 pkt. (1%). 

 
Kolejna analiza jakościowa drugiej części ankiety dotyczy wyboru 

najważniejszej dla ankietowanych wartości, przez przydzielenie 5 pkt. do 
konkretnego symbolu (tab. 7, rys. 6). 
 
Tabela nr 7: Najważniejsze wartości. Odpowiedzi wg największej ilości wskazań 

maksymalnych. 
 

Lp. Wartość Ilość wskazań [%] 

1 Miłość, przyjaźń 24 48 

2 Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna 17 34 

3 Poczucie humoru, dowcip 4 8 

4 Radość, zadowolenie 2 4 

5 Bogactwo, majątek 2 4 

6 Inteligencja, bystrość umysłu 1 2 

7 Odwaga, stanowczość 0 0 

8 Dobroć, delikatność 0 0 

9 Ładny wygląd zewnętrzny, prezencja 0 0 

10 Wiedza, mądrość 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Za najważniejsze wartości ankietowani uznali: 
1. Miłość, przyjaźń – 24 osoby (48%). 
2. Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna – 17 osób (34%). 
3. Poczucie humoru, dowcip – 4 osoby (8%). 
4-5. Radość, zadowolenie oraz bogactwo i majątek – po 2 osoby (4%). 
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Żadna z osób badanych nie wskazała jako najważniejszej dla siebie wartości: 
odwagi i stanowczości, dobroci i delikatności, ładnego wyglądu zewnętrznego, 
prezencji oraz wiedzy i mądrości. 
 

 
 

Rysunek nr 6: Najważniejsze wartości. Odpowiedzi wg największej ilości wskazań 

maksymalnych. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wyniki analizy II części ankiety przedstawia tabela 8. 

 
Tabela nr 8: Wyniki analizy II części ankiety. 

Lp. Wartość 
Analiza 

ilościowa 
[miejsce] 

Analiza jakościowa 

Ogólna ilość 
punktów [miejsce] 

Najważniejsza 
wartość [miejsce] 

1 Miłość, przyjaźń 1 1 1 

2 
Dobre zdrowie, sprawność 
fizyczna i psychiczna 

2 2 2 

3 Poczucie humoru, dowcip 7 5 3 

4 Radość, zadowolenie 3 3 4-5 

5 Bogactwo, majątek 4-5 6 4-5 

6 Inteligencja, bystrość umysłu 4-5 4 6 

7 Odwaga, stanowczość 8 8 7 

8 Dobroć, delikatność 9-10 10 8 

9 
Ładny wygląd zewnętrzny, 
prezencja 

9-10 9 9 

10 Wiedza, mądrość 6 7 10 

Źródło: opracowanie własne. 

 
1. Stosując pomiar ilościowy (najwięcej wskazań) najczęściej wskazywane 

były następujące wartości: miłość, przyjaźń, dobre zdrowie, sprawność 
fizyczna i psychiczna; radość i zadowolenie; bogactwo, majątek oraz 
inteligencja, bystrość umysłu. 

2. Stosując analizę jakościową (kryterium ilości punktów) za najbardziej 
pożądane wartości grupa ankietowanych uznała: miłość, przyjaźń; dobre 

24 
[48] 

17 
[34%] 

4 
[8%] 

2 
[4%] 

2 
[4%] 

1 
[2%] 

Miłość, przyjaźń

Dobre zdrowie, sprawność
fizyczna i psychiczna

Poczucie humoru, dowcip

Radość, zadowolenie

Bogactwo, majątek

Inteligencja, bystrość umysłu



391 
 

 

zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną; radość, zadowolenie, 
inteligencję, bystrość umysłu oraz poczucie humoru i dowcip. 

3. W analizie jakościowej (kryterium maksymalnego wskazania) za 
najbardziej pożądane wartości uznano: miłość, przyjaźń, dobre zdrowie; 
sprawność fizyczną i psychiczną; poczucie humoru, dowcip; radość 
zadowolenie oraz bogactwo i majątek. 

 
Dyskusja 
Zdrowie zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości wśród badanych 

Polaków. Według Raportu Centrum Badania Opinii Publicznej z 2016 roku, 57% 
Polaków wskazało zdrowie własne i rodziny za ważną wartość. Departament 
Zdrowia Publicznego w Toronto opracował czynniki warunkujące zdrowie jednostki: 

─ czynniki biologiczne - dziedziczenie, predyspozycje wrodzone, 
─ środowisko fizyczne - środowisko zamieszkania i pracy, 
─ praca lub jej brak - wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, 
─ zachowania indywidualne - spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, nawyki 

żywieniowe, 

─ środowisko psychospołeczne - status ekonomiczny i społeczny, 
─ system opieki zdrowotnej, 
─ środowisko przekształcone przez człowieka,  
─ nowoczesne rozwiązania, technologiczne, zwiększenie narażenia na 

zanieczyszczenia, 
─ styl życia. 

 
Zdrowie jest wartością która pozwala na pełnienie roli kobiety, matki, 

pracownika, członka społeczności. Ważne wydają się badania regionalne, 
dotyczące znajomości tematyki zdrowotnej w poszczególnych grupach ludności. 
Warto porównać badania w poszczególnych regionach kraju, aby postawić wnioski 
na większej grupie badawczej. Uzyskane wyniki dotyczące badanych kobiet należy 
odnieść do określonej liczbowo grupy badawczej. Zdecydowana większość 
badanych, zarówno jako symbole szczęścia oraz najważniejsze wartości wskazała 
udane życie rodzinne, które jest dopełnieniem poprzez miłość i przyjaźń. Na 
drugim bardzo wysokim poziomie wskazano dobre zdrowie, które ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne oraz budowanie życia rodzinnego. Nie 
zaobserwowano bezpośredniego związku z bardzo wysoką pozycją dawaną 
zdrowiu, a zaprzestaniem palenia tytoniu w ciąży. W grupie badanych znajdowało 
się 30 matek palących papierosy a tylko 4 z nich zaprzestały palenia w trakcie 
ciąży. 
 

Wnioski 
1. Zarówno analiza ilościowa jak i jakościowa wskazuje, że bezsprzecznie 

najważniejszymi wartościami dla osób biorących udział w ankiecie są: 
miłość i przyjaźń oraz dobre zdrowie, (sprawność fizyczna i psychiczna).  
We wszystkich analizach wartości te uzyskują odpowiednio 1 i 2 miejsce. 

2. Ankietowana grupa osób za najważniejsze symbole szczęścia uznała: 
udane życie rodzinne, dobre zdrowie, dobre warunki materialne, duży  
krąg przyjaciół oraz bycie potrzebnym dla innych osób, natomiast za 
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najważniejsze dla siebie wartości uznała: miłość i przyjaźń; dobre zdrowie, 
sprawność fizyczną i psychiczną; radość i zadowolenie. 

3. Za najmniej ważne symbole szczęścia uznano: sławę, popularność; 
sukcesy w nauce, pracy oraz życie pełne przygód, podróży, natomiast do 
najmniej ważnych dla siebie wartości ankietowani zaliczyli: dobroć  
i delikatność, ładny wygląd zewnętrzny, prezencję; wiedzę i mądrość oraz 
odwagę i stanowczość. 

 
Streszczenie 
Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody przez Komisję Bioetyczną. 

Polegały one na bezpośrednim spotkaniu z matkami, zastosowaniu testu LWO 
(Lista Wartosci Osobistych) oraz ankiety autorskiej. Grupę badawczą stanowiło  
50 kobiet – matek zamieszkujących miasto Chojnice i okolice. 

Zdecydowana większość badanych, zarówno jako symbole szczęścia oraz 
najważniejsze wartości wskazała udane życie rodzinne, które jest dopełnieniem 
poprzez miłość i przyjaźń. Na drugim bardzo wysokim poziomie wskazano  
dobre zdrowie, które ma bezpośredni wpływ na budowanie życia rodzinnego.  
Nie zaobserwowano bezpośredniego związku z bardzo wysoką pozycją dawaną 
zdrowiu, a zaprzestaniem palenia tytoniu w ciąży. W grupie badanych znajdowało 
się 30 matek palących papierosy, a tylko 4 z nich zaprzestały palenia w trakcie 
ciąży. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne, odpowiedzialność, wartości 
osobiste 
 

Summary 
The study was conducted after approval by the Committee of Bioethics. They 

consisted of a direct meeting with the mothers, the use of LWO test and the 
author's questionnaire. The research group included 50 women - mothers living in 
Chojnice and its neighbourhood.  

The applied results concerning the tested women should be referred to  
a specific number of research groups. The vast majority of respondents, both, as 
symbols of happiness and the symbols of most important values, indicated  
a successful family life, which is the supplement of love and friendship. On the 
second, a very high level , there was indicated good health, which has a direct 
impact on the building the family life. The direct connection between a very high 
position being administered to health and giving up smoking during pregnancy has 
not been observed. In the group of tested women there were 30 mothers smoking 
and only 4 of them stopped it during pregnancy.  

Key words: health security, personal value, responsibility, mothers 
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KOBIET W CIĄŻY 

 
 
Wprowadzenie 
Ciąża stanowi wyjątkowy okres życia kobiety. Każda przyszła mama powinna 

zdawać sobie sprawę, że prowadzony styl życia ma ogromny wpływ na zdrowie 
rozwijającego się w jej łonie dziecka, jak i również zdrowie jej samej. Jednym  
z podstawowych elementów zdrowego stylu życia  w ciąży jest aktywność fizyczna, 
która warunkuje prawidłowy jej przebieg oraz stanowi przygotowanie do porodu, 
który jest bez wątpienia dużym wysiłkiem. Ruch korzystnie wpływa na układ 
oddechowy i krążenia, zapobiega wielu dolegliwościom, pomaga łatwiej znosić 
ciążę oraz stanowi ważną część profilaktyki zdrowotnej

1,2
.  

Aktywność kobiety ciężarnej w dużym stopniu wpływa również na płód. 
Głównymi korzyściami wynikającymi z aktywności jest szybsze dojrzewanie 
behawioralne, większa tolerancja na stres oraz mniejsza masa tkanki tłuszczowej 
narodzonego dziecka

3
. Stosowanie ćwiczeń gimnastycznych skutkuje dobrą 

wymianą tlenową między matką a płodem, ponieważ zwiększa się przepływ krwi 
przez macicę i łożysko, co pozytywnie wpływa na rozwój płodu

4,5
. 

Nie od dziś wiadomo, że celem ćwiczeń fizycznych jest złagodzenie 
mechanicznego przeciążenia organizmu oraz przygotowanie do sprawnej 
współpracy podczas porodu. Stosowanie gimnastyki  w ciąży zapewnia lepszą 
wydolność mięśni zaangażowanych w trakcie porodu, wzmacnia mięśnie brzucha, 

                                                 
1
  I. Gałązka, i wsp., Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – czynniki wpływające na podejmowanie lub 
ograniczenie wysiłku fizycznego, „Zdrowie Dobrostan”. 2013, nr 2. 

2
  D. Torbé, A. Torbé, D. Ćwiek, Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu, „Nowa 
Medycyna”. 2013, nr 4. 

3
  M. Guszkowska, Aktywność fizyczna i psychika – Korzyści i zagrożenia. Toruń 2013, s. 218-237. 

4
  W. Fijałkowski, B. Karpińska, Ruch a zdrowie kobiety. Warszawa 1985, s. 13-17. 

5
  P. Głowacka, Wpływ ćwiczeń na organizm kobiet w ciąży, http://www.leczenieruchem.pl/files/wplyw_ 
cwiczen_na_organizm_kobiety_w_ciazy.pdf (pobrano 30.01.2017 r.). 

 

 

http://www.leczenieruchem.pl/files/wplyw_cwiczen_na_organizm_kobiety_w_ciazy.pdf
http://www.leczenieruchem.pl/files/wplyw_cwiczen_na_organizm_kobiety_w_ciazy.pdf
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zwiększa zakres ruchów w stawach, szczególnie biodrowych i kręgosłupa. 
Systematycznie ćwiczenia poprawiają jakość snu oraz samopoczucie przyszłej 
mamy. Kobieta uczy się kierować swym oddechem, skutecznie posługując się 
przeponą. Wzmocnienie tłoczni brzusznej umożliwia ekonomiczny przebieg, czyli 
krótszy czas trwania porodu poprzez elastyczne dno miednicy oraz lepsze 
możliwości parcia

4,6
.  

Odpowiednie przygotowanie kondycyjne w czasie ciąży pozwala na szybsze 
cofanie się zmian ciążowych w okresie połogu, a powrót do formy po urodzeniu 
dziecka jest dużo sprawniejszy i efektywniejszy. Kontynuacja ćwiczeń po porodzie 
jest wspaniałym sposobem na zwalczenie zmęczenia lub braku energii, co jest 
częstym zjawiskiem we wczesnym okresie po porodzie. Ćwiczenia pomagają we 
wzmacnianiu napięcia mięśni dna miednicy, mięśni okolicy kręgosłupa oraz 
przywracają siłę i elastyczność mięśniom brzucha. Dodatkowo przyczyniają się do 
relaksacji całego organizmu matki

7,8
. 

Zanim przyszła mama zdecyduje się na regularne wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych musi pamiętać, że powinna skonsultować temat ten z lekarzem 
prowadzącym ciąże, który rozważy ewentualne przeciw wskazania. Ważne jest aby 
omówić ten temat z położnikiem lub innym członkiem zespołu opieki zdrowotnej 
podczas pierwszych wizyt u lekarza ginekologa

9
.  

Należy zwrócić jednak uwagę, że nie każda forma aktywności fizycznej jest 
dozwolona kobietom ciężarnym. W grupie kobiet, u których nie występują żadne 
przeciwwskazania do podejmowania ćwiczeń, zaleca się umiarkowany wysiłek 
fizyczny, który nie spowoduje nadmiernego zmęczenia organizmu. Ćwiczenia 
muszą być dostosowane do zaawansowania ciąży, nie powinny za bardzo męczyć, 
należy więc przestrzegać umiaru. Czas przeznaczony na ćwiczenia łącznie  
z rozgrzewką i relaksem powinien trwać od 30 do 60 minut, a tętno podczas 
treningu nie powinno przekraczać 140 uderzeń na minutę. Trening zdrowotny 
powinien być powtarzany minimum 3 razy w tygodniu. Wśród ćwiczeń, które są 
przeciwwskazane podczas ciąży należy wymienić ćwiczenia zwiększające ryzyko 
upadku lub urazu, sportów kontaktowych narażających na podskoki i wstrząsy 
ciała

5,10,11
.  

Kobietom, które już przed ciążą były aktywne fizycznie zaleca się kontynuację 
ćwiczeń przez cały okres ciąży i po porodzie. Jeżeli kobiety te wykonywały 
dotychczas trening siłowy lub intensywny a ich stan zdrowia nie budzi wątpliwości 
zazwyczaj nie muszą w dużym stopniu zmieniać poziomu swojej aktywności, 
powinny jedynie zmniejszyć jego intensywność i wprowadzić ćwiczenia 
przygotowujące do porodu. Gimnastykę w czasie ciąży należy  kontynuować lub 

                                                 
6
 W. Fijałkowski, M. Musur, Gimnastyka dla kobiet w czasie ciąży porodu. Warszawa 1974, s. 11-15,  
25-28. 

7
 J. Balaskas, Poród aktywny – Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia, Fundacja Rodzić po 
Ludzku. 1992. 

8
  J. Chitryniewicz-Rostek, A. Kulis, A. Kreska-Korus, Wpływ aktywności fizycznej na stan 
psychofizyczny kobiet w ciąży, „Rehabilitacja Medyczna”. 2015, t. 19, nr 1, s. 9-14. 

9
 The American College of Obstetricians and Gynecologists, Exercise During Pregnancy, “Women’s 
HealthCare Physicians”. FAQ119, May 2016. 

10
 K. Jonas, G. Kopeć, Aktywność fizyczna u kobiet w ciąży i okresie poporodowym – korzyści, zalecana 
intensywność, środki ostrożności, http://www.mp.pl/treningzdrowotny/zasady-treningu/fizjologia-wysil 
ku/123708 (pobrano 11.12.2016 r.) 

11
 A. Karowicz-Bilińska i wsp., Fizjoterapia w położnictwie, „Ginekol. Pol.”, 2010, nr 81, s. 441-445. 
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rozpocząć odpowiednio wcześnie, ale zawsze odnosząc się do wskazówek  
i zaleceń lekarza

6,5,10
. 

 
Cel badań 
Problem główny, jaki podjęto w niniejszej pracy zawarty jest w pytaniu: Czy 

kobiety ciężarne podejmują aktywność fizyczną w okresie prenatalnym? 
Aby go rozwiązać, uściślono go szeregiem pytań, by za ich pomocą 

odpowiedzieć na główne, najważniejsze pytanie. Podjęte problemy szczegółowe 
brzmią następująco: 

─ Jakie są najczęstsze formy podejmowania aktywności fizycznej przez 
kobiety ciężarne? 

─ Czy poziom zaawansowania ciąży ma wpływ na decyzję o podejmowaniu 
aktywności fizycznej? 

─ Jakie znaczenie w opinii badanych mają stosowane formy aktywności 
fizycznej w ciąży? 

─ Czy ciąża ma wpływ na aktywność seksualną? 
─ Czy ciąża ma wpływ na aktywność zawodową? 
 
Materiał i metody 
W celu uzyskania materiału badawczego przebadano 75 kobiet,  

które przebyły poród. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego 
wykorzystując narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Zawierał on 32 pytania, w tym 2 pytania otwarte, 6 w formie matrycy oraz  
4 wielokrotnego wyboru. Badania przeprowadzone zostały w kwietniu 2017 roku. 
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Collegium 
Medicum w Bydgoszczy nr KB 201/2017. 

 
Tabela nr 1: Zmienne demograficzne badanej populacji. 
 

Cechy demograficzne 
Osoby ankietowane 

n % 

Wiek 

Do 25 20 26,7% 

26-30 30 40% 

31-35 19 25,3% 

36-40 4 5,3% 

41-45 2 2,7% 

Powyżej 45 0 0% 

Wykształcenie ankietowanych kobiet 

Podstawowe 1 1,3% 

Zawodowe 8 10,7% 

Średnie 23 30,7% 

Wyższe 43 57,3% 

Stan cywilny 

Zamężna 48 64% 

W nieformalnym związku 23 30,7% 

Wolna 3 4% 

Wdowa 0 0% 

Rozwiedziona 1 1,3% 
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Miejsce zamieszkania 

Miasto 64 85,3% 

Wieś 11 14,7% 

Źródło: badania własne. 

 
Analizując dane demograficzne badanej populacji obserwujemy iż największą 

grupę stanowiły kobiety w wieku 26-30 lat. Ponad połowa osób posiada 
wykształcenie wyższe, 64% pozostaje w związku formalnym. Większość 
respondentek pochodzi z miasta. 

 
Wyniki badań 
 

 
 

Rysunek nr 1: Poziom akceptacji swojego ciała. 
Źródło: badania własne. 

 
Na pytanie dotyczące poziomu akceptacji swojego ciała sprzed ciąży, w ciąży 

i po porodzie w opinii badanych kobiet, otrzymano następujące wyniki. Przed ciążą 
największą grupę stanowiły kobiety, które oceniały poziom akceptacji swojego ciała 
na zadowalający (N=33, 44%), niewiele mniej (N=28, 37,3%) odpowiedziała, że 
czuła się bardzo zadowolona ze swojego ciała, tylko 10 badanych kobiet 
przyznała, że była bardzo niezadowolona (N=10, 13,9%), a jedynie 4 ankietowane 
deklarowały, że czuły się bardzo niezadowolone (N=4, 5,3%).  

W  trakcie ciąży poziom akceptacji własnego ciała ulega zmianie. Ponad 
połowa respondentek (N=41, 54,7%) oceniła się na bardzo zadowoloną  
z własnego ciała. Mniejszą grupę stanowiły kobiety bardzo zadowolone (N=15, 
20%), oraz kobiety niezadowolone (N=13, 17,3%). 

Poziom akceptacji własnego ciał zmienia się w znaczący sposób po 
przebytym porodzie. Mniej niż połowa (N=30, 40%) oceniła siebie na zadowoloną, 
tylko 11 uczestniczek badania wykazały, że były bardzo zadowolone (N=11, 
14,7%), aż 18 ankietowanych kobiet było bardzo niezadowolonych (N=18, 24%),  
a 15 było niezadowolonych (N=15, 20%).  
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Rysunek nr 2: Przyrost masy ciała w ciąży. 
Źródło: badania własne. 

 
Największą grupę stanowiły ciężarne, których przyrost masy ciała w ciąży 

graniczył między 10-20 kg (N=38, 50,7%). Prawie 27% (N=20, 26,7%) kobiet  
w okresie prenatalnych przybrało na wadze  od 5 do 10 kg (N=20, 26,7%). Zakres 
wagi między 20-25 kg wykazało blisko 17% badanych (N=13, 17,3), a >25 jedynie 
5,3% badanych (N=4, 5,3%). 

 

 
Rysunek nr 3: Czy po porodzie udało się Pani zrzucić dodatkowe kilogramy? 
Źródło: badania własne. 

 
Aż 72% ankietowanych przyznało, że udało im się zrzucić, dodatkowe 

kilogramy” (N=54), jedynie 28% badanym się to nie udało (N=21). 
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Rysunek nr 4: Rodzaje podejmowanych form aktywności fizycznej przed ciążą. 
Źródło: badania własne. 

 
Najczęstszą formą aktywności fizycznej, którą kobiety podejmowały 

codziennie przez zajściem w ciążę okazał się spacer. Mniej niż połowa 
respondentek odpowiadała, że formą aktywności, którą podejmowały kilka razy  
w tygodniu przez zajściem w ciążę jest spacer (42,8%), drugie miejsce stanowi 
jazda na rowerze (24%), następnie inne” formy aktywności fizycznej (22,7%) oraz 
gimnastyka/ joga (21,3%). Zaledwie 6,8% kobiet kilka razy w tygodniu pływa.  
Dla dużej grupy respondentek pływanie oraz jazda na rowerze, są czynnościami, 
które podejmowały sporadycznie. 

Do aktywności niechętnie podejmowanych należą: bieganie oraz  gimnastyka/ 
joga, pływanie. 

  

 
Rysunek nr 5: Czy chętnie podejmowała Pani aktywność fizyczną przed zajściem w ciążę? 
Źródło: badania własne. 

 
Ponad połowa badanych (N=49, 65,3%) przyznała, że chętnie podejmowała 

aktywność fizyczną przed zajściem w ciąże, natomiast pozostała część (N=26, 
34,7%) odpowiedziała przecząco na zadane pytanie.  
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Rysunek nr 6: Rodzaje podejmowanych form aktywności fizycznej w I trymestrze. 
Źródło: badania własne. 

 
Najczęstszą formą aktywności fizycznej, którą kobiety podejmowały 

codziennie w I trymestrze ciąży okazał się spacer. Mniej niż połowa respondentek 
odpowiadała, że formą aktywności, którą podejmowały kilka razy w tygodniu  
w I trymestrze był spacer (N=34), drugie miejsce stanowiła gimnastyka/joga 
(N=14), następnie pływanie (N=8), „inne” formy aktywności fizycznej (N=7) oraz 
jazda na rowerze (N=6). Tylko 1 ankietowana zaznaczyła bieganie.  

 
Na pytanie dotyczące nigdy nie podejmowanych aktywności fizycznych  

w I trymestrze ciąży, kobiety odpowiedziały następująco. Bieganie zaznaczyły  
63 badane, jazdę na rowerze 45 panie, 44 odpowiedzi uzyskało pływanie,  
a 43 odpowiedzi „inne” form aktywności fizycznej. N=35 stanowiły odpowiedzi 
dotyczące gimnastyki/jogi, a jedynie 1 osoba przyznała się, że w I okresie ciąży 
nigdy nie spacerowała.  

 

 
Rysunek nr 7: Czy chętnie podejmowała Pani aktywność fizyczną w I trymestrze ciąży? 
Źródło: badania własne. 
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Rysunek nr 8: Rodzaje podejmowanych form aktywności fizycznej w II trymestrze. 
Źródło: badania własne. 

 
Najczęstszą formą aktywności fizycznej, którą kobiety podejmowały 

codziennie w II trymestrze ciąży okazał się spacer. Wśród aktywności fizycznych, 
które nie były podejmowane przez respondentki wymienić należy: bieganie, jazdę 
na rowerze, inne formy aktywności fizycznej oraz pływanie.  

 
 

  
 

Rysunek nr 9: Czy chętnie podejmowała Pani aktywność fizyczną w II trymestrze ciąży? 
Źródło: badania własne. 
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Rysunek nr 10: Rodzaje podejmowanych form aktywności fizycznej w III trymestrze. 
Źródło: badania własne. 

 
Najczęstszą formą aktywności fizycznej, którą kobiety podejmowały 

codziennie w III trymestrze ciąży okazał się po raz kolejny spacer. Niewielki 
odsetek respondentek kontynuowało aktywność pod postacią  gimnastyki/ jogi oraz 
pływania.    

 

 
Rysunek nr 11: Czy chętnie podejmowała Pani aktywność fizyczną w III trymestrze ciąży? 
Źródło: badania własne. 

 
Aż 64% ankietowanych zadeklarowało niechęć do podejmowania aktywności 

fizycznej. Pozostała część grupy badanej (36%) przyznała że chętnie aktywizowała 
się w III trymestrze ciąży. 
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Rysunek nr 12: Rodzaje podejmowanych form aktywności fizycznej po porodzie. 
Źródło: badania własne. 

 
Najczęstszą formą aktywności fizycznej, którą kobiety podejmowały 

codziennie po porodzie okazał się spacer, do którego przyznało się 36 kobiet.  
Z całej grupy badanej tylko 3 osoby zadeklarowały, że uprawiały gimnastykę/ jogę, 
a tylko jedna osoba zaznaczyła bieganie.  

Formą aktywności, którą badane kobiety podejmowały kilka razy w tygodniu 
była gimnastyka/ joga (N=23) oraz spacer (N=22), trzecie miejsce stanowiły „inne” 
formy aktywności fizycznej (N=8), a na miejscu następnym znalazło się pływanie 
(N=4). Taka sama liczba badanych (N=3) przyznała się do biegania oraz jazdy na 
rowerze.  

Najrzadziej podejmowaną aktywnością fizyczną po porodzie okazała się jazda 
na rowerze, pływanie, bieganie. 
 

 

 
 

Rysunek nr 13: Czy chętnie podejmowała Pani aktywność fizyczną po porodzie? 
Źródło: badania własne. 
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W przeprowadzonych badaniach nieco ponad 70% kobiet zadeklarowała, że 
po porodzie chętnie podejmowały aktywność fizyczną (N=53, 70,7%). Pozostała 
część grupy badanej (N=22, 29,3%) odpowiedziała przecząco.  

 
Badaną grupę kobiet zapytano również: 
Jaki był powód podejmowania przez Panią aktywności fizycznej w trakcie 

ciąży?  
Przykładowe odpowiedzi:  
─ Spacery z psem. 
─ Dobra forma do porodu i wzmocnienie ciała. 
─ Lubię spacerować i wykonywać ćwiczenia w domu. 
─ Lepsze samopoczucie i lepsza forma. 
─ Namowy ze strony partnera o to bym o siebie zadbała. 
─ Kierowałam się tym, że aktywność fizyczna jest korzystna zarówno dla 

mnie, jak i dziecka. 

─ Obawiałam się zbyt dużego przyrostu masy ciała. 
─ Pracowałam jako instruktor zajęć fitness i uwielbiam aktywny tryb życia. 
─ Lubię aktywność fizyczną i słyszałam, że gdy kobieta rusza się w trakcie 

ciąży to poród przebiega łatwiej. 

─ Zawsze byłam aktywną osobą. Ciąża nie stanowiła przeszkody do tego by 
kontynuować sport. 

─ Aby nie siedzieć w domu cały czas. 
 
Jaki był powód niepodejmowania przez Panią aktywności fizycznej  

w trakcie ciąży? 
Zapoznając się z wypowiedziami matek na temat powodów ograniczenia 

aktywności fizycznej w trakcie ciąży, podzielono je na 4 kategorie tematyczne: 
 

Kategoria 1 – związane z czynnikami zdrowotnymi. Przykładowe odpowiedzi: 

─ Pobyt w szpitalu. 
─ Ciąża zagrożona. 
─ Wysokie ciśnienie. 
─ Stany depresyjne. 
─ Złe samopoczucie i rozejście spojenia łonowego, co skutkowało bólem.  
─ Wskazania do ograniczenia wysiłku fizycznego. 

 
Kategoria 2 – związana z przekonaniami. Przykładowe odpowiedzi: 
─ Złe doświadczenie z poprzedniej ciąży. 
─ Nigdy nie miałam problemów z nadwagą, więc nie czułam potrzeby by 

ćwiczyć. 

─ Przed ciążą nie ćwiczyłam, więc nie miałam takiej potrzeby. 
 

Kategoria 3 – związana z obecnością dolegliwości ciążowych. Przykładowe 
odpowiedzi: 

─ Bardzo złe samopoczucie i dokuczają dolegliwości ciążowe. 
─ Zaawansowana ciąża, ból kręgosłupa, uczucie zmęczenia. 
─ Mdłości i senność. 
─ Problem ze schylaniem, ból nóg i kręgosłupa.  
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─ Czułam się wiecznie zmęczona. 
─ Ogólne zmęczenie i opuchnięte stopy. 

 
Kategoria 4 – bez znaczenia. Przykładowe odpowiedzi: 
─ Brak chęci i brak czasu. 
─ Dużo obowiązków. 

─ Brak wiary, że dam radę coś zmienić. 
─ Było mi ciężko. 
─ Lenistwo. 
─ Natłok obowiązków domowych. 
─ Brak motywacji i czasu. 

 
 

 
Rysunek nr 14: Opinia badanych na temat podejmowania aktywności fizycznej przez 

kobiety ciężarne. 
Źródło: badania własne. 
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Rysunek nr 15: Opinia badanych na temat korzyści wynikające z podejmowania aktywności 

fizycznej przez kobiety ciężarne. 
Źródło: badania własne. 

 
 

 
Rysunek nr 16: Czy była Pani aktywna zawodowo w trakcie ciąży? 
Źródło: badania własne. 
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Rysunek nr 17: Kto motywował Panią do aktywności fizycznej? 
Źródło: badania własne. 

 
Badane kobiety chciały być aktywne, co stanowiło dla większości (N=50, 

66,7%) najczęstsze źródło motywacji do ćwiczeń. Na drugim miejscu, jako 
motywator znalazł się partner (N=15, 20%). Inne kobiety w ciąży stanowiły źródło 
motywacji  dla 9 badanych (N=9, 12%). Na kolejnych miejscach znalazły się 
koleżanki (N=7, 9,3%), lekarz (N=6, 8%). Jedynie 4 ankietowane (N=4, 5,3%) 
uznały, że nie otrzymały od nikogo motywacji, ale również same nie próbowały 
zmobilizować siebie do ćwiczeń.  

 
 

Rysunek nr 18: Czy była Pani aktywna seksualnie podczas trwania ciąży? 
Źródło: badania własne. 

 
Spośród wszystkich ankietowanych, 43 panie (57,3%) przyznały, że były 

aktywne seksualnie przez całą ciążę, a 16 kobiet (21,3%) wyznało, że aktywność 
seksualną zachowały do końca II trymestru. Taka sama liczba pań (N=8, 10,7%) 
zadeklarowała, że współżyły z partnerem tylko do końca I trymestru lub w ogóle nie 
podejmowały współżycia w ciąży.   
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Rysunek nr 19: Czy zaobserwowała Pani u siebie objawy obniżonego nastroju w czasie 

trwania ciąży? 
Źródło: badania własne. 

 
W grupie badanej, 46 pań (61,3%) odpowiedziało się za obniżonym nastrojem 

w czasie trwania ciąży, pozostała część grupy (38,7%) nie zaobserwowała takiego 
zjawiska.  

 

 
 

Rysunek nr 20: Czy zaobserwowała Pani u siebie objawy obniżonego nastroju po 

porodzie? 
Źródło: badania własne. 

 
Dyskusja 
Przedmiotem pracy była analiza aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Fakt 

podejmowania aktywności fizycznej w okresie prenatalnym ma ogromny wpływ na 
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stan kobiety ciężarnej, daje zarówno wiele korzyści dla przyszłej mamy, jak 
również dla nienarodzonego dziecka. 

Badania empiryczne przeprowadzone przez I. Gałązka i wsp. na grupie  
50 kobiet wykazały, iż najczęstszą preferowaną formę aktywności fizycznej przed 
zajściem w ciążę okazał się spacer, wybierany przez badane kilka razy w tygodniu. 
Takich odpowiedzi udzieliło 44% respondentek. Kolejne formy to gimnastyka/ joga 
(22%), pływanie (18%), jazda na rowerze (10%), bieganie (8%) oraz inne formy 
aktywności fizycznej (6%)

1
. 

W badaniach własnych częstość stosowanych form aktywności fizycznej 
przed zajściem w ciąże prezentuje się następująco: spacer – 42,8%, jazda na 
rowerze – 24%, inne – 22,7%, gimnastyka/ joga – 21,3%, bieganie – 10,7%, 
pływanie – 8%. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można stwierdzić, że kobiety  
w stopniu umiarkowanym podejmowały aktywność fizyczną przed ciążą.  

Przeprowadzone badania własne wskazują, że kobiety ciężarne wraz  
z rozwojem ciąży znacznie ograniczają swoją aktywność fizyczną w porównaniu  
z okresem sprzed ciąży. Nieco inne badania uzyskała w swojej pracy Ćwiek D., 
która twierdzi, że ponad 80% ciężarnych (N=100) deklarowało podejmowanie 
aktywności fizycznej w okresie ciąży

12
.  

Analizując literaturę przedmiotu dotyczącą opinii badanych na temat korzyści 
wynikających z podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety ciężarne, 
przyjrzano się ponownie badaniom prowadzonym przez Gałązka I. i wsp.  
W badaniach tych wykazano, że najwięcej kobiet (21%) zwróciło uwagę na lepsze 
samopoczucie, 15% ankietowanych zwróciło uwagę na utrzymanie kondycji  
i prawidłowej masy ciała, lepsze przygotowanie do porodu uzyskało 14% 
odpowiedzi, 8% ciężarnych doceniło pozytywny wpływ na płód, a 3% przyznało, że 
ruch zapewnia szybszy powrót do formy po porodzie.  

Podobne spostrzeżenia można zaobserwować w badaniach własnych, gdzie 
wykazano, że ponad 97% badanych posiada pozytywne nastawienie do 
podejmowania aktywności fizycznej w ciąży. 

Liczba publikacji i badań naukowych na temat życia seksualnego kobiet 
ciężarnych jest cały czas niewielka, co sprawia, że sfera ta nie jest jeszcze 
dostatecznie przebadana. Koncepcje dotyczące tego zagadnienia opierają się  
w dużym stopniu na przypuszczeniach, a rezultaty prac bywają bardzo często 
niejednoznaczne. O pozytywnym wpływie stosunku płciowego na przebieg ciąży  
i zachowanie poprawnych relacji małżeńskich pisali White i Reamy. Uważali oni, że 
wstrzemięźliwość kontaktów seksualnych może powodować negatywne skutki  
w postaci nieporozumień obojga partnerów i napiętej relacji interpersonalnej.  
W opinii tych autorów aktywność seksualna kobiet ciężarnych bardzo rzadko jest 
przyczyną poronień, a jedynie infekcje powstałe w wyniku uszkodzeń 
mechanicznych i zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową mogą mieć 
wpływ na poród przedwczesny i związaną z tym umieralność okołoporodową

13
. 

W badaniach własnych uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że ciąża nie 
ogranicza aktywności seksualnej kobiet lub ogranicza ją jedynie w niewielkim 

                                                 
12

 D. Ćwiek i wsp., Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży, 
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. 2012, t. 5, z. 1, s. 51-54. 

13
 M. Marcyniak, A. Hamela-Olkowska, K. Czajkowski, Współżycie płciowe podczas ciąży a ryzyko 
porodu przedwczesnego, „Med. Wieku Rozw.”. 2003, nr 7 (3): supl. 1, s. 167-173. 
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stopniu, bowiem jedynie 10,7% pań przyznała, że w ogóle nie podejmowały 
współżycia seksualnego.  

Badania naukowe prowadzone przez Gałązka I., w których zaobserwowano 
podejmowanie aktywności fizycznej w ciąży wskazują, iż połowa kobiet biorąca 
udział w badaniu zadeklarowała ograniczenie aktywności zawodowej w okresie 
ciąży

1
. Podobne wyniki uzyskano w badaniach własnych, gdzie nieco ponad 

połowa ankietowanych (52%) przyznała, że ciąża stanowiła ograniczenie  
w wykonywaniu pracy zawodowej. Analizując powyższe można stwierdzić, że 
kontynuowanie pracy w trakcie trwania ciąży dla ponad połowy badanej grupy 
mogło być czynnikiem stresogennym lub szkodliwym oraz stanowić zagrożenie 
biorąc pod uwagę stan zdrowotny kobiety ciężarnej. 

 
Wnioski 
Po dokonaniu analizy uzyskanych wyników na podstawie przeprowadzonych 

badań ankietowych sformułowano następujące wnioski końcowe: 

─ Najczęściej podejmowaną formą aktywności fizycznej przez kobiety 
ciężarne był spacer.  

─ Poziom zaawansowania ciąży miał wpływ na decyzję o podejmowaniu 
aktywności fizycznej. 

─ W opinii badanych, podejmowanie aktywności fizycznej podczas  
ciąży przede wszystkim poprawia samopoczucie, gwarantuje lepsze 
przygotowanie tkanek i mięśni do porodu oraz zapewnia łatwiejsze 
utrzymanie prawidłowej masy ciała. 

─ Większość  uczestniczek badania utrzymuje aktywność seksualną podczas 
ciąży lub ogranicza ją jedynie w niewielkim stopniu.   

─ Ciąża stanowiła ograniczenie w podejmowaniu pracy zawodowej dla ponad 
połowy kobiet. 

 
Streszczenie 
Aktywność fizyczna w okresie ciąży jest niezwykle ważna. Istnieje wiele form 

podejmowania wysiłku fizycznej, które pozytywnie wpływają na komfort fizyczny  
i psychiczny przyszłej mamy, jak i również łagodzą wiele dolegliwości ciążowych, 
które bardzo często występują w tym okresie. Celem pracy było określenie, czy 
kobiety ciężarne podejmują aktywność fizyczną w okresie prenatalnym. W badaniu 
wzięło udział 75 kobiet po przebytym porodzie. Badania przeprowadzono metodą 
sondażu diagnostycznego, drogą internetową. Narzędzie stanowił kwestionariusz 
ankiety własnej. 

Analizując wyniki badań, najczęstszą preferowaną formę aktywności fizycznej 
przed zajściem w ciążę według ankietowanych okazał się spacer– 42,8% , jazda 
na rowerze – 24%, inne – 22,7%, gimnastyka/ joga – 21,3%, bieganie – 10,7%, 
pływanie – 8%. Większość ankietowanych kobiet w niewielkim stopniu angażowała 
się w podejmowanie aktywności fizycznej w okresie prenatalnym. Najczęstszymi 
wskazanymi formami aktywności były: spacer, gimnastyka/ joga, pływanie oraz 
,,inne” formy aktywności fizycznej. Ponad 97% badanych posiada pozytywne 
nastawienie do podejmowania aktywności fizycznej w ciąży. Okres prenatalny nie 
ograniczał aktywności seksualnej kobiet w ciąży lub ograniczał ją jedynie  
w niewielkim stopniu, bowiem jedynie 10,7% pań przyznała, że w ogóle nie 
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podejmowały współżycia. Ciąża stanowiła ograniczenie w wykonywaniu pracy 
zawodowej dla ponad połowy ankietowanych (52%). 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciąża, kobieta 
 
Summary 
Physical activity during pregnancy is extremely important. There are many 

forms of physical exertion that positively affect the physical and psychological well-
being of a future mum and also alleviate many of the pregnancy problems that are 
very common during this period. The purpose of the study was to determine 
whether pregnant women were physically active during the prenatal period.  
The study included 75 postpartum women. The research was conducted by 
internet, method of diagnostic survey, technique was questionnaire. The tool was  
a questionnaire survey of his own. 

By analyzing the results of the study, the most commonly preferred form of 
physical activity before becoming pregnant was 42.8%, cycling 24%, others 22.7%, 
gymnastics / yoga 21.3%, running 10 , 7%, swimming - 8%. Most of the surveyed 
women were little involved in physical activity during the prenatal period. The most 
common forms of activity were walking, gymnastics / yoga, swimming and other 
"forms of physical activity. More than 97% of respondents have a positive attitude 
towards physical activity during pregnancy. The prenatal period did not limit the 
sexual activity of pregnant women or limited it only to a small extent, because only 
10.7% of women admitted that they did not cohabitation at all. Pregnancy 
constituted a restriction in professional work for over half the respondents (52%). 

Key words: physical activity, pregnancy, women. 
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THE OCCURRENCE OF ZEARALEONE IN FOOD  

AND ITS EFFECT ON FERTILITY DISORDERS 
 

 
Introduction  
Mycotoxins are toxic secondary metabolites produced by various fungal 

species that contaminate different agricultural products either before harvesting or 
in post-harvest conditions. They are a global problem because they can affect 
human and animal health and cause substantial economic losses associated with 
contaminated food, feed and loss of animal productivity. The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) estimated that 25% of global food crops 
are contaminated with mycotoxins each year

1
.  

Mycotoxins can enter the human and animal food chain through direct or 
indirect contamination. Indirect contamination of food and animal feed occurs when 
an ingredient has been previously contaminated with a toxinogenic fungus, and 
although the fungus has been eliminated during processing, the mycotoxins remain 
in the final product. On the other hand, direct pollution occurs when the product, 
food or feed is infected by the toxigenic fungus and then the mycotoxins are 
formed. It is known that the majority of food and feed products can allow the growth 
and development of toxicogenic fungi during their production, processing, transport 
and storage

2
. Human consumption of mycotoxins is mainly through the use of 

contaminated plant products, as well as through food products such as milk, 
cheese, meat and other animal products

3
. 

 
Zearalenone  
Among the mycotoxins, the ZEA is of particular interest because, despite the 

low acute toxicity, it has been found to be hepatotoxic, hematotoxic, immunotoxic, 
genotoxic, teratogenic and carcinogenic for many mammalian species. 

ZEA (Figure 1) is a mycotoxin produced by several species of Fusarium, 
in particular by Fusarium graminearum, as well as by F. culmorum, F. cerealis,  

                                                 
1
 Boutrif, E. and Canet, C., 1998. Mycotoxin prevention and control:  FAO programmes. Revue de 
Médecine Vétérinaire 149: 681-694. 

2
  Frisvad J.C., Samson R.A. (1991): Mycotoxins produced by species of Penicillium and Aspergillus 
occurring in cereals. In: Chelkowski J. (ed.): Cereal Grain. Mycotoxins, Fungi and Quality in Drying 
and Storage. Elsevier, Amsterdam: 441-476. 

3
 Zinedine A., Soriano J. M., Molto J. C., Manes J. (2007). Review on the toxicity, occurrence, 
metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: an oestrogenic mycotoxin. Food 
Chem. Toxicol. 45 1-18. 
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F. equiseti, F. verticillioides and F. incarnatum. In general, these species of 
Fusarium grow and attack crops in wet, cold field conditions during flowering, but 
the growth and production of toxins can also take place after harvesting under poor 
storage conditions

4
. These species can produce small amounts of several related 

metabolites, α-zearalenol and β-zearalenol are the most important derivatives. All 
zearalenones are oestrogenic compounds, although the oestrogenic potential of  
α-zearalenol is higher than the potential of ZEN and β-zearalenol, probably due to 
the higher binding affinity for estrogen receptors

5
. ZEA is thermally stable up to  

150°C. Degradation was observed only at high temperatures or under basic 
conditions

6
. 

 

 
Figure no. 1: Molecular structure of zearalenone. 

 
The precise mechanism of toxicity of the ZEA has not been fully established. 

ZEA is commonly found in several food and feed products. Many of the toxic 
species of Fusarium are significant pathogens of cereal plants, causing head blight 
in wheat and barley and ear rot in maize. 

It is possible for fungi to spread from one country to another as global grain 
trade increases

7
. Grains infected with Fusarium fungi standing in the field may 

accumulate ZEA before harvest time, but many experiments tend to indicate that 
high levels of ZEA reported naturally in some maize-based feed samples result 
from improper storage and not from field development. On the other hand, there is 
currently overwhelming evidence of global contamination of cereals and animals 
with Fusarium mycotoxins, in particular ZEA. Trade in these goods can contribute 
to the worldwide spread of this mycotoxin. The dominant feature of the distribution 
of ZEA in cereal grains and animal feed is their occurrence with other Fusarium 
toxins, including trichothecenes and fumonisins. 

 

                                                 
4
 European Food Safety Authority (EFSA), 2011b. Scientific opinion on the risks for animal and public 
health related to the presence of Alternaria toxins in food and feed. EFSA J. 9, 2407. 

5
  Fitzpatrick, D.W., Picken, C.A., Murphy, L.C., Buhr, M.M., 1989. Measurement of the relative binding-
affinity of zearalenone, alpha-zearalenol and beta-zearalenol for uterine and oviduct estrogen-
receptors in swine, rats and chickens – an indicator of estrogenic potencies. Comp. Biochem. Phys.  
C 94, 691-694.  

6
 Ryu, D., Hanna, M.A., Bullerman, L.B., 1999. Stability of zearalenone during extrusion of corn grits.  
J. Food Protect. 62, 1482-1484. 

7
 Placinta, C.M., D’Mello, J.P.F., MacDonald, A.M.C., 1999. A review of worldwide contamination of 
cereal grains and animal feed with Fusarium mycotoxins. An. Feed Technol. 78, 21-37. 
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Toxicity of the ZEA 
ZEA is considered to have relatively low acute toxicity (oral LD50 values> 

2000-20,000 mg/kg body weight) after oral administration to mice, rats and guinea 
pigs. It is more toxic after intraperitoneal injection

8
. 

Recent studies have demonstrated the potential of ZEA to stimulate the 
growth of human breast cancer cells containing estrogen receptor. It has been 
shown that ZEA could potentially stimulate cell growth of estrogen receptors in 
human mammary gland

9
. These results together with other epidemiological studies 

support the hypothesis that ZEN may play a role in the etiology of human breast 
cancer. Moreover, ZEN was found in the endometrial tissue in women suffering 
from adenocarcinoma and in some cases endometrial hypertrophy. Finally, in 
1978-1981, ZEA was suspected to be the causative agent of the epidemic 
premature puberty in Puerto Rico

10
. 

ZEA was measured in endometrial tissue from 49 women. There were  
27 endometrial adenocarcinomas, 11 endometrial hypertrophy and 11 normal 
proliferative endometries. In 8 cases of hyperplastia and 5 cases of neoplastic 
endometrial tissue, no ZEA was detected

11
.  

In Toscana, ZEA and its metabolites have been studied in patients suffering 
from idiopathic precocious puberty. Assessment of exposure to ZEA as a factor of 
precocious sexual development. The authors found increased levels of serum ZEA 
in six girls with premature puberty syndrome

12
. 

Fugh and Berman report that the contaminated Fusarium was associated with 
“endemic breast augmentation disease” in China

13
. As established, all buckwheat 

samples grown in this region were contaminated with molds and 34% of the 
samples were contaminated with Fusarium (ZEA was detected in contaminated 
buckwheat samples). 

In animals, the toxic effects of long-term nutrition of ZEA include 
carcinogenicity, genotoxicity, reproductive toxicity, endocrine effects and 
immunotoxicity. The pig is one of the most sensitive animals, with NOEL values of 
40 mg/kg/day compared to 100 mg/kg/day in rats. 

This susceptibility has serious consequences for animal production. Thus, 
during pregnancy, ZEA reduces embryo survival and fetal weight. In addition, ZEN 
causes vulval dilatation and redness, vulvovaginitis, retention or lack of milk and 

                                                 
8
  Flannigan, B., 1991. Mycotoxins. In: D’Mello, J.P.F., Duffus, C.M., Duffus, J.H. (Eds.), Toxic 
Substances in Crop Plants. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, pp. 226-257. 

9
 Minervini, F., Giannoccaro, A., Cavallini, A., Visconti, A., 2005. Investigations on cellular proliferation 
induced by zearalenone and its derivatives in relation to the estrogenic parameters. Toxicol. Lett. 159, 
272-283. 

10
 Sáenz de Rodríguez, C.A., Bongiovanni, A.M., Conde de Borrego, L., 1985. An epidemic of 
precocious development in Puerto Rican children. J. Pediatr. 107, 393-396. 

11
 Tomaszewski, J., Miturski, R., Semczuk, A., Kotarski, J., Jakowicki, J., 1998. Tissue zearalenone 
concentration in normal, hyperplastic and neoplastic human endometrium. Ginekologia Polska 69, 
363-366. 

12
 Massart F, Meucci V, Saggese G, Soldani G. High growth rate of girls with precocious puberty 
exposed to estrogenic mycotoxins. J Pediatr. 2008 May;152(5):690-5, 695.e1. 

13
 Fugh-Berman A. “Bust-enhancing" herbal products. Obstet Gynecol. 2003; 101: 134541349. 
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rectal prolapse. In men, ZEA can lower testosterone levels, testis weight and 
spermatogenesis, induce feminization and reduce libido

14
. 

During pregnancy, ZEA decreases embryonic survival when administered 
above the threshold and sometimes reduces fetal weight. ZEA can affect the 
uterus, reducing and progesterone and altering the morphology of uterine tissues

15
. 

In male pigs, ZEA can lower serum testosterone, testes and spermatogenesis, 
while inducing feminization and suppressing libido. ZEA causes changes in the 
reproductive system of laboratory animals and pets. Various estrogenic effects 
have been observed, such as decreased fertility,  decreased litter size and change 
in progesterone and estradiol serum levels

16
.  

 
Maximum limits for the ZEA 
According to Van Egmond there are various factors that can affect the setting 

of tolerance for some mycotoxins, such as the availability of toxicological data, the 
availability of data on dietary exposure, the distribution of mycotoxins in relation to 
commodities, the legislation of other countries with which there are trade contacts 
availability of analysis methods

17
. According to FAO

18
, ZEA was regulated in 1996 

by 6 countries, but by 2003, ZEA toxin was regulated in food and animal feed in  
16 countries. The limits for ZEA in maize and other grains range from 50 to  
1000 µg/kg. The current ZEA regulations on food and feed established by countries 
from Europe, Asia, Africa and America and reported by the FAO are represented  
in ZEA risk assessment. 

 
Risk assessment  
Hepatocellular adenomas and pituitary tumors have been observed in long-

term carcinogenicity studies in mice. However, these tumors were observed only at 
doses significantly in excess of those that have a hormonal effect, i.e. at levels  
of 8-9 µg/kg body weight or more. JECFA stated that these tumors are  
a consequence of the estrogenic action of the ZEA. 

JECFA stated that the safety of the ZEA can be assessed on a dose that did 
not have hormonal activity in pigs, the most sensitive species, and established  
a provisional maximum allowable daily intake for the UAE of µg/kg body weight. 
This decision was based on a NOEL value of 40 µg/kg body weight per day 
obtained in a 15-day pig study and the lowest observed level of effect of 200 µg/kg 
body weight per day in this study. 

                                                 
14

 Zinedine, A., Soriano, J.M., Moltó, J.C., Mańes, J., 2007. Review on the toxicity, occurrence, 
metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone, an oestrogenic mycotoxin. Food 
Chem. Toxicol. 45, 1-18. 

15
 Etienne, M., Dourmad, J.Y., 1994. Effects of zearalenone or glucosinolates in the diet  
on reproduction in sows: a review. Livest. Prod. Sci., 99-113. 

16
 JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), 2011. Evaluation of certain food 
additives and contaminants. 72nd Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additive. 
WHO Technical Report Series, vol. 959. 

17
 Van Egmond, H.P., 1993. Rationale for regulatory programmes for mycotoxins in human foods and 
animal feeds. Food Addit. Contam. 10, 29-36. 

18
 FAO, 2004. Worldwide regulations for mycotoxins in food and feed in 2003. FAO Food and Nutrition 
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The risk assessment, based on exposure, must take into account the ZEA 
transfer in the body and must assess all sources of contamination

19
. Although the 

ZEA is ubiquitous and toxic, it is globally a potential threat to animal and human 
health only if it is absorbed in large numbers or for a long period of exposure.  

Dietary intake of ZEA has also been reported in extensive SCOOP studies, 
along with other Fusarium mycotoxins, but few independent studies on exposure to 
ZEN have been published so far

20
. In line with the exposure profiles of previous 

mycotoxins, the most vulnerable population groups were infants and children, but 
in most cases, including the highest percentiles, were significantly distant from the 
TDI of 250 ng/kg body weight/day

21
.  

 
Occurrence of zearaleone in food and feed 
Many species of toxinogenic Fusarium fungi are the main pathogens of cereal 

plants such as wheat, barley, rye, maize. Research shows that high levels of ZEA 
can occur in animal feed, especially those inappropriately stored. there is also 
evidence of food contamination with Fusarium mycotoxins, particularly ZEA

22
. Own 

study confirms the presence of ZEA in 5.29% samples of cereal products from 
organic farming and 15.79% samples from conventional crops

23
. 

The average concentration of the test mycotoxin in crop products organic 
products was 13 μg/kg, and in conventional products - 15.30 μg/kg, with a content 
range of 12.50 to 17.00 μg/kg. The permissible concentration level of ZEA was not 
exceeded in any sample. Ghali showed an average ZEA content in wheat and 
barley and in cereal products of 2.82 and 15 μg/kg, respectively

24
. Information from 

the literature confirm the presence of ZEA in cereals and its products
25

. 
Studies on the level of ZEA in grain and oat products from a conventional and 

ecological system of the law confirmed the occurrence of the ZEA. Only in one 
oatmeal product 0.67 μg/kg while the concentration in the grain was not high 
(mean 1.5 μg/kg), except for one conventional sample – 43.2 μg/kg. The analysis 
of the content of mycotoxins in the grain and its products from organic and 
conventional crops in 2009-2011 showed a high concentration of the ZEA. 
Mycotoxin occurred in 83% of conventional samples (the highest value of  
1.96 μg/kg) and 56% of organic samples (maximum level of 72.4 μg/kg). 

                                                 
19
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 SCOOP, 2003. Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary 
intake by the population of EU Member States. Sub-task Zearalenone. SCOOP European Project. 
Task 3.2.10. In: Vidnes, A., Bergsten C., Paulsen B. (Eds.), pp. 241-481. 

21
 European Food Safety Authority (EFSA), 2011a. Scientific opinion on the risks for public health 
related to the presence of zearalenone in food. EFSA J. 9, 2197.  

22
 Perkowski J. (1999): Badania zawartości toksyn fuzaryjnych w ziarnie zbóż. Rozprawy Naukowe 
Rocznik AR w Poznaniu. 295: 11-34. 

23
 Mruczyk K., Jeszka J., 2013. Porównanie zawartości ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w 
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24
 Ghali R., Hmaissia-khlifa K., Ghorbel H., Maaroufi K., Hedili A. (2008): Incidence of aflatoxins, 
ochratoxin A and zearalenone in tunisian foods. Food Control, 19: 921-924 
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In 1988, Tanaka et al. published a review of data on the prevalence of the 
ZEA from 19 countries in Europe

26
. The work describes the contamination of 

wheat, barley, maize, oats, sorghum, rye and rice by the ZEA. Placinta et al. 
reported contamination of samples of wheat, barley, oats, rye and fodders from 
Bulgaria, Germany, Finland, the Netherlands, Norway and Poland from a few μg/kg 
to 8 μg/kg

27
. 

In Germany, the study confirmed their contamination in cereals and their 
products

28
. The contamination of wheat by the ZEA was also found in Bulgaria

29
. In 

Hungary, Fazekas described contamination of moldy and stored maize with ZEA, 
ranging from 0.01 to 11.8 mg/kg. It was found that cereals from Finland (oats, 
barley) contain ZEA

30
. In the Netherlands, the occurrence of ZEA in wheat has 

been reported and in feed components
31

. In Scotland, according to Gross and 
Robb, high contamination of stored barley (for three months to about a year) with 
ZEA was detected and the levels varied between 2.1 and 26.5 mg/kg

32
. In the 

United Kingdom, UAE was detected in maize and animal feed ingredients (maize 
and maize products)

33
.  

Regarding recent data on human exposure in Europe in the ZEA, toxin 
occurred in 32% of cereal mix samples (n = 4918) from nine European countries. 
The decomposition showed that a significant part of this impurity occurred in maize 
grains and wheat cereals. The high prevalence of ZEA was found in oat samples 
from Finland (47% of the samples contained> 0.2 mg / kg and the highest level 
was 1.31 mg / kg) and the high prevalence of UAE in wheat from France (16% of 
samples containing> 0.2 mg / kg with a reported maximum level of 1.817 mg / kg). 
Raw corn was a foodstuff with the highest level of ZEA, the results showed that 
contamination of 14% maize with a level> 0.2 mg / kg, the highest level (6.492 mg / 
kg) was recorded in a sample of maize from Italy

34
. 

According to EFSA, the frequency of ZEA in maize (33%) and the average 
level (15μg/kg) of grains intended for human consumption are significantly higher. 
This tendency was maintained in grain mill products, although very high levels 
were determined in wheat bran (33 μg/kg). Therefore, both the occurrence and 
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level of ZEN in analyzed cereal products for human consumption was low, with the 
exception of vegetable oils (mainly maize germ oil) from 86% positive samples and 
an average level of 72 μg/kg. 

 
Legislation on ZEA 
Mycotoxins are one of the most critical hazards associated with the 

consumption of cereals and in some cases, they may also have a negative impact 
on the quality of food and feed. In order to preserve public health and livestock 
production by the occurrence of mycotoxins, countries have developed measures 
to introduce maximum or recommended levels for food and feed. 

Among the factors that play an important role in setting limits and regulations 
on mycotoxins, there are data on toxicology and exposure, knowledge of the 
distribution of mycotoxin concentrations in the raw material and these limits are 
given for the combination of mycotoxins. 

The current legal act in the European Union regarding the contamination of 
foodstuffs including grains of cereals and seeds of crops with mycotoxins  
is Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 of 19 December 2006 setting 
maximum levels of certain contaminants in foodstuffs (Dz. EC Regulation L 364 of 
20.12.2006) (Regulation 1881/2006)

35
 with later amendments. 

This regulation draws attention to the most harmful to human health and 
animal mycotoxin determines the acceptable levels of the above mycotoxins in 
food products such as: grains of cereals, flour, cereal, powdered products made of 
corn, bread, nuts, dried fruits, juices, spices, milk 

 
Conclusion 
Contamination of food and feed by zearaleone is a serious health problem for 

humans and animals. Recognizing the problems of this mycotoxin in food intended 
for human and animal consumption is an important step towards the 
implementation of programs that allow the adoption of appropriate measures to 
prevent and reduce this problem. In assessing the risks of exposure to zearaleone, 
the possibility of danger from the UAE site should be taken into account, but also 
all sources of pollution should be assessed. 

 
Streszczenie  
Zearalenon (ZEA) klasyfikowany jest jako niesteroidowy mikoestrogen  

o działaniu estrogennym wytwarzany głównie przez grzyby należące do rodzaju 
Fusarium. Ryzyko narażenia ludzi i zwierząt wynika głównie ze spożycia skażonej 
żywności lub paszy dla zwierząt. Często wiąże się z zaburzeniami rozrodczymi  
u ludzi i zwierząt hodowlanych. ZEA i niektóre jego metabolity  sprzyjają rozwojowi 
nowotworów hormonozależnych. Wykazano, że ZEA posiada właściwości 
hepatotoksyczne, hematotoksyczne, immunotoksyczne i genotoksyczne. W pracy 
podsumowano występowanie i toksykologię zearaleonu. Tymczasowe najwyższe 
dopuszczalne dzienne spożycie (PTMDI) dla ZEA – 05 µg/kg masy ciała – 
występuje obecnie w ramach Wspólnego Komitetu FAO/WHO, na podstawie dawki 

                                                 
35

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe 
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NOEL 40 µg/kg masy ciała/dzień otrzymanego w 15-dniowym badaniu na 
świniach.  

Słowa kluczowe: zearaleone, toksyczność, występowanie, żywność, 
płodność 

 
Summary  
Zearalenone (ZEA) is a nonsteroidal estrogenic mycotoxin produced mainly by 

fungi belonging to the genus Fusarium. The risk of human and animal exposure is 
the intake of contaminated food and animal feed. It is often associated with 
reproductive disorders in humans and farm animals. It has been reported that ZEA 
and some of its metabolites promote the development of hormone-dependent 
tumors. ZEA is hepatotoxic, hematotoxic, immunotoxic and genotoxic. The paper 
presents the occurrence and toxicology of zearaleon. The provisional maximum 
daily intake (PTMDI) for UAE - 05 μg / kg body weight/day – is currently under the 
FAO/WHO Joint Committee, based on a NOEL dose of 40 μg/kg body weight/day 
obtained in a 15-day pig study.  

Key words: zearaleone, toxicity, occurrence, food, fertility  
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Katarzyna WIŚNIEWSKA-BORYSIAK 
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

 
WSPIERANIE I STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DZIECI  

W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ZA POMOCĄ EDUKACYJNYCH 
PROGRAMÓW INTERNETOWYCH (EPI) ORAZ LAPBOOKÓW  

OPARTYCH NA GAMIFIKACJI 
 
 

Pojęcie edukacyjnych programów internetowych (EPI) oraz lapbooków 
Wraz z rozwojem globalnej sieci i wprowadzeniem stron WWW (ang. World 

Wide Web) powstała możliwość przesyłania o każdej porze dnia i nocy w dowolne 
miejsca na kuli ziemskiej, obrazów, filmów, grafiki, tekstów i dźwięków. Stało się 
tak za sprawą różnorodnych języków programowania. Za ich pośrednictwem 
jesteśmy w stanie tworzyć również interaktywne strony o charakterze edukacyjnym 
w skrócie EPI. Zdaniem Aleksandry Skarbińskiej stanowią one „dokument […] na 
którym oprócz obrazu, dźwięku, animacji i filmu mamy również możliwość 
sterowania zdarzeniami za pomocą podstawowych urządzeń peryferyjnych 
komputera oraz [dokonywania] oceny tego sterowania…”

1
. Tego typu strony są  

po prostu pełnowartościowymi programami komputerowymi o charakterze 
dydaktycznym. Ich dodatkowym atutem jest to, że z reguły działają natychmiast po 
otwarciu w przeglądarce internetowej.  

Z kolei lapbook, to coś w rodzaju teczki tematycznej idealnie 
spersonalizowanej, w której zawarte są informacje na interesujący temat. Ma  
ona charakter interaktywny przez to, że umożliwia nie tylko zdobywanie wiedzy  
ale też rozwiązywanie ciekawych zadań, łamigłówek, a nawet granie w gry 
planszowe. Lapbook przez to, że stanowi grubą teczkę, w środku której znajdują 
się kolorowe kieszonki oraz koperty, zawierające karteczki z opowiadaniami, 
wierszami, piosenkami, zdjęciami, a także z zagadkami, krzyżówkami, labiryntami,  
a nawet planszami do gier przypomina swoisty „papierowy teatrzyk” stworzony wg 
koncepcji i potrzeb autora

2
. 

Edukacyjne strony internetowe podobnie jak lapbooki odgrywają szczególne 
znaczenie w nauczaniu początkowym. Zdaniem Stanisława Juszczyka i Wojciecha 
Zająca, dzieci w początkowym okresie nauki szkolnej wykazują ogromny 
entuzjazm, są ciekawe i otwarte na innowacje. To powoduje, że czerpią  
wiele radości z obcowania z komputerem lub spersonalizowaną książką

3
. 

Wykorzystywane na przykład na lekcjach języka polskiego edukacyjne programy 
internetowe lub lapbooki bawiąc uczą przede wszystkim ortografii i gramatyki, na 
matematyce wprawiają w obliczanie rozmaitych działań arytmetycznych, zaś na 
plastyce pozwalają tworzyć oryginalne twórcze dzieła. Nie ma chyba przedmiotu  
w szkole, może poza gimnastyką, którego nie można byłoby wspomagać EPI lub 

                                                 
1
  A. Skarbińska, Edukacyjne strony WWW do nauczania technologii informacyjnej w szkole 
podstawowej o konstrukcji EPI. Materiały konferencyjne. 

2
 Por. A. Kopeć, Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić  dzieci do czytania, „Trendy 
(czasopismo elektroniczne)”. 2014, nr 3/4, s. 79-83, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14% 
2C+Kope%C4%87.pdf (pobrano 28.01.2018 r.) 

3
 Por. S. Juszczyk, W. Zając, Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. 
Katowice 1997. 
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lapbookiem. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści z zastosowania tego typu 
innowacyjnych rozwiązań w procesie uczenia się, należy pamiętać o ich ogromnej 
roli w eliminowaniu wad rozwojowych czy rozwijaniu umiejętności intelektualnych. 
Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także posiadające trudności w nauce są  
w stanie dorównać rówieśnikom, dzięki systematycznej w nich pracy. Nie są przy 
tym narażone na niepotrzebny stres, wynikający choćby z niemożności wyboru 
stopnia trudności zadania i dostosowania go do własnych możliwości. Dzięki temu 
częściej doświadczają uczucia zadowolenia i satysfakcji, przez co wzmocnieniu 
ulega ich poczucie wartości, skuteczności i sprawczości

4
. Różnica między EPI  

a lapbookiem polega na tym, że ten ostatni jest w formie papierowej i w związku  
z tym może być samodzielnie wykonany przez dziecko w młodszym wieku 
szkolnym rozwijając tym samym jego zdolności manualne. Tymczasem stworzenie 
edukacyjnego programu internetowego wymaga posiadania określonej wiedzy  
i umiejętności informatycznych, których dzieci na wspomnianym etapie kształcenia 
jeszcze nie mają. Dlatego też mogą one co najwyżej pracować na EPI, a nie je 
samodzielnie tworzyć.      

 Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy dostrzec ogromne walory 
płynące z zastosowania zarówno EPI, jak i lapbooka w procesie uczenia się. Są to 
przede wszystkim interaktywność, możliwość samokształcenia, autokontroli  
i samooceny, a także natychmiastowy dostęp. Dzięki temu dziecko w młodszym 
wieku szkolnym zdobywa wiedzę, umiejętności, rozwija zdolności intelektualne 
takie, jak: myślenie logiczne, twórcze, pamięć, uwaga czy percepcja. Poza tym 
uczy się podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, a także staje się 
bardziej komunikatywne i świadome własnych zainteresowań

5
.  

 
Projektowanie EPI i lapbooków opartych gamifikacji 
Gamifikacja lub grywalizacja w opinii Yu-kai Chou to „rzemiosło czerpania 

wszystkich zabawnych i uzależniających elementów z gier i stosowania ich  
w rzeczywistych lub produktywnych działaniach”

6
. Z kolei zdaniem Ray Wang’a, 

gamifikacja to „seria zaprojektowanych zasad, procesów i systemów używanych do 
wpływania, angażowania i motywowania jednostek, grup i społeczności w celu 
stymulowania zachowań i osiągania pożądanych wyników”

7
. Współcześnie w dobie 

społeczeństwa informacyjnego, grywalizacja stała się jednym ze sposobów 
zwiększania motywacji i zaangażowania w procesie uczenia się. Co więcej stanowi 
jak gdyby balans pomiędzy celami stawianymi przez nauczycieli a potrzebami  
i możliwościami rozwojowymi uczniów. Jest też swego rodzaju alternatywą dla 
nudy i rutyny, które prowadzą do niskiej wydajności w nauce osób uczących się,  
a w konsekwencji do ich rezygnacji i wzmożonej absencji. Nieobecność na 
zajęciach może nie tylko doprowadzić do jeszcze większych zaległości w nauce 

                                                 
4
  Por. K. Wiśniewska, Rola EPI we wspomaganiu nauczania różnych przedmiotów w szkole 
podstawowej na przykładzie autorskiej witryny WWW (w:) D. Siemieniecka, A. Siemińska-Łosko 
(red.): Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji. Toruń 2007, s. 278-279. 

5
  Por. Tamże. 

6
 W. Hsin-Yuan Huang, D. Soman, A practitioner’s Guide To Gamification of Education, Research 
Report Series Behavioural Economics In Action, 10 December 2013, s. 5. 

7
 Tamże. 
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ale nawet do braku chęci powrotu do szkoły. Dlatego swoistym panaceum mogłoby 
być nauczanie oparte na grywalizacji

8
.  

Zaprojektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem edukacyjnych 
programów internetowych lub lapbooków opartych na grywalizacji, wymaga  
w pierwszej kolejności udzielenia sobie odpowiedzi na kluczowe pytanie dotyczące 
tego, kim będą potencjalni odbiorcy. Następnie w zależności od odbiorcy należy 
wziąć pod uwagę kontekst uwzględniający np. jego styl uczenia się oraz cele, jakie 
będzie miał za zadanie osiągnąć. Tylko bowiem właściwe zrozumienie potrzeb 
uczącego się pozwoli dostosować materiał dydaktyczny do jego możliwości 
rozwojowych. Jeżeli na przykład uczeń jest kinestetykiem, a zadania do zrobienia 
zostały zaprojektowane z myślą o wzrokowcach lub słuchowcach, to spowoduje  
to obniżenie w nim motywacji do dalszej pracy i w efekcie uniemożliwi mu 
osiągnięcie celu

9
. 

Następnym krokiem jest zastanowienie się nad strukturą gamifikacji. Istotne 
jest udzielnie sobie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można podzielić 
program nauczania aby wyróżnić kamienie milowe służące określeniu tego, czego 
uczeń bezwzględnie musi się nauczyć na poszczególnych etapach prowadzących 
do osiągnięcia ostatecznego celu. Dzięki takiej strukturze cel końcowy zdaje się 
być bardziej realny i możliwy do zdobycia

10
. 

Po tych wszystkich etapach można dopiero przejść do fazy finalnej związanej 
z opracowaniem zajęć dydaktycznych wykorzystujących edukacyjne programy 
internetowe lub lapbooki oparte na grywalizacji. W związku z tym konieczne jest 
wzięcie pod uwagę następujących kluczowych elementów gamifikacji, na które 
składają się: 

1. jasne i niezmienne zasady gry; 
2. rodzaje zadań, np. obowiązkowe, nieobowiązkowe, dodatkowe, specjale, 

niespodzianki (nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie), krótkie, szybkie itd. 
3. waluta – jednostka miary, którą mogą być np. punkty, czas, pieniądze 

przyznawane za wykonanie określonego rodzaju zadań; 
4. poziomy gry odpowiadające zdobywaniu określonych odznak i profesji; 
5. ranking wyników – narzędzie służące określeniu progresu w zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności przez uczącego się; 
6. feedback – odpowiedź zwrotna – szybka, natychmiastowa, bo tylko taka 

motywuje osobę uczącą się do dalszej nauki
11

. 
 
Przykład EPI opartego na zasadach grywalizaji 
Bazując na gamifikacji oraz metodzie EPI opracowano jednostki dydaktyczne 

dla uczniów w młodszym wieku szkolnym poświęcone problematyce dobrych 
manier. W przypadku edukacyjnego programu internetowego wyodrębniono 
następujące elementy gamifikacji, na które składają się: 

1. Jasne i niezmienne zasady gry: liczba punktów konieczna do zdobycia 
danej oceny jest przekazana do wiadomości uczniom na początku zajęć. Istnieje 
możliwość powtarzania wybranych zadań, aby zdobyć pożądaną ocenę. Na 

                                                 
8
  Por. Tamże. 

9
  Por. Tamże, s. 8. 

10
 Por. Tamże, s. 9-10. 

11
 Tamże, s. 12 oraz  J. Mytnik-Ejsmont, W. Glac, materiały ze szkolenia Gamifikacja w szkole czyli jak 
podnieść motywację uczniów do nauki, Uniwersytet Gdański. 
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wstępie każdy gracz (uczeń) ma 3 życia po 3 pkt (9 pkt). Utrata życia następuje za 
nieterminowość, niezaliczenie sprawdzianu, niespodzianki lub ekspresówki.  

2. Rodzaje zadań: 

─ obowiązkowe: trzy sprawdziany z nauczanego materiału (3*5 pkt = max  
15 pkt);  

─ nieobowiązkowe: plakat, rebus, krzyżówka, komiks (4*3 pkt = max 12 pkt);  
─ niespodzianki (nie wiadomo kiedy i gdzie) – wejściówki sprawdzające 

stopień opanowania terminologii (3*3 pkt = max 9 pkt); 

─ ekspresówki – krótkie, szybkie automatycznie oceniane przez program 
komputerowy o różnym stopniu trudności (4 zadania: 6 pkt + 8 pkt + 12 pkt 
+ 21 pkt = 47 pkt). Zadanie 3 i 4 można powtarzać trzykrotnie. Liczy się 
najlepszy uzyskany wynik. 

─ zadania ustne / pisemne:   

 nauka wybranych dwóch wierszy (2 pkt),  

 udzielenie odpowiedzi do treści wierszy (max 20 pkt),  

 piosenki na pamięć (max 4 pkt),  

 udzielanie odpowiedzi na pytania do treści opowiadania (max 5 pkt),  

 samodzielne przeczytanie opowiadania (max 5 pkt),  

 obejrzenie bajki i wyciągnięcie z niej morału (max 2 pkt).   
3. Waluta – jednostką miary w przypadku EPI lub lapbooka były punkty 

przyznawane za: aktywność na zajęciach, sprawdziany obowiązkowe, 
niespodzianki, ekspresówki, zadania oraz szybkość i terminowość ich wykonania; 

4. Poziomy gry odpowiadające zdobywaniu określonych odznak i profesji:  

─ odznaki – rozpoznawalne przez wszystkich, widoczne dla innych (powód 
do dumy). Rodzaje odznak:  

 brązowa (3 pkt) – zdobywana od 30 pkt.;  

 srebrna (5 pkt) – uzyskiwana od 70 pkt.; 

 złota (7 pkt) – w posiadaniu od 110 pkt. Łącznie za odznaki można 
zdobyć (15 pkt) 

─ bonusy – niespodziewane nagrody – lepiej motywują bo pojawiają się 
nieregularnie, to dodatkowe punkty za kreatywność, aktywność; (5 pkt) 

5. Ranking wyników – narzędzie służące określeniu progresu w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności przez uczącego się – tabela w pliku Excel oraz tablica 
naścienna z awatarami uczniów 

6. Feedback – odpowiedź zwrotna – szybka, natychmiastowa ze strony 
komputera. 

 
Wspomniany edukacyjny program internetowy obejmuje autorskie gry  

do edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej skupione 
wokół problematyki dobrych manier. Poniżej zaprezentowany zostanie ich 
szczegółowy opis. 

 
Edukacja polonistyczna 
Zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół 

Podstawowych z 14 lutego 2017r. zasadniczym celem edukacji polonistycznej jest 
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opanowanie przez ucznia umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem
12

. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom został stworzony m.in. „E-book” wraz  
z puzzlami. Jego istotą jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa 
poprzez słuchanie lub samodzielne czytanie utworu i rozmawianie o jego  
treści. Zaprezentowane opowiadanie Stefanii Szuchowej, pt. „Mateuszek na 
zaczarowanej wyspie” uwzględnia realne możliwości czytelnicze dzieci na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej.  

 

 
 

Rysunek nr 1: Zrzut ekranowy autorskiego projektu o charakterze e-booka
13

. 

 
Poza tym e-book umożliwia dziecku nie tylko odsłuchanie czy też samodzielne 

przeczytanie danego opowiadania (rys. 1), ale także odpowiedzenie na pytania do 
tekstu oraz przejrzenie zasobów internetowych na temat utworu (rys. 2). 

 

                                                 
12

 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

13
 https://jarmila09.wordpress.com/2012/04/21/mateuszek-na-zaczarowanej-wyspie/,  
ilustracje J. Krzeminska, autor opowiadania: S. Szuchowa, Mateuszek na zaczarowanej wyspie,  
Wyd. I. Warszawa 1958. 
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Rysunek nr 2: Zrzut ekranowy zasobów internetowych e-booka
14

. 

 
Za sprawą opowiadania dziecko nie tylko poznaje formy grzecznościowe, ale 

przede wszystkim uświadamia sobie konieczność przestrzegania obowiązujących 
w społeczeństwie norm i zasad postępowania. Na koniec dla odprężenia ma 
możliwość ułożenia puzzli (rys. 3) składających się na jedną z ilustracji zawartych 
w opowiadaniu, autorstwa Janiny Krzemińskiej.  

 

 
Rysunek nr 3: Zrzut ekranowy autorskiego projektu w formie puzzli. Motyw z bajki  

pt. „Mateuszek na zaczarowanej wyspie”
15

. 

                                                 
14

 Tamże. 
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Puzzle to z całą pewnością forma zabawy bardzo lubiana przez dzieci już  
w wieku przedszkolnym. Posiada wiele walorów dydaktycznych związanych przede 
wszystkim z rozwojem myślenia przyczynowo-skutkowego, uwagi, percepcji oraz 
koordynacji ruchowo-wzrokowej.  

 
Edukacja matematyczna 
Istotą edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej jest 

rozwijanie u uczniów tzw. myślenia matematycznego
16

 przejawiającego się  
w umiejętności posługiwania się podstawowymi operacjami umysłowymi takimi, jak 
analiza i synteza. W nauczaniu matematyki jedną z wielu form nauki są rozmaite 
gry i zabawy, w których dzieci manipulują różnymi przedmiotami, tj. liczmanami  
w celu kształtowania pojęć liczbowych i rozwijania sprawności rachunkowych  
w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia. Za przykład może tu 
posłużyć projekt, pt. „Oszczędna skarbonka” (rys. 4).  
 
 

Rysunek nr 4: Interfejs autorskiego programu, pt. „Oszczędna skarbonka”
17

. 

 
Działanie programu jest bardzo proste: należy wpierw kliknąć przycisk „losuj”, 

aby komputer wygenerował liczbę z zakresu 1000. Następnie zadaniem dziecka 
jest wybranie właściwych nominałów pieniędzy poprzez kliknięcie myszą na ich 
macierzyste wzory i przeciągnięcie ich w miejsce skarbonki stanowiącej sumę 
wylosowanej kwoty. Po tej czynności dziecko każdorazowo musi kliknąć przycisk 
„sprawdzaj”, aby uzyskać od programu odpowiedź zwrotną o poprawnie bądź 

                                                                                                                            
15

 Ilustracja pochodzi ze strony https://jarmila09.wordpress.com/2012/04/21/mateuszek-na-zaczarowa 
nej-wyspie/, autor ilustracji: J. Krzeminska (pobrano 28.01.2018 r.). 

16
 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., dz. cyt. 

17
 Autor projektu: K. Wiśniewska-Borysiak. 
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błędnie udzielonej odpowiedzi. W sytuacji, gdy kliknie ono na banknot lub bilon mu 
niepotrzebny, może go zwrócić do skarbonki z napisem Bank. Projekt ten bawiąc – 
uczy operowania polską walutą. Zdobycie 10 punktów umożliwia uzyskanie 
dostępu do wierszy o dobrych manierach. 

Kolejny projekt zatytułowany „Kolorowanka z matematyką” (rys. 5) kryje  
w sobie zadanie polegające na rozwiązywaniu losowo generowanych przez 
program działań arytmetycznych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia  
i dzielenia w przedziale liczbowym do 100. Każda poprawna odpowiedź powoduje 
częściowe pokolorowanie obrazka. W ten sposób realizuje się zasada nauki 
liczenia poprzez zabawę.  

 

 
 

Rysunek nr 5: Interfejs autorskiego programu, pt. „Kolorowanka z matematyką”
18

. 

 
Program dopuszcza udzielenie dwóch błędnych odpowiedzi, gdyż po trzecim 

razie kolorowanie całego obrazka rozpoczyna się od nowa
19

. Pokolorowanie 
całego obrazka umożliwia, podobnie jak w przypadku oszczędnej skarbonki 
uzyskanie dostępu do wierszy o dobrych manierach. 

 
 
 
Edukacja społeczna 

                                                 
18

 Autor projektu: K. Wiśniewska-Borysiak. 
19

 Por. K. Wiśniewska, Projektowanie interaktywnego oprogramowania edukacyjnego online (w:)  
T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.): Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej. Toruń 2009,  
s. 273-274. 
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Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej dziecko powinno identyfikować się nie 
tylko ze swoją rodziną i jej tradycjami, ale też z rolą ucznia. Co więcej powinno 
znać symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne, a także wiedzieć 
w jaki sposób należy się zachowywać w stosunku do osób dorosłych  
i rówieśników

20
. W kontekście kształtowania właściwego stosunku do siebie  

i innych osób, opracowane zostały dwa projekty, pt. „Magiczne słowa” i „Dobre 
maniery”.  

Projekt pt., „Magiczne słowa” (rys. 6), to gra polegająca na użyciu trzech 
grzecznościowych zwrotów: „dziękuję”, „proszę” i „przepraszam”. Aby wpisać  
w pole tekstowe właściwe słowo należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy: numer 
obrazka, który odpowiada numerowi pola tekstowego oraz sytuację graficzną.  
Jej przeanalizowanie ma na celu dobranie przez dziecko właściwego zwrotu.  

 

 
 

Rysunek nr 6: Zrzut ekranowy autorskiego projektu, pt. „Magiczne słowa”
21

. 

 

Po każdorazowym udzieleniu odpowiedzi należy kliknąć na kostkę, aby 
program wylosował kolejną scenkę graficzną. Gdy uzupełnione zostaną już 
wszystkie pola, należy kliknąć przycisk „Sprawdzaj”, w efekcie czego program 
wskaże zarówno błędne, jak i poprawne odpowiedzi, a także podliczy zdobyte  
w zadaniu punkty. Grę można rozpocząć ponownie po naciśnięciu przycisku 
„Jeszcze raz”. 

Z kolei tytułowe „Dobre maniery” (rys. 7) to projekt w formie quizu. Polega  
na losowym wygenerowaniu przez program zestawu ośmiu pytań wraz  
z proponowanymi odpowiedziami, z których trzeba wybrać jedną. Na końcu 

                                                 
20

 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., dz. cyt. 
21

 Autor projektu: K. Wiśniewska-Borysiak. 



436 
 

 

program automatycznie zlicza punkty, po czym quiz można zacząć rozwiązywać od 
początku z tym samym aczkolwiek w odmiennej kolejności wylosowanym 
zestawem pytań. Projekt ten służy przede wszystkim powtórzeniu, utrwaleniu  
i sprawdzeniu stopnia przyswojonej wiedzy

22
. 

 

 
 

Rysunek nr  7: Interfejs autorskiego quizu, pt. „Dobre maniery”
23

. 

 
Edukacja przyrodnicza 
Zajęcia prowadzone w ramach edukacji przyrodniczej na poziomie edukacji 

wczesnoszkolnej powinny być w miarę możliwości realizowane w środowisku 
naturalnym poza murami szkoły. Niemniej jednak zakłada się zdobywanie  
i sprawdzanie wiedzy przyrodniczej przez uczniów również za pośrednictwem 
rozmaitych środków dydaktycznych m.in. w postaci multimedialnych pakietów 
edukacyjnych. Przykładem takiego rozwiązania może być projekt, pt: „Odgłosy 
przyrody” (rys. 8). Polega on na odsłuchaniu i identyfikowaniu dźwięków 
wydawanych przez rozmaite zwierzęta zamieszkałe w polskich lasach. Ćwiczy 
przede wszystkim słuch, percepcję słuchową i pamięć. Po naciśnięciu przycisku 
„sprawdź” program automatycznie zlicza punkty i udziela odpowiedzi zwrotnej. 
Dzięki temu dziecko poznaje nie tylko ostateczną punktację, ale dowiaduje się 
również, w którym miejscu dokładnie popełniło błąd. W projekcie istnieje możliwość 
przejścia do galerii (rys. 8), gdzie dziecko może zapoznać się ze zdjęciami  
i naturalnymi odgłosami wydawanymi przez zwierzęta zamieszkujące polskie lasy. 

                                                 
22

 Por. K. Wiśniewska, Wybrane metody tworzenia gier dydaktycznych jako aplikacji internetowych (w:) 
T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.): Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Toruń 2008,  
s. 198-199. 

23
 Autor projektu: K. Wiśniewska-Borysiak. 



437 
 

 

Na sam koniec może zapoznać się z podstawowymi zasadami, jakie należy 
przestrzegać w lesie, a także obejrzeć bajkę poświęconą dobrym manierom  
w lesie. 

 

 
 

Rysunek nr 8: Interfejs autorskiego quizu, pt. „Odgłosy przyrody – galeria”
24

. 

  
Podsumowując należy zauważyć, że zdecydowaną większość opisanych 

powyżej projektów współtworzących EPI cechuje bardzo istotna dla efektywnego 
procesu uczenia się właściwość, jaką jest losowe generowanie przez program 
różnych elementów takich, jak np.: 

─ liczby („Matematyczna kolorowanka”, „Oszczędna skarbonka”); 
─ pytania (Quiz – „Dobre maniery”); 
─ obrazki („Magiczne słowa”, „Puzzle”). 
Ta „losowość” nie tylko uatrakcyjnia gry, ale przede wszystkim zmusza 

dziecko do podjęcia wysiłku intelektualnego. W efekcie zdobywa ono wiedzę  
i umiejętności, a także w sposób świadomy i nieświadomy rozwija swoje wrodzone 
zdolności poznawcze. Mając powyższe na uwadze można zatem śmiało 
przypuszczać, że edukacyjne programy internetowe oparte na grywalizacji mają 
przed sobą świetlaną przyszłość.  

 
Przykład lapbooka opartego na zasadach grywalizaji 
Do omówienia tematu dobrych manier świetnie nadaje się również lapbook. 

Za przykład może tu posłużyć praca wykonana przez studentki Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu w ramach prowadzonych przez Autorkę zajęć z przedmiotu 

                                                 
24

 Autor projektu: K. Wiśniewska-Borysiak. Odgłosy zwierząt pochodzą ze strony: http://kola.lowiecki.pl/ 
ao/glos.htm. 
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Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej na specjalności Pedagogika 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

25
.  

Za sprawą lapbooka stworzonego zgodnie z zasadami grywalizacji, dzieci  
z klas drugich szkoły podstawowej mają za zadanie wejść w Świat Dobrych 
Manier. W tym celu mają otworzyć „Księgę Dobrych Manier” i zmierzyć się  
z dwunastoma zadaniami, których poprawne rozwiązanie pozwoli im poznać po 
jednej tajnej literze wchodzącej w skład magicznego hasła. 

Na dzieci czekają więc zadania od 1 do 12 polegające m.in. na ułożeniu 
puzzli, odnalezieniu i wykreśleniu w diagramie wszystkich powiązanych ze sobą 
tematycznie wyrazów, a także poznaniu wiersza, pt. Opowiastka, autorstwa  
Natalii Usenko, magicznych słów przydatnych w różnych sytuacjach życiowych, 
okoliczności, w jakich powinno się ustąpić miejsca, czy zasad obowiązujących przy 
stole lub na spacerze. 

 

 
 

Rysunek nr 9: Zrzut ekranowy lapbooka pt. „Dobre maniery”
26

. 

 
Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań i odkryciu liter składających się 

na magiczne hasło zadaniem dziecka jest „cichutkie wstanie” i „na paluszkach” 
podejście do nauczyciela w celu podania mu na ucho hasła. Nagrodą za jego 
odkrycie jest order „Dobrych Manier”. 

 

Podsumowanie 
Wspieranie i stymulowanie aktywności edukacyjnej dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym jest możliwe za sprawą edukacyjnych programów internetowych 
(EPI) oraz lapbooków opartych na grywalizacji. Ich „rolę w procesie kształcenia 
należy analizować przez pryzmat podstawowych funkcji, spełnianych przez środki 
dydaktyczne w działalności dydaktyczno-wychowawczej”

27
. Należą do nich: 

                                                 
25

 Autorki lapbooka: E. Michalik, W. Szczerba, E. Kuczkowska. Praca wykonana pod kierunkiem  
K. Wiśniewskiej-Borysiak. 

26
 Tamże.  

27
 M. Tanaś, Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa 1997, s. 109. 
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─ funkcja aktywizująco-motywacyjna – wyzwalana jest w sytuacji, gdy 
dziecko przejawia aktywność i zainteresowanie danym materiałem 
przedstawionym, np. w postaci EPI / lapbooka; 

─ funkcja poznawczo-twórcza – ma miejsce wówczas, gdy wiedzę zdobytą 
za pośrednictwem np. EPI / lapbooka dziecko wykorzystuje przy 
rozwiązywaniu różnych sytuacji problemowych; 

─ funkcja ćwiczeniowa – służy wykorzystaniu przyswojonej wiedzy i/lub 
umiejętności w praktycznym działaniu; 

─ funkcja weryfikacyjno-kontrolna – pozwala na bieżąco sprawdzać i oceniać 
efekt pracy dziecka z EPI / lapbookiem; 

─ funkcja wychowawcza – występuje, gdy EPI / lapbook właściwie oddziałuje 
na dziecko kształtując jego motywację, zainteresowania oraz postawy: 
poznawczą, emocjonalną i wolicjonalną

28
.    

 
Z powyższych rozważań wynika, iż zarówno edukacyjne programy 

internetowe, jak i lapbooki to wartościowe środki dydaktyczne, które wspierają  
i stymulują aktywność edukacyjną dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dzięki 
temu, że oparte są na zasadach grywalizacji bawiąc – uczą sprawiając 
jednocześnie, że nauka staje się nie tylko przyjemna ale też atrakcyjna.  

Należy również zauważyć, że jednym z podstawowych założeń edukacji 
wczesnoszkolnej jest dobór takich metod i środków dydaktycznych, które 
pobudzają wszystkie zmysły małego ucznia. Polisensoryczność w przekazie treści 
jest istotna z tego względu, że ułatwia percepcję materiału, zwiększa zdolność 
zapamiętywania i tym samym przyspiesza proces przyswajania. Wykorzystanie  
na etapie nauczania początkowego edukacyjnych programów internetowych  
(EPI) i lapbooków opartych na zabawie, multimedialności, polisensoryczności  
i interakcyjności jest korzystne z tego względu, że:  

─ pobudza różne zmysły dziecka i w sposób czynny włącza go w proces 
dydaktyczny; 

─ zwiększa osobiste i emocjonalne zaangażowanie dziecka powodując, że 
obie jego półkule mózgowe są zaktywizowane, co z kolei pozytywnie 
wpływa na efekty uczenia

29
. 

Nauczanie-uczenie się za sprawą edukacyjnych programów internetowych  
i lapbooków opartych na zasadach grywalizacji  sprawia, że sposób zdobywania 
oraz przyswojenia wiedzy odbywa się poprzez odkrywanie, samodzielny wysiłek,  
a także zaangażowanie, przyczyniając się do rozbudzenia motywacji wewnętrznej 
niezbędnej w procesie kształcenia.    

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie edukacyjnych programów 

internetowych (EPI) oraz lapbooków jako nowoczesnych środków dydaktycznych 
wspierających i stymulujących aktywność edukacyjną dzieci w młodszym wieku 

                                                 
28

 Por. M. Rachwalska-Mitas, Komputerowe wspomaganie nauki języków obcych w edukacji 
wczesnoszkolnej – założenia i rzeczywistość (w:) K. Wenta, E. Perzycka (red.): Edukacja 
informacyjna. Technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie. Szczecin 2005, s.183-184.  

29
 Por. K. Składanowska, N. Tułacz, Gry planszowe w edukacji dzieci (w:) A. I. Brzezińska, K. Appelt,  
S. Jabłoński,J. Wojciechowska, B. Ziółkowska (red.): 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc. Poznań 
2014, s. 109-110. 



440 
 

 

szkolnym. Z tego względu, że oba środki są w swej istocie oparte na gamifikacji,  
to bazują na jasnych i niezmiennych regułach gry. Zawierają konkretne rodzaje 
zadań uwzględniających poziom trudności i możliwości rozwojowe dzieci, za które 
przyznawane są punkty, bonusy, niespodzianki lub extra nagrody. Formuła ta 
pozwala zdobywać określone profesje umożliwiające doskonalenie umiejętności  
i zdobywanie różnych sprawności (odznak). Całość otoczona jednorodną fabułą, 
sprawia, że nawet dziecko przejawiające niepowodzenia w nauce zapragnie stać 
się jej częścią i aktywnie zdobywać wiedzę oraz umiejętności. 

Słowa kluczowe: ramifikacja, lapbook, edukacyjne programy internetowe 
 
Summary 
The purpose of this article is to present educational Internet programs (EPI) 

and lapbooks as modern didactic tools supporting and stimulating children's 
educational activity at younger school age. Due to the fact that both items in their 
nature are based on gamification they are founded on clear and constant game 
rules. They contain specific types of tasks which comply with difficulty level and 
development possibilities of children for which are granted points, bonuses, 
surprises or extra rewards. This formula enables achieving specific professions 
which allow improvement and acquiring new skills (badges). The whole is wrapped 
with homogeneous plot which makes even a child struggling with studying want to 
become its part and actively acquire knowledge and skills.  

Key words: gamification, lapbook, educational Internet programs 
 
Bibliografia 

Blaho A., Kalas I., Galanci L., Tomcsanyi P., O programie. Logomocja polska 
edycja Imagine. Warszawa 2001. 

Hsin-Yuan Huang W., Soman D., A practitioner’s Guide To Gamification of 
Education, Research Report Series Behavioural Economics In Action,  
10 December 2013. 

http://kola.lowiecki.pl/ao/glos.htm (pobrano 28.01.2018 r.). 
https://jarmila09.wordpress.com/2012/04/21/mateuszek-na-zaczarowanej-wyspie/ 

(pobrano 28.01.2018 r.). 
Juszczyk S., Zając W., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu 

i pisaniu. Katowice 1997. 
Kopeć A., Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić  dzieci do czytania, 

„Trendy (czasopismo elektroniczne)”. 2014, nr 3/4, http://www.bc.ore.edu.pl/ 
Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf (pobrano 28.01.2018 r.). 

Mandal, Wirtualna rzeczywistość – szanse i zagrożenia dla ucznia (w:) J. Miluska 
(red.): Psychologia rozwiązywania problemów szkoły. Poznań 2001. 

Mytnik-Ejsmont J., Glac W., Gamifikacja w szkole czyli jak podnieść motywację 
uczniów do nauki. Uniwersytet Gdański 2016 (materiały ze szkolenia). 

Rachwalska-Mitas M., Komputerowe wspomaganie nauki języków obcych  
w edukacji wczesnoszkolnej – założenia i rzeczywistość (w:) K. Wenta,  
E. Perzycka (red.): Edukacja informacyjna. Technologie informacyjne  
w ponowoczesnym świecie. Szczecin 2005.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  



441 
 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

Skarbińska A., Edukacyjne strony WWW do nauczania technologii informacyjnej  
w szkole podstawowej o konstrukcji EPI. Materiały konferencyjne. 

Skarbińska A., Imagine jako nowe narzędzie edukacyjne (w:) T. Lewowicki,  
B. Siemieniecki, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. 
Toruń 2004.   

Składanowska K., Tułacz N., Gry planszowe w edukacji dzieci (w:) I. Brzezińska,  
K. Appelt, S. Jabłoński, J. Wojciechowska, B. Ziółkowska (red.): 6-latki w szkole. 
Edukacja i pomoc. Poznań 2014. 

Swacha J., Bandosz M., Tworzenie stron WWW dla wspierania procesu 
dydaktycznego (w:) Edukacja informacyjna. Technologie informacyjne  
w ponowoczesnym świecie. Szczecin 2005.  

Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa 1997. 
Wiśniewska K., Logomocja Imagine jako środowisko do nauczania różnych 

przedmiotów (w:), E. Perzycka, A. Stachura, Pedagogika informacyjna. Media  
w kształceniu ustawicznym. Szczecin 2007. 

Wiśniewska K., Projektowanie interaktywnego oprogramowania edukacyjnego 
online (w:) T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.): Kształcenie na odległość   
w praktyce edukacyjnej. Toruń 2009. 

Wiśniewska K., Rola EPI we wspomaganiu nauczania różnych przedmiotów 
w szkole podstawowej na przykładzie autorskiej witryny WWW (w:)  
D. Siemieniecka, A. Siemińska-Łosko (red.): Wybrane aspekty technologii 
informacyjnej w edukacji. Toruń 2007. 

Wiśniewska K., Wybrane metody tworzenia gier dydaktycznych jako aplikacji 
internetowych (w:) T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.): Media w procesie 
informacyjno-komunikacyjnym. Toruń 2008. 

 
 



442 
 

 

 



443 
 

 

Dorota DOMAGAŁA  
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Wydział Nauk o Wychowaniu 

 
ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I WSPÓŁPRACY 

MOŻLIWOŚCIĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA 
 

 
Wstęp 
W preambule podstawy programowej zawarto zapis mówiący o tym, że 

podstawowym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia, który 
następuje przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej 
ciekawości poznawczej

1
. Szkoła powinna zapewnić takie warunki realizacji treści 

nauczania by były sprzyjające dla rozwoju każdego ucznia, zarówno tego który 
charakteryzuje się wybitnymi uzdolnieniami jak i ucznia z deficytami rozwojowymi 
oraz ucznia charakteryzującego się średnim poziomem wiadomości i umiejętności. 
Jednak wszechstronny rozwój dziecka nie kończy się wraz z ukończeniem 
poszczególnych etapów edukacji. Wychodząc z takiego założenia w niniejszym 
artykule zwracam uwagę na to, iż rozwijając samodzielność i odpowiedzialność 
uczniów stwarzamy im możliwość wszechstronnego rozwoju przez całe życie. 
Szkoła, która będzie kształtowała samodzielnych i odpowiedzialnych uczniów da 
im możliwości do wszechstronnego rozwijania się przez całe życie. Edukacja  
ma przygotować młodego człowieka do czekających go różnorodnych zadań. 
Następujący szybki postęp w nauce, technice, gospodarce, będzie wymagał 
przygotowania do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji, będzie 
wymagał doskonalenia i dokształcania się, zdobywania nowych kwalifikacji których 
nie potrafimy przewidzieć. Odpowiedzialna samodzielność w różnych obszarach 
umożliwi młodemu człowiekowi skuteczne działanie i właściwe funkcjonowanie  
w zmieniającym się świecie.  
 

Wspieranie dziecka w rozwoju 
Podejmując rozważania dotyczące wszechstronnego rozwoju dziecka 

istotnym jest dokonanie zróżnicowania takich pojęć jak wszechstronny, 
wielokierunkowy, harmonijny rozwój, oraz wielokierunkowa aktywność poznawcza 
dziecka. Pojęcia te często bywają stosowane zamiennie, a ich powszechność 
użycia sprawia, że nie zawsze nauczyciele zastanawiają się nad ich głębokim 
znaczeniem, co wiąże się z konsekwencjami dydaktycznymi wpływającymi na 
realizację całościowej edukacji dziecka. 

Wszechstronny rozwój dziecka, czy wielokierunkowy rozwój dziecka to 
systematyczne wzrastanie, pojawianie się prostych a następnie coraz bardziej 
skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju. Natomiast 
wieloaspektowa, wielokierunkowa aktywność poznawcza dziecka jest procesem 
uczenia się organizowanym przez nauczyciela, prowadzącym do wspierania  
tego rozwoju. Zdaniem R. Więckowskiego

2
 wielokierunkowa aktywność dziecka 

powinna zapewnić mu wszechstronny rozwój. Warunki sprzyjające aktywności 

                                                 
1
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego, www.men.org.pl. 

2
 R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995, s. 266-272. 
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dziecka powinien organizować nauczyciel, ale kierunek rozwoju dziecka wyznacza 
indywidualna, naturalna ciekawość poznawcza. 

Nasuwa się pytanie: Kto jest odpowiedzialny za wszechstronny rozwój 
dziecka? Jeżeli założymy, że odpowiedzialność leży po stronie dorosłych,  
czyli nauczycieli i rodziców, to należy przypuszczać, że podejmą oni próby 
ukierunkowania rozwoju dziecka według własnych założeń i oczekiwań. 
Przykładem mogą być zabiegi rodziców mające na celu zapewnić możliwość 
udziału dziecka w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach artystycznych, 
sportowych, językowych, przedmiotowych itp. Czy można nazwać je dbałością  
o wszechstronny rozwój dziecka? Raczej należałoby powiedzieć, że w takich 
sytuacjach rodzice w imię „dobra dziecka” obarczają je nadmiernymi obowiązkami 
realizując własne, niespełnione marzenia. Bywa, że nauczyciele zachowują  
się podobnie nakłaniając ucznia do wykonywania dodatkowych zadań bez 
zastanowienia, czy dany przedmiot jest w kręgu zainteresowań ucznia. Tego 
rodzaju działania dorosłych mogą spowodować zmęczenie, odrzucanie propozycji, 
bunt, a także zniechęcenie dziecka do podejmowania aktywności w zakresie 
rozwijania jego własnych, rzeczywistych zainteresowań. Można również 
przypuszczać, że w dorosłym życiu takie dzieci będą ciągle poszukiwać kogoś  
kto będzie za nie podejmować decyzje, bo przecież inni zawsze lepiej wiedzieli  
co dla niego było dobre.  

Starając się odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie, należałoby jako 
osobę odpowiedzialną za wszechstronny rozwój wskazać dziecko. Takie 
stanowisko jest zgodne z humanistyczną koncepcją człowieka według której 
każdemu człowiekowi przypisuje się podstawowe atrybuty, takie jak wolność, 
odpowiedzialność, możliwość wyboru oraz możliwość przekraczania ograniczeń 
zewnętrznych. Dziecko nie jest w tym osamotnione. Rolą nauczyciela, rodzica, 
powinno być towarzyszenie dziecku, zachęcanie do poznania siebie i wyboru 
celów właściwych dla realizacji jego potrzeb

3
.  

Takie świadome działania osób dorosłych, zmierzające do umożliwienia 
dziecku rozwoju w kierunku jaki ono wybiera, L.M. Brammer

4
 nazywa 

wspomaganiem dziecka w rozwoju. Osoby uczestniczące w tym procesie, czyli 
rodzice, nauczyciele oraz rówieśnicy są osobami wspomagającymi rozwój, zaś 
osoby będące podmiotem tych oddziaływań – osobami wspomaganymi. 

D. Waloszek pisze, że „można się spodziewać, iż dziecko mające czas na 
rozpoznanie siebie, będzie żyło w zgodzie ze sobą i otoczeniem, rozpozna własne 
znaki szczególne i odzyska dla siebie miejsce w grupie społecznej. Przede 
wszystkim uwierzy w siebie, zaufa światu z zachowaniem niezbędnej ostrożności”

5
. 

Autorka cytowanej myśli charakteryzuje cztery zasady jakimi powinni kierować  
się dorośli chcąc wspierać dziecko w rozwoju. W pierwszej z nich mówi by nie 
przeszkadzać dziecku w jego rozwoju, uwzględnić jego indywidualną linię rozwoju, 
czyli różnice indywidualne, ich nasilenie i czas, cechy osobnicze i pokoleniowe. 
Zróżnicowanie to dotyczy procesów wzrastania, indywidualizowania i dojrzewania, 
w tempie i czasie właściwym każdemu człowiekowi. Nieprzeszkadzanie  
dziecku w rozwoju wymaga rozpoznania jego naturalnego wyposażenia, oraz 

                                                 
3
 A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986. 

4
 L.M. Brammer, Kontakty służące pomaganiu. Warszawa 1984. 

5
 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza i przedmiot badań. Kraków 2006, s. 11. 
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indywidualnego doświadczenia. D. Waloszek uważa, że „zróżnicowanie między 
ludźmi jest największym skarbem edukacji. Edukacja powinna więc różnice  
te pielęgnować przez organizowanie warunków wyboru zadań, tak by dziecko  
mogło podjąć te, które rozwojowo są dla niego bezpieczne, te, które pozwolą mu 
rozpoznać możliwości działania z sukcesem”

6
. Kolejna zasada polega na 

dowartościowywaniu wysiłku i rezultatu działania. Wynika ona z potrzeby sukcesu, 
potrzeby osiągnięć, ciągłego postępu w różnych obszarach działania. Dziecko 
powinno być zachęcane przez dorosłych tym, że dostrzegają i doceniają jego 
działalność, pracę, wysiłek. Następną zasadą wspierania dziecka w rozwoju  
jest prowokowanie do działania coraz bardziej zorganizowanego, celowego,  
o wyższym stopniu trudności, do niezgody na usztywnione standardy, do 
odrzucania ofert nieciekawych, zbyt łatwych, do stawiania pytań i podejmowania 
próby odpowiedzi na nie. Ostatnia zasada dotyczy porozumiewania się we 
wszystkich możliwych formach, sposobach i środkach, tworzących warunki  
do działania. Jej realizacja często przysparza problemów dorosłym, którzy 
przyzwyczaili się do tego, że dziecku wydawane są polecenia, zakazy, nakazy  
a nie podejmuje się z nim dyskusji. Porozumienie oznacza dojście do wspólnego 
zdania, ustalenia przestrzeni i czasu działania. Dobra komunikacja musi zachodzić 
między uczniem i nauczycielem oraz między poszczególnymi uczniami tworzącymi 
klasę

7
.  

Realizacja powyższych zasad jest możliwa w warunkach wzajemnego 
zaufania, czyli wspomaganie dziecka to obdarzenie go zaufaniem, poleganie  
na jego zdolnościach do rozwijania własnego potencjału. Nieuzasadnione 
ograniczenia, stałe „prowadzenie za rękę”, nie stwarzają dobrych warunków do 
samodzielnego wzrastania.  

Relację wspomagającą jako sposób pracy z dorosłymi oraz z dziećmi 
scharakteryzował Carl R. Rogers. Dowiódł, że „jeśli potrafię stworzyć relację, która 
z mojej strony charakteryzuje się: autentycznością i „przejrzystością”, w której 
pozostaję w zgodzie z moimi uczuciami; ciepłą akceptacją i docenieniem drugiego 
człowieka jako odrębnej jednostki; zdolnością wrażliwego postrzegania jego świata 
i jego samego tak, jak on postrzega swój świat i siebie, to w takiej relacji ów 
człowiek (...) stanie się bardziej zdolny do efektywnego działania; będzie lepiej 
sobą kierował i będzie pewniejszy siebie”

8
. Według autora wspomagającą jest taka 

relacja, w której zamiarem jednej osoby jest docenienie, lepsze wykorzystanie 
indywidualnych właściwości drugiej osoby. Przeprowadzone przez Rogersa 
badania wskazały pozytywny wpływ postaw nauczycielskich takich, jak:  
empatia, opiekuńczość, otwartość, autentyzm, szacunek, bezwarunkowa 
akceptacja drugiej osoby, pozytywne nastawienie itp. na relację wspomagającą.  
W przeprowadzonych badaniach, uczniowie nauczycieli o wyżej wymienionych 
cechach charakteryzowali się wyższym poziomem procesów myślowych podczas 
zajęć, większą samodzielnością i motywacją do pracy, pozytywnym obrazem 
siebie, większym zaangażowaniem, pozytywnym stosunkiem do nauczyciela  
i szkoły oraz większą dyscypliną podczas zajęć

9
. Działania umożliwiające 

                                                 
6
 Tamże, s. 172. 

7
 Tamże, s. 171-182. 

8
 C.R. Rogers, O stawaniu się sobą. Poznań 2002, s. 65. 

9
 Tamże, s. 64. 
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tworzenie warunków wspierających rozwój wiążą się z podjęciem 
odpowiedzialności za tworzenie komfortu psychicznego i umożliwienie działań.  

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że dziecko będzie 
rozwijało się wszechstronnie wówczas, gdy osoby dorosłe będą je wspomagały 
tworząc odpowiednie warunki w przestrzeni edukacyjnej dziecka w pełni je 
akceptując, umożliwiając mu samodzielne podejmowanie decyzji, samodzielne 
podejmowanie działań wyzwalające wielokierunkową aktywność poznawczą. 
Nasuwa się pytanie: Czym jest samodzielność i odpowiedzialność?  
 

Charakterystyka samodzielności i odpowiedzialności 
W słowniku języka polskiego termin „człowiek samodzielny” odnosi się do 

osoby, która jest niezależna, niepotrzebująca pomocy, nieulegająca wpływom, 
niepodlegająca czyjejś władzy, niezależna, niezawisła, niepodległa. I. Mudrecka 
samodzielność dziecka określiła jako „kategorię nierozerwalnie związaną  
z aktywnością, niezależnością, inicjatywą, autonomią i samostanowieniem”. 
Wyróżniła samodzielność jako cel rozwoju, jako potrzebę psychiczną jednostki

10
. 

W pracach psychologicznych i pedagogicznych trudno znaleźć jednoznaczną 
definicję samodzielności. Przedstawia się wiele jej ujęć, co wskazuje, iż termin ten 
ma szerokie znaczenie. W koncepcji behawiorystycznej samodzielność jest 
określana jako sprawność pozwalająca jednostce na wykonywanie czynności  
w sposób niezależny od otoczenia. Jest stopniowym uwalnianiem się od pomocy 
zewnętrznej przez osiąganie koordynacji ruchów. Jednostka przechodzi od reakcji 
na bodźce zewnętrzne do coraz bardziej samodzielnego kierowania swoim 
działaniem w wyniku wyćwiczenia zespołu ruchowego sprawności

11
. 

W koncepcjach humanistycznych osoba samodzielna podejmuje działanie 
zorientowane na własne cele, kieruje się własnymi motywami, dokonuje wyborów 
zadań, ustanawia własne priorytety, korzysta z pomocy wybranych partnerów

12
. 

Osoba samodzielna traktuje sytuacje życiowe jako kolejne zadania. Cechuje ją 
przy tym realizm, wrażliwość na informacje ułatwiające działanie oraz aktywność  
w poszukiwaniu danych koniecznych do działania. Tak rozumiana samodzielność 
wiąże się z samokontrolą, odpowiedzialnością za własne postępowanie, wymaga 
odporności na stresy, trudności, problemy i wytrwałość w realizacji zamierzeń. 

W koncepcjach humanistycznych podkreśla się nie tyle sam fakt bycia 
samodzielnym, ile dążenie do osiągnięcia samodzielności

13
. W koncepcjach 

poznawczych samodzielność przedstawiana jest jako nabywanie doświadczeń  
w ciągu całego życia. Człowiek od chwili narodzin jest aktywny i sam  
poszukuje przeżyć, inspiracji do działania. Nabywanie doświadczeń polega na 
zapamiętywaniu treści i sposobów dochodzenia do celu bezpośrednio w wyniku 
własnych działań lub pośrednio przez przyswajanie informacji od innych, w wyniku 
wymiany aktywności między jednostką a środowiskiem

14
. M. Tyszkowa uważa,  

że samodzielność jest wynikiem gromadzonych doświadczeń związanych  
z niezależnym, autonomicznym działaniem. Doświadczenie indywidualne jest 

                                                 
10

 I. Mudrecka, hasło „samodzielność dziecka” (w:) T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI w. 
11

 E.B. Hurlock, Rozwój dziecka. Warszawa 1987, tom I, s. 282-294. 
12

 A. Gurycka, Podmiotowość - postulat dla wychowania (w:) M. Kofta (red.): Wychowanek jako podmiot 
działań. Warszawa 1989, s. 9. 

13
 K. Kuszak, Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań 2006, s. 14. 

14
 S. Gerstmann, Podstawy psychologii konkretnej. Warszawa 1981, s. 65. 
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materiałem rozwoju jednostki samodzielnej, a rozwój samodzielności jest  
ciągiem zmian wynikających z organizowania się struktur tych doświadczeń  
i przekształcania, zarówno doświadczeń nowych, jak i dostosowywania aktywności 
do potrzeb równoważenia stosunków ze światem otaczającym. Człowiek zdobywa 
samodzielność, gdy podejmuje działania motywowane nie tylko wewnętrznymi 
potrzebami i zainteresowaniami, ale również w wyniku stymulacji zewnętrznych 
pochodzących od innych osób

15
.  

Tak jak istnieje wiele ujęć definicyjnych samodzielności, charakteryzuje się 
również wiele płaszczyzn tego zjawiska. Najczęściej przedstawianą w literaturze 
pedagogicznej i psychologicznej płaszczyzną samodzielności jest samodzielność 
rozumiana jako sprawność motoryczna. Pojawia się najwcześniej w rozwoju 
dziecka, w momencie opanowania umiejętności chodzenia i chwytania. Dzięki 
osiągnięciu samodzielności motorycznej dziecko staje się niezależne, może 
przemieszczać się w przestrzeni zgodnie ze swoimi zamierzeniami, może dotrzeć 
do interesujących przedmiotów i miejsc, może dokonać wyboru czynności jakie 
chce w danym momencie wykonywać

16
. 

Inną płaszczyzną samodzielności jest samodzielność w zakresie czynności 
samoobsługowych. Jej osiągnięcie powoduje uniezależnienie się jednostki od 
innych osób w życiu codziennym. Ta samodzielność praktyczna przejawia się  
nie tylko w wykonywaniu czynności na rzecz samego siebie, ale również na  
rzecz otoczenia przez wykonywanie prac porządkowych czy pełnienia dyżurów  
w przedszkolu i szkole. Regularne powierzanie samodzielnych obowiązków 
stymuluje rozwój samodzielności, systematyczności i odpowiedzialności. 
Wyznaczanie dzieciom stałych zadań przyczynia się do wzrostu ich 
odpowiedzialności za podejmowane zadania. Dzieci aktywnie uczestniczące  
w życiu rodziny, czują się współodpowiedzialnymi za jej funkcjonowanie,  
w przeciwieństwie do dzieci, które otrzymują zadania sporadycznie lub nie 
otrzymują ich wcale

17
.  

Kolejny interpretowany w literaturze aspekt samodzielności, to samodzielność 
w posługiwaniu się narzędziami. Jej osiągnięcie jest zależne od stopnia 
sprawności motorycznych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Samodzielność ta 
daje jednostce możliwość lepszej realizacji celu działania, pokonywania trudności, 
odkrywania nowych możliwości i rozwiązań

18
.  

Na podłożu samodzielności motorycznej i samodzielności w posługiwaniu się 
narzędziami kształtuje się samodzielność działań, która łączy się z umiejętnością 
dokonywania wyboru celu, doboru środków i metod działania, oraz zawiera czynnik 
decyzyjny. Ważnym czynnikiem samodzielności działań jest wytrwałość w dążeniu 
do realizacji celu i pokonywaniu pojawiających się trudności. W. Szewczuk

19
  

i J.S. Brunner
20

 podkreślają, że jednostka będzie podejmować w pełni samodzielne 

                                                 
15

 M. Tyszkowa, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne  
i metodologiczne. Warszawa 1988, s. 48. 

16
 M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1977. 

17
 M. Dunin-Wąsowicz , M. Dmochowska, Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu. Warszawa 1978.  

18
 A. Dzierżanka-Wyszyńska, Rozwój psychomotoryki małego dziecka. Warszawa 1972, s. 40. 

19
 W. Szewczuk, Psychologia. Warszawa 1975, s. 95. 

20
 J.S. Brunner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania. Warszawa 1978, s. 667-
668. 
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działania wówczas, gdy uzna je za własne. Identyfikując się z nimi będzie 
przejawiać silne poczucie odpowiedzialności za nie. 

Samodzielność samoobsługową, samodzielność działań i posługiwania się 
narzędziami łączy S. Nieciuński i nazywa samodzielnością praktyczną, dodając 
jeszcze takie umiejętności jak czynności użyteczne dla innych, czynności 
konstrukcyjne oraz działalność związaną z aktywnością plastyczną. Autor uważa, 
że jednostka przejawia wysoką motywację, by działać samodzielnie. Powtarzana  
i opanowana czynność przestaje być dla niej atrakcyjna, co powoduje osłabienie 
motywacji, ale jednostka nadal ją podejmuje z poczucia obowiązku wobec innych  
i siebie, czyli jest odpowiedzialna za wykonywaną czynność

21
. Ważną dla procesu 

uczenia się jest następna płaszczyzna samodzielności – samodzielność myślenia. 
Z. Włodarski i A. Matczak tę płaszczyznę definiują następująco: „Jest to względna 
niezależność treści i przebiegu myślenia od czynników zewnętrznych i innych 
czynności człowieka”

22
. Samodzielność myślenia charakteryzuje się tym, że 

jednostka potrafi samodzielnie podejmować decyzje, rozważać różne aspekty 
sytuacji i na tej podstawie organizować swoje działanie, potrafi kierować własnymi 
wyborami i dokonywać ich niezależnie od opinii innych, dostrzegać problemy  
i rozwiązywać je, oraz radzić sobie w sytuacjach nowych. Kolejną płaszczyzną 
samodzielności jest samodzielność poznawcza. W jej skład wchodzą elementy 
samodzielności myślenia, działań oraz samodzielności uczenia się, czyli 
aktywnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia wiedzy i jej przetwarzania 
oraz wykorzystywania w działaniu. Samodzielność poznawcza pozwala 
wykorzystać różnorodne dane w konstruowaniu własnego systemu wiedzy i jej 
przetwarzaniu

23
. Płaszczyzną samodzielności mającą znaczenie dla właściwego 

funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej jest samodzielność społeczna. 
Oparta jest na umiejętności porozumiewania się, współpracy, współdziałania, 
współdecydowania oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje społeczne. 
Przejawia się umiejętnością nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz  
z osobami dorosłymi, dostosowaniem się do obowiązujących w grupie norm, zasad 
i wymagań, bez utraty swojej indywidualności. Samodzielność w tym zakresie 
wiąże się z umiejętnością negocjowania, dyskutowania, uzgadniania wspólnego 
stanowiska, współpracy z osobami lubianymi ale również i z tymi których nie 
darzymy sympatią. Istotną jest umiejętność wycofania się z kontaktów, które nie są 
dla jednostki satysfakcjonujące, bez krzywdzenia innych, oraz odmawianie innym 
osobom w sytuacji, gdy nie jest się w stanie pomóc

24
. 

Powyższe zestawienie płaszczyzn samodzielności nie wyczerpuje wszystkich 
pojawiających się w literaturze, wskazuje jednak na wielość różnych kategorii  
i ukazuje wielowarstwowy ich charakter. Analizując aspekty samodzielności 
zauważa się jej ścisły związek z odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji, 
działania, planowanie i sposob ich realizacji. A. Skreczko odpowiedzialność 
definiuje pisząc, że „odpowiedzialność wiąże się z wyznaczonym systemem 
konkretnych indywidualnych zadań i obowiązków człowieka wobec siebie i innych, 

                                                 
21

 S. Nieciuński, Metody stymulacji psychospołecznego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, 
„Wychowanie w Przedszkolu”. 1985, nr 4, s. 186-188. 

22
 Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1987, s. 191. 

23
 J. Garbula-Orzechowska, K. Kamińska, O wychowaniu społeczno-moralnym, „Wychowanie  
w Przedszkolu”. 1989, nr 2. 

24
 K. Kuszak, Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań 2006. 
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wobec środowiska społecznego i przyrodniczego”
25

. Odpowiedzialność to wartość, 
którą można rozpatrywać w różnych kategoriach życia codziennego. Można 
ponosić odpowiedzialność za coś, można brać odpowiedzialność za coś, można 
kogoś pociągać za coś do odpowiedzialności, ktoś może działać odpowiedzialnie

26
. 

Każda z wymienionych sytuacji ma miejsce w szkole wówczas gdy uczeń jest 
przez nauczyciela „rozliczany” z wykonanego a częściej niewykonanego zadania. 
Dorośli upominając dziecko wskazują, że „powinno być odpowiedzialne”, jednak 
wcześniej nie pozwalają na odpowiedzialne wybory dziecka. Stawianie dziecka  
w sytuacjach wyboru jest możliwością do tego, by dziecko rozwijało 
odpowiedzialność, by stawało się odpowiedzialne. 

Odnosząc kwestie samodzielności i odpowiedzialności do sytuacji 
dydaktyczno-wychowawczych w szkole, czyż można uczniów, poczynając od 
najmłodszych do najstarszych roczników, uczynić odpowiedzialnymi za ich 
wszechstronny rozwój, za proces uczenia się?  

Próbując odpowiedzieć na to pytanie należy zaznaczyć, że wiek ucznia nie 
ma znaczenia. Zarówno samodzielność jak i odpowiedzialność są potrzebami, 
które dziecko zaspokaja w każdym wieku w miarę swoich możliwości, oraz sytuacji 
sprzyjających jakie zapewniają mu dorośli. Przekazanie odpowiedzialności 
uczniom za proces uczenia się, czyli za wynik tego procesu oraz za jego przebieg 
jest często dla nauczycieli sprawą trudną do zrealizowania. Może to być 
spowodowane tym, że mimo powszechnej krytyki nauczania tradycyjnego system 
ten nadal w większości szkół funkcjonuje, a nauczyciele często powielają sposób 
nauczania jakim byli objęci. Pozwolenie uczniom bycia odpowiedzialnym jest 
uznaniem ich kompetencji, wzmocnieniem wiary we własne umiejętności  
i możliwości. Jest to również przejaw szacunku dorosłego dla dziecka, jego 
możliwości i potrzeb. Obecnie dostrzega się konieczność takiej realizacji  
zadań edukacyjnych, które uwzględniałyby różnice możliwości rozwojowych 
wychowanków i dawały dzieciom okazję do przeżywania sukcesu już od 
wczesnych etapów edukacji. Dorośli nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że  
„lęki zakodowane w dzieciństwie towarzyszą każdej czynności w sytuacji pracy  
i innych zadań w dorosłości”

27
. Rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności, to 

rozwijanie umiejętności polegania na sobie samym. Zadaniem dorosłych jest 
umożliwienie dzieciom realizacji tego zadania.  

Czy jednak współczesna szkoła ma możliwości rozwijania samodzielności  
i odpowiedzialności w procesie nauczania, uczenia się uczniów o różnych 
potrzebach edukacyjnych, wspierania ich we wszechstronnym rozwoju? 
 

Możliwości szkoły w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności  
uczniów – praktyczna realizacja koncepcji Planu Daltońskiego podczas zajęć 
szkolnych 

Rozwijanie samodzielności i związanej z nią odpowiedzialności uczniów nie 
jest nowością w praktyce pedagogicznej. Początków takiego podejścia  
w nauczaniu należy dopatrywać się u progu dwudziestego wieku, gdy zaczął 
rozwijać się nurt Nowego Wychowania. W koncepcjach pedagogicznych  

                                                 
25

 A. Skreczko, Wychowanie do odpowiedzialności, www.opoka.org.pl/biblioteka/I/D/w_do_odp.html. 
26

 R. Ingarden, Książeczka o człowieku. Kraków 1972, s. 78 
27

 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006,  
s. 344. 
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J. Deweya, M. Montessori, C. Freineta, J. Korczaka, H. Parkhurst i wielu innych, 
zrywających ze szkołą tradycyjną, dostrzegających właśnie w samodzielności 
uczniów drogi do pełnego, wszechstronnego ich rozwoju. 

Samodzielność i odpowiedzialność a także umiejętność współpracy są 
głównymi filarami koncepcji Planu Daltońskiego H. Parkhurst, która staje się 
popularna w edukacji przedszkolnej i zaczyna pojawiać się również w edukacji 
wczesnoszkolnej

28
. Koncepcja Planu Daltońskiego została opracowana przez 

Helen Parkhurst w początkach XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Szybko 
znalazła swoich zwolenników w wielu krajach na całym świecie, również w Polsce 
(do wybuchu II wojny światowej w Polsce działało przeszło dwadzieścia różnego 
typu placówek szkolnych realizujących system daltoński). Plan Daltoński zrywał  
z systemem klasowo-lekcyjnym. Proces nauczania przebiegał w oparciu  
o przydziały zadań miesięcznych przygotowywanych przez nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. Uczniowie realizowali je indywidualnie lub  
w grupach, w pracowniach wyposażonych w odpowiednie pomoce dydaktyczne, 
przeznaczając tyle czasu ile było to w ich przypadku konieczne. Nauczyciel służył 
im pomocą jeżeli o nią poprosili oraz sprawdzał poprawność wykonanych zadań. 
W wielu krajach, również w Polsce na zajęcia samodzielne przeznaczano część 
dnia a pozostałe godziny realizowano w systemie klasowo-lekcyjnym. Dlatego, że 
nie jest to konkretna metoda czy system ale koncepcja, ulegała zmianom wraz ze 
zmieniającymi się warunkami w jakich toczył się proces nauczania. H. Parkhurst 
sama podkreślała, że jej koncepcja to nie jest „sztywny schemat”. Elastyczność 
koncepcji daltońskiej odwołuje się do zdolności twórczych ucznia i nauczyciela. 
Można ją realizować w każdej szkole i na każdym etapie edukacji. Szkoły 
daltońskie różnią się między sobą a każda z nich przechodzi proces rozwijania 
własnej formy organizacyjnej

29
. 

H. Parkhurst samodzielność określała jako wolność ucznia do uczenia się na 
swój własny sposób, we właściwym dla siebie tempie, w zakresie przedmiotu 
którym uczeń jest zainteresowany. Z samodzielnością wiązała odpowiedzialność. 
Twierdziła, że jeżeli dziecko widzi cel swojej pracy i odpowiedzialnie ją podejmuje, 
szuka sposobów wykonania. Zaczyna działać zgodnie ze swoim planem.  
Jeżeli plan nie odpowiada celowi, odrzuca go i próbuje innego. Poczucie 
odpowiedzialności za rezultaty swojej pracy rozwija intelekt dziecka oraz 
samoocenę. W swojej książce „Wykształcenie według Planu Daltońskiego” 
napisała: „Dawniej uczeń chodził do szkoły, aby wziąć to, co szkoła miała mu do 
zaoferowania, obecnie uczęszcza do szkoły po to, aby zaspokoić określoną 
potrzebę własnego rozwoju. Nie ma już więcej ochoty uczyć się właśnie tego, co 
nauczyciel mu podaje”

30
. Mimo, że słowa te sformułowano wiele lat temu nadal  

są aktualne. Każde dziecko wkraczając w progi szkoły jest wyposażone  
w indywidualne cechy, umiejętności, zdolności, zainteresowania, możliwości 
charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niego. Ma też swoje oczekiwania, 
marzenia, zadania które chce realizować. Z jednej strony jest to dla niego ważne, 
ale z drugiej strony jest determinowane jego rozwojem. Czyli zadaniem szkoły jest 
umożliwienie dziecku realizowanie jego własnych celów na takim poziomie jaki jest 

                                                 
28

 Autorka artykułu nawiązuje do systemu daltońskiego, ponieważ jest nauczycielem edukacji 
wczesnoszkolnej i od sześciu lat pracuje z dziećmi według tej koncepcji. 

29
 H. Parkhurst ,Wykształcenie według Planu Daltońskiego. Lwów-Warszawa 1928, s. 23 i nast. 
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dla niego możliwy. To edukacja powinna być nastawiona na rozwój, a nie 
odwrotnie, czyli szkoła nie powinna podporządkowywać rozwoju dziecka do 
wymogów edukacji. Jednak jak realizować zadania edukacyjne mając w klasie 
dwadzieścia lub więcej uczniów i stosować indywidualne podejście do każdego  
z nich? Czy jest to zadanie możliwe do zrealizowania przez nauczyciela?  

Nadrzędnym celem edukacji jest pomoc w kształtowaniu osoby autentycznej  
w swym zachowaniu, rozwijającej się, uspołecznionej i twórczej. Osoba taka ciągle 
się rozwija i jest przygotowana na zmiany w świecie, akceptuje swoją odrębność  
i zmienność otoczenia i innych. Realizacją tak sformułowanego celu jest edukacja 
podmiotowa, wynikająca z idei indywidualizacji. Według niej, edukacja ma być 
nastawiona na ucznia, na wsparcie rozwijającego się podmiotu, jego autonomii  
i niezależności w myśleniu i działaniu, pomoc w budowaniu kompetencji dziecka, 
systemu wartości, na dialog, porozumienie i współpracę we wspólnocie klasowej, 
na osiąganie celów istotnych indywidualnie i społecznie

31
. Tekst podstawy 

programowej zawiera wielokrotnie wskazanie, że dziecko jest podmiotem edukacji. 
Czyli nauczyciel swoje działania powinien skierować na dziecko a nie na uczniów 
całej klasy. Wiąże się to z koniecznością dokonywania diagnozy potrzeb  
i możliwości każdego dziecka w celu zapewnienia wspierania aktywności 
rozwojowej każdego wychowanka. Jak pisze J. Bałachowicz, „należałoby  
w praktyce spodziewać się elastycznych działań edukacyjnych nauczyciela, 
pozwalających na maksymalizację osiągnięć dzieci oraz rozwój ich indywidualnych 
uzdolnień i zainteresowań. Ponadto wszelkie trudności ucznia i jego możliwości 
uczenia się byłyby łatwiej zauważalne przy skoncentrowaniu uwagi na dziecku,  
a nie na całej klasie”

32
. Elastyczne działania nauczyciela powinny dotyczyć 

stosowanych przez niego metod, środków dydaktycznych i form organizacyjnych.  
 Charakteryzując rolę nauczyciela H. Gardner pisze, że „skuteczny nauczyciel 
odgrywa rolę pośrednika między uczniem i programem, zawsze będąc gotów do 
użycia protez edukacyjnych – tekstów, filmów, programów komputerowych – które 
mogą mu pomóc przekazać odpowiednie treści uczniom o różnych stylach uczenia 
się w jak najbardziej absorbujący i skuteczny sposób”

33
. Organizacja warunków do 

uczenia się, wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju to również 
realizacja roli nauczyciela w procesie edukacyjnym. Rola współczesnego 
nauczyciela powinna być zupełnie odmienna od roli nauczyciela w szkole 
tradycyjnej. Nauczyciel nie może sprawować roli kierowniczej, ponieważ 
kierowanie rozwojem dziecka uniemożliwia proces samodzielnego uczenia się. 
Nauczanie prowadzące do opanowywania kolejnych wiadomości utrudnia 
konstruowanie osobistej wiedzy ucznia i korzystania z własnych doświadczeń. 
Zadaniem nauczyciela jest rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów. Zadanie to 
może zostać zrealizowane wówczas, gdy zagwarantujemy dzieciom możliwość 
rozwoju umiejętności polegania na sobie samym, czyli samodzielne uczenie się  
i wzięcie odpowiedzialności zarówno za proces jak i za efekt uczenia się. 
Nauczyciel powinien towarzyszyć dziecku, obserwować, stwarzać dogodne 
warunki dla działalności ucznia.  

                                                 
31

 J. Bałachowicz, Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji początkowej (w:) 
I. Adamek, Z. Zbróg (red.): Dziecko-uczeń a współczesna edukacja. Kraków 2011, s. 25. 
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Obecnie nauczyciel nie jest już jedynym źródłem wiedzy. Nie zajmuje 
najważniejszego miejsca w klasie, ale jest między uczniami, towarzyszy im  
w poszukiwaniu wiedzy. Dzieci swobodnie korzystają z różnych technicznych 
środków i potrafią samodzielnie dojść do rozwiązania interesujących ich 
problemów. Konkretne zadania dla nauczycieli w zakresie tworzenia sytuacji 
sprzyjających rozwojowi dziecka sformułowała H. Parkhurst

34
. Po pierwsze, chcąc 

zapewnić wszystkim uczniom warunki wszechstronnego rozwoju nauczyciel 
powinien zapewnić swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa i szacunku. 
Twórczyni Planu Daltońskiego twierdziła, że „jeżeli szanujemy dziecko i podążamy 
za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,  
a wszystko to co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”. Będzie  
to pobudzało ich aktywność, otwarcie i zaufanie. Kolejnym zadaniem jest 
kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości które zaowocuje 
podejmowaniem nowych wyzwań, doprowadzanie do rozwiązań często niełatwych 
problemów. Trzecim zadaniem jest zagwarantowanie dzieciom poczucia 
niezależności.  

Podobnie ujmowali zadania i rolę nauczyciela współcześni H. Parkhurst:  
M. Montessori, J. Korczak, C. Freinet, O. Decroly i inni. Z ich stanowiskiem jest 
zgodna koncepcja pedagogiki niedyrektywnej opracowana przez C. Rogersa. 
Pedagogika niedyrektywna, czy inaczej niekierująca, postrzega wychowanie jako 
obecność i pomaganie, oferowanie pomocy przez wychowawcę. „Zakłada przede 
wszystkim określony sposób patrzenia na wychowanka, zgodnie z którym jest on 
istotą rozumną i wolną, czyli osobą, istotą zdolną do samodzielnego rozwoju, 
wymagającą pomocy wychowawcy”

35
. Według tej koncepcji nauczyciel powinien 

charakteryzować się zbiorem cech. Są one jednakowo ważne, a kolejność ich 
omawiania nie ma znaczenia. Nauczyciel powinien kierować się zasadą 
autentyczności. Powinien być zawsze sobą, ponieważ dziecko jest bardzo dobrym 
obserwatorem i potrafi dostrzec dwoistość w zachowaniu nauczyciela. Hasło „bądź 
sobą” może oznaczać również: „idź za własnymi upodobaniami”, „trzymaj się 
własnych zasad”

36
. Zasada autentyczności nauczyciela wiąże się z dawaniem 

przez niego przestrzeni do autentyczności uczniów. Nauczyciel tworzy taką 
atmosferę, by każdy uczeń również mógł „być sobą”, posiadał i wyrażał własne 
uczucia, oceny i wartości, a nie odgrywał przypisanej mu roli. Z powyższą cechą 
wiąże się następna – nauczyciel nie narzuca wychowankom jedynej słusznej 
postawy. Jeżeli dziecko ma się z czymś identyfikować, czy też kogoś naśladować, 
to tylko na podstawie własnych wyborów, przetwarzając wzory we własne 
doświadczenie. Nauczyciel jest gotowy do udzielania pomocy, gdy zostanie o to 
poproszony. Jednak nie ma to być pomoc polegająca na proponowaniu gotowego 
rozwiązania, ale na przykład przez odpowiednie stawianie pytań, zainspirowanie 
ucznia do podjęcia kolejnej próby rozwiązania. Wstrzymuje się od dokonywania 
ocen, szanując prawo ucznia do samodzielnego rozwiązania problemu własnym 
sposobem. Jest to również gotowość do udzielania pomocy w rozwijaniu 
zainteresowań, udzielaniu odpowiedzi na pytania, wskazywaniu źródeł informacji, 
także gotowość słuchania. Cecha ta wskazuje miejsce nauczyciela w szkole; jest 
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on po to by tworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, przestrzeń w której dziecko 
może spokojnie rozwijać się. Kolejną cechą nauczyciela jest empatia, czyli 
wrażliwość na cudze uczucia, motywy, postawy, wartości i uświadamianie ich 
sobie. Nauczyciel potrafi podążać za dzieckiem, towarzyszy mu. Znajduje się  
w przestrzeni wychowanka, ale jednocześnie w takiej odległości by nie wywierać 
wpływu na działania ucznia. Kolejną cechę – twórczość, należy rozpatrywać 
również bardzo szeroko. Nauczyciel twórczy potrafi organizować w oryginalny 
sposób przestrzeń edukacyjną i proces nauczania-uczenia się. Jest elastyczny  
w swoich działaniach i potrafi wykorzystać niespodziewaną sytuację dla realizacji 
celów. Twórczy nauczyciel to również ten, który w swojej pracy dydaktyczno-
wychowawczej „tworzy siebie”, swój styl pracy, warsztat pracy, poszukuje 
rozwiązań, podnosi kwalifikacje. Czyli „liczyć się powinny nie tyle środki 
oddziaływań na inne osoby, ile jakość stosunków międzyludzkich, odpowiedni 
klimat do wyzwolenia się potencjału osobowego każdego człowieka”

37
. 

 
R. Rohner uważa, że nauczyciel z roli lidera powinien przejść do roli trenera, 

mniej nauczać i wyjaśniać, a więcej stymulować do samodzielnej pracy. Ważnym 
zadaniem nauczyciela jest nauczyć dzieci samodzielnego uczenia się. Nauczyciel 
powinien wspólnie z uczniami ustalić czynności jakie dzieci mogą wykonywać 
samodzielnie, określić jakie zakresy odpowiedzialności dzieci mogą przejąć  
w klasie, co mogą uczniowie robić po wykonaniu zaplanowanego zadania, jak 
postępować gdy pojawi się problem (przeczytać ponownie polecenie, poprosić  
o pomoc kolegę, zwrócić się o pomoc do nauczyciela), w jaki sposób zaplanować 
zadania, określić jakich zasad należy przestrzegać by samodzielnie pracować  
i nie zakłócać pracy innych

38
. Ważne jest by zadania powierzane uczniom były  

w odpowiedni sposób przygotowane przez nauczyciela. Dobre zadanie zakłada 
pewien zakres zróżnicowania, ale opiera się na obowiązującym programie 
kształcenia. Czyli organizacja w grupie musi zostać podporządkowana 
różnorodności indywidualnych możliwości uczniów

39
. Są to ogólne zasady które 

mogą w różnych klasach daltońskich przybierać różne formy. 
Koncepcja Planu Daltońskiego jest jedną z możliwości rozwijania 

samodzielności, odpowiedzialności i współpracy uczniów. Jej skuteczność została 
potwierdzona w realizowanej innowacji pedagogicznej na pierwszym etapie 
edukacji

40
. Podstawą badań pracy dydaktyczno-wychowawczej w praktycznej 

innowacji uczyniono pracę samodzielną podczas której 130 uczniów klas I-III 
realizowało zaplanowane zadania według własnych możliwości, umiejętności, we 
własnym czasie, oraz w takim zakresie w jakim dane zadanie było zgodne z ich 
zainteresowaniami. Przeprowadzone obserwacje potwierdziły, że samodzielna 
praca wpływała korzystnie na motywację uczniów i ich aktywność. Zauważono, że 
praca systemem daltońskim jest dobrym rozwiązaniem organizacyjnym, ponieważ 
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gdy jedni uczniowie pracują sami lub współpracują z kolegą, nauczyciel może 
więcej czasu poświęcić tym uczniom, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia. 
Uczniowie współpracując ze sobą nabywają umiejętności współpracy  
z każdym, nie tylko z dobrym kolegą. Podczas pracy samodzielnej każdy pracuje 
nad swoim zadaniem, starając się nie przeszkadzać innym, a w przypadku 
problemu poprosi kolegę o pomoc. Tak realizowana współpraca jest 
przeciwieństwem konkurencyjności i rywalizacji. Udzielanie pomocy jest okazją  
do rozwijania odpowiedzialności. Uczeń udzielający wskazówek koledze bierze 
odpowiedzialność za udzielaną pomoc, za to jak kolega wykona zadanie.  

 
Analiza wyników badań ankietowych uczniów objętych innowacją pozwoliła 

stwierdzić, że praca samodzielna jest ich ulubioną formą zajęć. Uczniowie kończąc 
pierwszy etap edukacji wykazywali się wysokim poziomem takich umiejętności jak 
planowanie, realizowanie podjętych zadań, samodzielne poszukiwanie informacji  
w różnych źródłach, wytrwałość w rozwiązywaniu problemów, wspólne 
realizowanie zadań, dokonywanie podziału obowiązków oraz dokonywanie 
samooceny. Badaniami ankietowymi objęto rodziców dzieci klas I-III. Ich 
wypowiedzi świadczyły o tym, że samodzielność i odpowiedzialność dzieci 
widoczna jest również w warunkach domowych. Zarówno nauczyciele jak i rodzice 
zauważyli, że dzieci samodzielnie podejmując zadania wykonują ich o wiele więcej 
niż w sytuacjach gdy zadania są im narzucane.  

Podsumowując można stwierdzić, że Plan Daltoński umożliwia rozwijanie 
samodzielności, odpowiedzialności i współpracy dzieci wspierając je we 
wszechstronnym indywidualnym rozwoju. 
 

Podsumowanie 
Głównym zadaniem szkoły jest wspieranie dziecka we wszechstronnym 

rozwoju. W realizacji tego zadania ważną rolę odgrywa nauczyciel, który tworzy 
przestrzeń edukacyjną i towarzyszy uczniowi umożliwiając mu dokonywanie 
wyborów i podejmowanie decyzji. W ten sposób rozwija samodzielność  
i odpowiedzialność ucznia za cel, sposób i rezultat działania. Nauczyciel  
może stosować różne metody pracy realizując zadania szkoły. Jednym ze 
sposobów rozwijania samodzielności, odpowiedzialności i współpracy jest 
stosowanie koncepcji Planu Daltońskiego. Jej skuteczność została potwierdzona  
w realizowanej w Szkole Podstawowej w Śmiglu innowacji pedagogicznej.  
 

Streszczenie 
Tematyka artykułu wpisuje się w zagadnienie wspomagania dziecka w jego 

wszechstronnym rozwoju. Zwrócono w nim uwagę na znaczenie rozwijania 
samodzielności, odpowiedzialności i współpracy uczniów w zindywidualizowanym 
uczeniu się. W oparciu o literaturę scharakteryzowano różne wymiary 
samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.  

Dla praktyki pedagogicznej, jako możliwość realizacji zasady indywidualnego 
podejścia do każdego ucznia, wskazano na koncepcję Planu Daltońskiego. 
Umożliwia ona rozwijanie zainteresowań dziecka, daje możliwość 
indywidualizowania czasu pracy oraz stopnia trudności opanowywanych przez 
uczniów treści. W podsumowaniu nawiązano do zastosowania koncepcji Planu 
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Daltońskiego w ramach innowacji pedagogicznej, kontynuowanej ze względu na 
efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej na pierwszym etapie edukacji.  

Słowa kluczowe: wszechstronny rozwój dziecka, samodzielność, 
odpowiedzialność, współpraca 
 

Summary 
The topic of the paper forms a part of the issue of supporting a child in 

comprehensive development. It draws attention to the significance of developing 
self-reliance, responsibility and cooperation of students in the individual learning 
process. Based on literature, various dimensions of self-reliance, responsibility and 
cooperation have been described. For the purpose of pedagogical practice, the 
Dalton Plan concept has been indicated as a possibility of implementing the 
principle of individual approach to each student. The concept facilitates the 
development of the child's interests, gives a chance to customise work time and 
difficulty of knowledge acquired by the students. The summary relates to the 
application of the Dalton Plan as part of pedagogical innovation, continued with 
regard to the effects of educational efforts at the first state of education. 

Key words: comprehensive child development, self-reliance, responsibility, 
cooperation 
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Agnieszka NYMŚ-GÓRNA 
 

SAFETY OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS AT SCHOOL  
AS A CRUCIAL FACTOR OF THEIR DEVELOPMENT AND EDUCATION 
 
 
The subject of children and young adults’ security at school is timeless, 

especially for parents and guardians. The sense of security is also one of the basic 
human needs. From here, this issue is often debated in media and literature 
(scientific, popular science and manuals) as well. The institution of school largely 
has been ignored in Polish studies examining violence and bad behavior during 
adolescence. Research on school violence strongly has focused on the media, the 
community, and the family as causal agents. However it may happen that 
communities, individual students and their families usually are not only sources of 
the discussed problem. 

To highlight the importance of this subject it should be mentioned that the 
2012-2013 school year was established the Year of Safe School by the then 
Minister of Education, Ms Kristina Szumilas. Moreover, the program named “Safe 
School” was implemented over the period of 2014-2015. Now, since 2015, the 
government has carried out the program called “Safe+”. The program has 
supported various school authorities in order to ensure safe learning, education 
and care conditions at school. The project will cease in 2018. (Resolutions,  
task schedules, tasks themselves and intended results are available here: 
www.men.gov.pl). 

The term “security” is interpreted in literature in a lot of ways. For example, in 
a Polish Language Dictionary it is defined as the state of calmness and lack of 
danger

1
. According to M. Skarżyński, not only does security mean satisfying the 

typically perceived social needs (like existence, calmness and identity), but it also 
should ensure the perspective of development which stimulates the self-
improvement and the ability to take specific decisions. In contrast, the deficit of 
security becomes the reason for the intense anxiety

2
. Security may be also 

presented as a state which itself constitutes a driving force of meeting needs one 
lacks in some decent (for example social and existential conditions)

3
. In order to 

define the analysed term, the adequate conception it refers to should be taken into 
consideration, as well as the circumstances accompanying an individual when they 
feel the need of security. The issue of security at school is unusually live and 
complex. One of its areas are psycho-social conditionalities, so the atmosphere  
at school (created by the whole community), social relations (in various 
configurations), teacher support, students attitude towards school, students’ and 
teachers’ competences (social, psychological and emotional) and professional 
competences of the teaching staff. In the case of ethic (morality), the basic value 
system of school and individual attitudes of whole school communities, so 
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students, teachers, parents and guardians should be taken into consideration. 
Internal regulations are becoming more and more important. The last field, this  
one of the institutional character, embraces law, work organization, management, 
teachers’ development schemes, supervision (for example under the Polish Board 
of Education), administrative subjection, localization and class sizes. Each of the 
abovementioned aspects is extremely significant in the context of the proper school 
functioning, and any deficits might result in the fundamental sense of security 
imbalance. There are also some discussions concerning OHS at school organised. 
Some ideas are currently being discussed, such as those related to lowering the 
level of noise at schools, furniture and desks proportional to students’ heights 
(correct body posture), safety on roads, Internet safety and, finally, self-resistance 
(especially when readiness for proper reactions in the light of the crisis, risk or 
danger

4
 is concerned). In this aspect, some public officials are included in 

educational actions organized by educational institutions. They are engaged in 
various classes, actions, events and campaigns which are rather of a preventive 
character, after some unwanted improper behaviour of one of the students). It is 
important that such officers are known in the community. Then the distance seems 
to be smaller, good relations are created and it is easier to make the receivers 
aware of the problem and understand it. 

The environment (including the school one) might influence negatively an 
individual (especially a young individual) in three ways

5
: 

1. Some adaptive possibilities might be exceeded, which is connected with 
the gradual but scrupulous degradation of an organism; 

2. The environment becomes less extreme, however the danger of health 
destruction is still possible despite the fact that health disorders may not 
occur but some parameters concerning mobility and psychological 
functioning are lowered (for instance productivity, quickness or precision); 

3. The environment operates only the elements which are subjectively 
perceived under an individual’s optimum; it does not influence health 
directly, but some kind of discomfort might be felt, not to mention the 
imbalance in the sense of security (which is visible in mental well-being). 

In 1998, 2001, 2007, and 2014 the Centre for Public Opinion Research 
examined how the term of security in educational area is understood in the society. 
It is worth mentioning that each of the abovementioned periods had a different 
political and economic situation. The frames, however, were created in detail, so 
the danger of missing vital social trends is almost none. One of the question was: 
“Do you think that currently Polish schools offer the sense of security to students, 
protect them against drugs and bullying?” In 1998, thirty two percent of people 
surveyed said: ”yes”, in 2001, the percentage grew to thirty six percent, in 2007, it 
was forty two percent, and in 2014, fifty three

6
. So, some noticeable growing 

tendency seems to be obvious. Students’ parents express more positive opinions 
concerning the questions asked (56 percent, N=244), than the remaining 
responders (38 percent, N=699). It might be concluded that there are some 
thinking stereotypes in the society concerning the issue of safety at schools. 
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However, the abovementioned positive opinions of students’ parents as for this 
area of Polish education is highly optimistic for Polish educational system. The 
same similarities are present while analysing households where students are 
present (50 percent of responders said: “yes”, answering the question, N=328). 
This number is different as for the households without students (38 percent, 
N=617)

7
. There, again, some conclusion may be drawn: individuals who are not 

directly connected with the institution of school rate safety at school lower. The 
question is, however, if their opinions are based on their own experience 
concerning this issue or stereotypes play a role here. Nevertheless, these 
stereotypes usually create a false image of a given phenomenon in society. 

By a reference to the Ministry of National Education regulations, it is school’s 
duty to ensure safety of students. Moreover, school ought to be effective, friendly 
and modern. In this sense, the term “modernity” means not only technology, but 
also modern management and didactic methods. As for the complexity of these 
terms, professionals and consultants from MNE have tried to explain the 
understanding of the terms. Effectiveness means requirements with the guaranty of 
the results of work. Kindness is defined as properly organized care. Finally, 
modernity refers to activation in the educational process some within modern 
technologies

8
. Such drawn goals are, definitely, a great challenge, but effects of 

such organised education might be noticed in the quality of education. 
Safety of children and young adults is synonymous to the prevention of 

aggression (including mobbing and bullying). There are some reasons for the 
necessity of paying particular attention to this aspect

9
: 

1. Culprit and Victims have some problems concerning mental health; 
2. Experiences connected with such a stress influence hugely subsequent 

stages of their lives when young people’s personalities are shaped;  
3. A negative impact on school atmosphere appears (especially concerning 

students themselves); 
4. A kind of worse social climate occurs at school and this appearance does 

not support development and education in a positive way; 
5. There is a necessity of some pedagogical and psychological intervention 

so that escalation of conflicts would be avoided; 
6. Students do not share their problems with parents and teachers; 
7. According to students, teachers can do little to support their students when 

crisis occurs. 
 
Such powerful arguments lead to the conclusion that these types of activities 

must be given the highest priority and such procedures should be engaged in the 
everyday work in educational institutions. The rules prevailing in educational 
institutions directly influence social rules which are created by new generations and 
internalized in their families. 
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To ensure the sense of safety (and development which is connected with the 
sense of security), some cooperation between students, teaching staff, and parents 
is necessary

10
. 

Deficits in this area might result in their frustration in the multicity of 
expectations and omnipresent regulations. It is also not pro-developmental, 
especially if development is perceived from the holistic point of view. It is possible 
that some conceptions of cooperation should be introduced as well as some 
workshops regarding interpersonal communication should be implemented. 
However, such solutions would be unusually fruitful and they may find recognition 
among Polish schools. 

Security at schools may be also noticed from social point of view. Then, it is 
interpreted as a state of being free from any kind of deficiencies. It is connected 
with meeting basic social-living needs

11
. Many of the schools’ problems are directly 

related to the disturbances of establishing and maintaining social relations. Some 
charity events are crucial during the subsequent stages of education as well. Such 
interventions might be of temporary or permanent characters – depending on 
needs and possibilities. Whole families, non-governmental organizations, public 
officials, celebrities and local communities take part in such occasions. As a result 
of such activities, a sense of community and belonging to a particular group is 
developed. Such support often helps young people to face difficult situations and 
reach life stability faster. A success which is visible gives satisfaction and motivates 
more actions of such kind as charities. Students also observe good practices which 
is of a pedagogical aspect. What is more, mutual assistance and cooperation 
contribute to personal development (including acquiring social skills). 

School has proper tools which enable to diagnose social needs of young 
people. Obviously, educational institutions do not stigmatize students because of 
their parents’ financial and social status, however, teachers should monitor their 
students’ psychological, social and economic needs very carefully and delicately. 
There are some visual signs suggesting deficits in these areas (for example 
clothes, shoes or school equipment) which are accompanied by a lower sense of 
self-confidence, some disturbances with schoolmates’ communication and other 
negative aspects of social functioning. Opinions issued by teachers and carers 
should be carefully thought and possible interventions should be deeply examined 
and co-created with parents and teachers. 

The issue concerning the sense of emotional security at school is highlighted 
by a enormous number of theoreticians and practitioners. Responsibility for 
security lies not only on tutors but on other teachers as well (especially if a child 
has already completed elementary education and lessons, the students take part 
in, are conducted by different teachers). Also, the headmaster, who is in charge of 
school organization is supposed to take care of students’ security while their 
presence during classes. So, there are so many interior regulations which regulate 
everyday life of school. The abovementioned regulations are strictly obeyed,  
which meets sometimes some opposition among children and young adults.  
When students break rules, it is connected with some consequences such as 

                                                 
10

 H. Karaszewska, E Silecka, Wybrane aspekty bezpieczeństwa i jego zagrożeń w szkolnych relacjach 
pomiędzy uczniami, „Studia Edukacyjne”. 2014, nr 32, p. 280.  

11
 M. Księżopolski, Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. Warszawa 1988, p. 31. 
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consultations with school pedagogues, tutors or psychologists, not to mention 
some conversations with parents, lower marks for behaviour or suspension, as the 
final measure. It should be mentioned that students are informed about possible 
consequences connected with bad behaviour earlier. The pedagogical council also 
discusses the problem of security at schools in order to make activities concerning 
security more effective and initiate new solutions. 

The sense of security means self-confidence, creativity and higher self-
esteem among students. Therefore, learners may focus on the educational process 
itself. Students regain the feeling of self-effectiveness and take responsibility for 
their education. Internal motivation is the trigger of greater effort and consequently, 
the results are more satisfying for learners. Some issues, as education methods, 
space organization, teen’s relations and school area monitoring (including checking 
third parties visiting schools) should be taken, among others, into consideration. 
However, students should not feel they are kept under surveillance due to the fact 
that it leads to bad atmosphere at schools (surveillance and too many preventive 
activities may contribute to accumulation of nervous and uneasy atmosphere in 
school area). It must be remembered that students are subjects not objects. 
Ensuring the appropriate level of subjectivity has a positive effect on the ability to 
comply with social standards. 

During prophylactic classes, the hosts try to invite people, who students can 
identify with. Then, the noble guests become a kind of authorities to them and it 
helps to internalise the guests’ attitudes. The idea becomes more attractive to 
receivers and evokes their interest, which is essential in this process. During such 
meetings, a enormous number of methods and educational technics is used in 
order to reach as many receivers as it is possible. Obviously, some issues should 
be discussed during classes earlier than it is done at present, as it could prevent 
some destructive behaviour (like the early onset of alcohol). 

Inviting individuals who has had some discussed misbehaviour problems 
themselves and overcome the crisis in constructive ways is an interesting idea. 
Then, reaching receivers might be easier than when specialists and professional 
educators are taken into consideration. When the distance is smaller, it is not so 
difficult to break the ice. On the other hand, the readiness of youngsters for such 
meetings should be examined as if they are exposed to such influences too early,  
it might be also dangerous. Stories, told in detail by people who had problems  
at school, may be treated as a kind of instruction for students which they might use 
in practice. 

Recently, some methods of working with students which concern their 
activation have become very popular. Students gain knowledge through doing 
projects. Then, the process of memorizing things is more effective and social 
competencies are updated. However, most importantly, during such students’ 
activation classes, teachers try to implement the mechanism which would make 
students resign from behaviour perceived as destructive or deviant and bringing 
some unpleasant consequences for proteges and their families. Students feeling 
responsible for activating classes format and their success assimilate a lot of 
valuable tips. 

Group work (including brainstorm, metaplan or drama techniques) is used as 
well. It lets students exchange information quickly, update existing knowledge and 
introduce mutual support. 
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After each prophylactic class some careful evaluation should be conducted as 
it is a key when next classes of the cycle are considered. It would be also valuable 
for not only tutors working with the group, but also for the whole community of 
specialists. It is essential to get to know students’ expectations, their approbation 
as for the techniques used during classes, not to mention their objections to the 
abovementioned techniques if the teacher’s goal is to be effective. 

In addition, extra classes and clubs are often organized by schools. They 
focus on students’ interests. Some additional classes are also organised in 
Activities Rooms at schools. The abovementioned extra activities treat safety and 
security of pupils as a very important issue. This is confirmed by special certificates 
which recognise the equipment used during the classes as safe. 

The issue concerning safety and security of school children is absolutely 
crucial specially that the idea of individualism is now omnipresent. It also refers to 
pupils’ parents who constitute school responsible for introducing the issue of 
security to the children and make teachers the ones who are supposed to do it. 
Obviously, this phenomenon cannot be generalised, but it is absolutely adequate to 
indicate it as worth examining. However, it should be highlighted that a young 
person spends a lot of time in educational institutions (during subsequent stages of 
education) and this is a significant part of their everyday existence. So, it is vital to 
make students feel comfortable at schools and to make them avoid negative 
connotations regarding school which might block their education process. This is 
all the more important as school has a noticeable socializing role and it internalizes 
positive cultural and social behaviour, as well as shapes the axionormative system. 

 
Streszczenie 
Artykuł omawia wybrane problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

w szkole. Przedstawione zostają dobre praktyki, sposoby oddziaływania,  
a także elementy stanowiące grupę czynników mających bezpośredni wpływ na 
zapewnienie bezpieczeństwa w instytucjach oświatowych. Mimo tego, że jest to 
stan bardzo subiektywny, to jednak istnieje możliwość podejmowania oddziaływań 
obiektywnie sprzyjających budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. 

Słowa kluczowe: szkoła, dzieci, młodzież, bezpieczeństwo 
 
Summary 
The article discusses chosen problems of safety of children and young adults 

at school. Some proper practices, methods of influence and elements which form  
a group of factors having the direct influence on safety in educational institutions 
are presented. In spite of the fact that security is a subjective state, there is  
a possibility of taking some actions objectively supporting the creation of a positive 
image of school. 

Key words: school, children, teenagers, safety 
 
Bibliography 

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa 2002. 
CBOS, Polska szkoła AD 2014, nr 93/2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2014/K_093_14.PDF. 
CBOS, Społeczny wizerunek polskiej szkoły, BS/91/2007, http://www.cbos.pl/SPIS 

KOM.POL/2007/K_091_07.PDF. 



463 
 

 

Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Słownik język polskiego. 
Warszawa 2006. 

Karaszewska H., Silecka E., Wybrane aspekty bezpieczeństwa i jego zagrożeń  
w szkolnych relacjach pomiędzy uczniami, „Studia Edukacyjne”. 2014, nr 32. 

Księżopolski M., Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. 
Warszawa 1988. 

Nerwińska E., Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, ORE. 
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998. 
Pekinko L., Rewolucja w edukacji, „Nowa Szkoła”. 2008, nr 7. 
Pyżalski J., Byllying (mobbing) jako specyficzny typ agresji rówieśniczej (w:) 

Rokicka B. (red.): Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła 
podstawowa. Warszawa 2009. 

Włodarek A., Problemy międzypokoleniowe a poczucie bezpieczeństwa (w:) 
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa: 
bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych. 
Poznań 2007. 



464 
 

 

 



465 
 

 

Zdzisław KNECHT 
Arkadiusz WAŚKOWSKI 
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu 

 
BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 
 

 Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu  
tylko moralność jego członków;  

podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc. 
Lew Tołstoj 

 
Wstęp 
Bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka,  

a jego zapewnienie zależy od wielu czynników. Podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa w szkole, jest bardzo istotną kwestią także z punktu widzenia 
interesu państwa. W końcu od ich poczucia bezpieczeństwa zależy późniejsza 
przyszłość i rozwój narodu. Uzyskanie pozytywnego efektu w tym zakresie jest 
związane z zastosowaniem wielu środków i metod zarządzania w praktyce. 
Jednym z kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem młodzieży 
szkolnej jest kwestia zachowań i wychowania uczniów. Jest to trudna 
problematyka, ale także istotna, ponieważ bardzo dużo wypadków dzieje się  
z powodu istniejącego problemu przemocy w szkole. Istotne jest, żeby uczniowie  
w szkole czuli się bezpiecznie, ponieważ tylko wtedy będą w stanie odpowiednio 
skoncentrować się na nauce i rozwoju.  

 
Bezpieczeństwo w szkole 
Poziom bezpieczeństwa w szkole, czyli wolność od zagrożeń młodzieży 

szkolnej określa się w na podstawie subiektywnych odczuć uczniów. Zasadniczym 
elementem pomiaru jest uczucie braku zagrożenia. Zarówno obecnie jak  
i w przyszłości należy uwzględniać także warunki w sytuacji życiowej ucznia. 
Świadomość zagrożenia pojawia się, gdy człowiekowi towarzyszy uczucie lęku  
i strachu. Rozpatrując taką sytuację w odniesieniu do pojedynczej osoby można to 
traktować jako dewiacja jednostkowa, jednak w odniesieniu do grup, jest to 
niepodważalny fakt społeczny prowadzący w konsekwencji do braku poczucia 
bezpieczeństwa

1
. 

Zasadniczy wpływ na poziom bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach, 
podczas zawodów sportowych, imprez szkolnych oraz wycieczek poza teren szkoły 
mają nauczyciele. Zgodnie z Artykułem 6 Karty Nauczyciela najważniejszym 
zadaniem kadry nauczycielskiej, poza celami dydaktyczno-wychowawczymi  
jest zagwarantowanie swoim uczniom bezpieczeństwa w czasie lekcji. Dzięki  
takim obwarowaniom prawnym kadra dydaktyczna jest bardziej uwrażliwiona  
w kwestiach bezpieczeństwa od strony praktycznej, odnoszącej się do przyrządów 
używanych na zajęciach czy miejsca ich przeprowadzania. Dotyczy to przede 
wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego oraz innych podczas zajęć 

                                                 
1
 J. Mazur, Szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar oddziaływań profilaktycznych (w:) A. Zduniak, 
M. Kryłowicz (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa-Poznań 
2004, s. 157-158. 
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praktycznych, a także jeżeli mówimy o szkołach podstawowych, gdzie aktywność 
dzieci w tej grupie wiekowej jest bardzo wysoka wszyscy nauczyciele powinni 
zachowywać wyjątkową ostrożność. W tym miejscu trzeba dodać, że techniczne 
aspekty bezpieczeństwa to nie wszystko, ponieważ większą rolę odgrywa właściwe 
traktowanie ucznia oraz troska o aspekty psychiczne edukacji. W dzisiejszych 
metodach nauczania widać dużą potrzebę odpowiedniego, w relacji do aktualnego 
poziomu intelektualnego uczniów, podejścia do wychowanków, właściwego 
obchodzenia się z nimi i używania najnowszych sposobów wzbudzania ich 
zainteresowania. Relacje typu uczeń-nauczyciel oparte są na traktowaniu 
podmiotowym, które powinno zapewniać sprawiedliwe podejście do każdego 
ucznia oraz ich poczucie bezpieczeństwa. Niemożliwa do realizacji wydaje się 
równość w tych relacjach, ze względu na różnicę wieku, doświadczenia, czy 
wiedzy przedmiotowej

2
. 

Ważną sprawą jest niewątpliwie czuwanie nad dobrą atmosferą oraz 
kształtowanie przyjaznych relacji z podopiecznymi, które pozwalają na ożywienie 
emocjonalnej inteligencji uczniów oraz buduje wśród nich poczucie 
bezpieczeństwa

3
. Ogromną rolę odgrywa osobowość nauczyciela, a konkretnie 

jedność jego postaw i poglądów, które pokazuje zarówno w życiu prywatnym, jak  
i w szkole. Od niego wymaga się nie tylko bycia specjalistą w swoim fachu, ale 
także dbania o wymagany w prawidłowym rozwoju psychiczny, komfort uczniów 
poprzez wspieranie ich w każdej sytuacji. Zapewnienie warunków bezpiecznego 
rozwoju podopiecznych powinno być celem priorytetowym każdego pedagoga. 
Powinien też pamiętać o tym, że wszystkie nowe sytuacje są czynnikiem 
wywołującym u ucznia swoiste poczucie lęku

4
. 

Techniczne kwestie bezpieczeństwa w placówkach szkolnych reguluje 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
Określa ono takie sprawy jak odpowiedni plan ewakuacji, właściwe oświetlenie, 
wentylację czy ogrzewanie. Dodatkowo zwraca też uwagę na problem równej 
nawierzchni dróg, boisk i przejść ograniczająca ilość upadków skutkujących 
kontuzjami. Rozporządzenie reguluje także system wodno-kanalizacyjnej instalacji, 
aby wszelkie otwory i inne zagłębienia były zabezpieczone. Ponadto wymaga ono 
od wszelkich wykorzystywanych podczas zajęć sprzętów technicznych regularnie 
wykonywanych przeglądów oraz właściwych atestów i certyfikatów pozwalających 
na bezpieczne ich użytkowanie. 

Z racji tego, że zapewnienie bezpieczeństwa to proces złożony  
i trudny do realizacji szkoła dla podniesienia efektywności w tej materii może liczyć 
na pomoc Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Poradni Pedagogiczno- 
Psychologicznych, Sądów Rodzinnych i władz oświatowych. Dodatkowo placówki 
mogą także liczyć na Poradnie Zdrowia Psychicznego, Stacje Sanitarno 
Epidemiologiczne, Komitety Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwa Rodzin  
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 M. Taraszkiewicz, Bezpieczeństwo w szkole. Warszawa 2003, s. 9. 

3  
Tamże, s. 11. 

4
  K. Kmiecik-Baran (red.): Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej. Warszawa 2006, s. 4. 
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i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, Ośrodki Pomocy Społecznej, parafie, domy 
kultury, kluby sportowe czy inne organizacje młodzieżowe

5
. 

W wyniku tej współpracy powstał program „Bezpieczna Szkoła”, który polegał 
na realizacji profilaktycznych działań kierowanych do młodzieży szkolnej od  
7-go do 16-go roku życia. Zakres tych działań profilaktycznych dotyczy przede 
wszystkim uczulenia podopiecznych na zagrożenia jakie mogą wystąpić w drodze 
do i ze szkoły oraz w czasie wolnym poza szkołą. „Bezpieczna Szkoła” ma nauczyć 
dzieci umiejętności zwracania się o pomoc oraz radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Istotną kwestią jest wykształcenie wśród młodych ludzi poczucia 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

6
. Program ten nie jest 

jedynym nadzorowanym przez Policję, która uczestniczy w wielu podobnych, 
redukujących zagrożenie, takich jak: „Tak-nie” czy „Dziękuję nie biorę” związanych 
z problemami alkoholu i narkotyków

7
. 

Przyczyną naruszania bezpieczeństwa są agresja i przemoc, wynikające  
z różnych kwestii. Najczęściej występujące definicje przemocy i agresji odnoszą się 
do wszelkich działań, których celem jest zranić inną osobę lub bądź zniszczyć 
jakąś rzecz. Mimo, że przemoc jest definiowana na wiele różnorodnych sposobów, 
można znaleźć praktycznie w każdej definicji trzy kryteria: rodzaj zachowania, 
skutki przemocy i intencje. Zasadnicza charakterystyka dotyczy podziału na 
przemoc fizyczną lub cielesną, psychiczną lub duchową oraz osobową czy 
strukturalną

8
.  

Prawne regulacje odnoszące się do rozległego tematu bezpieczeństwa  
w szkole znajdują się w wielu aktach normatywnych. Zawarte w nich informacje 
głównie dotyczą spraw związanych z opieką pedagogiczną nad uczniami w czasie 
ich przebywania w szkole i na jej terenie, ale obejmują także inne warunki,  
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć wszystkim osobom 
znajdującym się w placówce, a więc również nauczycielom, pracownikom 
niepedagogicznym i kadrze zarządzającej. 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie oświaty jest Ustawa 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 
1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60). W artykule 39 określono są szczegółowo 
zadania dyrektora szkoły, które zobowiązują go m. in. do kierowania całokształtem 
przedsięwzięć szkolnych, w tym do zapewnienia uczniom opieki i stworzenia 
warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego. Dyrektor zgodnie  
z art. 33 tej ustawy czuwa nad poszanowaniem praw ucznia i dziecka we 
wszystkich aspektach działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 
szkoły. Prawa uczniowskie zagwarantowane są w ustawie zasadniczej oraz  
w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach międzynarodowych o których 
wspomina się w preambule: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne 
dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

                                                 
5
 A. Kusztelak, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – ważnym problemem każdej polskiej szkoły (w:)  
A. Zduniak, M. Kryłowicz (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa-
Poznań 2004, s. 137. 

6
 Tamże, s. 138-139 

7
 L. Kacprzak, Bezpieczeństwo osobiste uczniów i poczucie jego – integralnym obowiązkiem szkoły  
i nauczycieli (w:) A. Zduniak, M. Kryłowicz (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, szkole  
i pracy. Warszawa-Poznań 2004, s. 190. 

8
  R. Portmann, Przemoc wśród dzieci. Uchwycić sedno. Kielce 2006, s. 11. 
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Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. (…) Szkoła winna zapewnić 
każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

9
. Prawa człowieka 

ograniczają możliwe działania władzy w kierunku pionowym (relacje dyrektor- 
nauczyciel, nauczyciel- uczeń) oraz podmiotów szkolnych w kierunku poziomym 
(nauczyciel-nauczyciel, uczeń- uczeń, nauczyciel- rodzic

10
), czyli chronią uczniów 

przed naruszaniem ich godności, bezpieczeństwa, nadużyciami ze strony 
dyrektora i nauczycieli, ingerencją w prywatne sprawy przez rówieśników oraz 
dorosłych pracowników placówki. Dla statutowej działalności szkół szczególnie 
ważny jest artykuł 19 Konwencji o Prawach Dziecka: „Państwa-Strony  
będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, 
administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania 
bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych 
dzieci pozostających pod opieką rodzica (ów), opiekuna (ów) prawnego (ych) lub 
innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem”.

11
 Regulacje zawarte w statutach 

szkolnych powinny zapewniać uczniom prawa do: szacunku, równości  
i sprawiedliwego traktowania, posiadania i szanowania własności, uczenia się  
w dobrych warunkach, fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa, wypoczynku. 
Zapisy te powinny także określać konsekwencje wynikające z naruszania praw 
innych. Na mocy art. 33 ustawy o systemie oświaty szkoła ma obowiązek 
rozpowszechniania wiedzy w zakresie praw człowieka. W tej kwestii istotne jest, by 
przekazywać nie tylko wiedzę, ale także kształtować postawy i umiejętności tak, 
aby każdy uczeń wiedział jak może bronić swoich praw oraz jak się zachowywać, 
by nie naruszać praw i wolności innych osób.  

Dyrektor szkoły nie odpowiada jedynie za wewnętrzną demokrację, ale 
również za zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy, a co za tym 
idzie za stan sanitarny oraz stan ochrony ppoż. obiektów szkolnych. Zgodnie 
 z artykułem 95a ustawy o systemie oświaty, minister oświaty i wychowania 
zobowiązany jest, aby „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw  
pracy, określił w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa  
i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  
z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu  
w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz  
w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych  
i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów”

12
. 

                                                 
9
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 
oraz z 2017 r. poz. 60). 
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 T. Ćwikła, M. Wiatrowski, H. Radziszewska, M. Radziwołek, M. Stachowiak, E. Ćwikła, Nowe 
uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w szkole. Poznań 
2007, s. 4. 

11
 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991.120.526). 

12
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 
oraz z 2017 r. poz. 60). 
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31 grudnia 2002 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.). Na 
mocy rozporządzenia dyrektor szkoły staje się człowiekiem odpowiedzialnym za 
zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków w szkole oraz w trakcie 
zajęć odbywających się poza jej terenem, np. zawodach sportowych czy 
wycieczkach szkolnych. Rozporządzenie to reguluje także kwestie procesu 
dydaktyczno- wychowawczego, nakazując różnicowanie zajęć w ciągu dnia, 
unikanie łączenia ich w dłuższe bloki zajęć z tego samego przedmiotu, a także 
równomierne usytuowanie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia. § 13 zwraca 
uwagę, że „Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru 
upoważnionej do tego osoby”. Natomiast § 14 „Przerwy w zajęciach uczniowie 
spędzają pod nadzorem nauczyciela” obliguje dyrektora placówki do kontrolowania 
jakości pełnionych przez nauczycieli dyżurów. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół określa następujące zadania szkoły: 

─ Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego 
indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

─ Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych  
i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny; 

─ Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 
─ Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 
─ Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, 

bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania 
indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz 
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastyczne, 
muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności 
twórczej; 

─ Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości 
i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych  
i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 

─ Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne 
do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych 
źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 

─ Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego 
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

13
. 

Szkoła bez wątpienia jest istotnym czynnikiem kreowania osobowości 
człowieka. Tutaj młody człowiek spotyka się po raz pierwszy z odpowiedzialnością  
i pracą oraz zawiązuje pierwsze znajomości koleżeńskie. Zadaniem szkoły jest 
prawidłowe przygotowanie dziecka do stania się dorosłym człowiekiem, 
potrafiącym funkcjonować w społeczeństwie. 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977). 
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W czasie trwania lekcji szkoła jest zobowiązana opiekować się uczniami, 
stworzyć prawidłowe warunki do nauki oraz zagwarantować ich bezpieczeństwo  
i dobre samopoczucie. 

W. Pomykało w „Encyklopedii pedagogicznej” do zadań szkoły w kwestii 
opieki wychowawczej zaliczył: 

─ Tworzenie w szkole i w środowisku optymalnych warunków rozwoju 
uczniów; 

─ Zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych; 
─ Wzbogacenie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań; 
─ Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju; 
─ Prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej; 
─ Pomoc uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz  

w kreowaniu siebie i odnajdywaniu własnej drogi; 

─ Wychowanie do czasu wolnego; 
─ Organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego

14
. 

Z przedstawionych zadań wynika silna relacja pomiędzy opieką nad dziećmi  
i wychowaniem. Trzeba mieć na uwadze to, że dziecko zabiera do szkoły bagaż 
doświadczeń, umiejętności i nawyków wyniesionych z domu, mających wpływ na 
późniejsze postępy w nauce oraz na jego zachowanie na terenie szkoły. 

Określone przez szkołę wymagania w zakresie treści oraz środków nauczania 
są dobrane do przeciętnych możliwości pojmowania przez dzieci. Dlatego  
też, dzieci, których rozwój jest zaburzony, mają problem ze zmierzeniem się  
z obowiązkami szkolnymi. Przeciętny uczeń przebywa dziennie w szkole 5-8 
godzin. W tym czasie musi mieć on możliwość zaspokojenia podstawowych 
potrzeb, w tym podstawową, czyli głód. Dziecko nie jest w stanie normalnie 
funkcjonować, gdy jest głodne, a duża liczba dzieci nie jada w domu pierwszego 
śniadania. Szkoła zatem musi posiadać kuchnię, magazyn żywnościowy  
i stołówkę.  

Fizycznym zaburzeniom rozwoju uczniów zapobiega prawidłowo 
funkcjonująca opieka lekarska, sanitarna, stomatologiczna. 

Najtrudniej zaspokoić potrzeby psychiczne dziecka. Najważniejsze z nich są 
potrzeby: bezpieczeństwa, uznania i sukcesu, szacunku, samorealizacji oraz 
poznawcze. Są one o wiele trudniejsze do zauważenia w porównaniu z potrzebami 
fizjologicznymi. Prawidłowa diagnoza jest możliwa dopiero po zapoznaniu się  
z sytuacją w środowisku rodzinnym. Łatwo zauważyć, że dziecko nie mające 
wsparcia u rodziców, potrzebuje go znacznie bardziej od wychowawców niż inne, 
które jest rozpieszczane przez swoich opiekunów. 

Kluczowym zadaniem w kwestii opieki wychowawczej powinno być dbanie  
o indywidualny rozwój każdego dziecka, które w procesie wychowania kształtuje 
się w zróżnicowany sposób pod wpływem specyficznych dla każdego z nich 
oddziaływań. Zatem w przypadku dzieci słabo radzących sobie w nauce, trzeba 
wyrównać ją do średniego poziomu, a jednostkom wybitnie utalentowanym, należy 
umożliwić ich szybszy rozwój. Dotyczy to zarówno sfery intelektualnej, jak i rozwoju 
moralnego. Dobry wychowawca – chociaż trudno wszystko z sobą pogodzić – 
poprzez swoje oddziaływanie pomaga uczniowi w odnalezieniu jego własnej drogi 
życia i wyboru systemu wartości moralnych.  
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Szkoła wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka monitorując jego sytuację  
w domu i środowisku szkolnym, a także w innych aspektach takich jak profilaktyka, 
ratownictwo indywidualne, kompensację, poradnictwo, stymulowanie rozwoju oraz 
integrację i koordynację opiekuńczo-wychowawczą. 

Ratownictwo indywidualne polega na pomocy dzieciom w nagłych wypadkach, 
w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku śmierci rodziców. 

Kompensacja wychowawcza dotyczy sprowadzania niewłaściwie 
wykreowanych poglądów i postaw moralnych uczniów na dobrą drogę. 

Profilaktyka powinna zapobiegać negatywnym odchyleniom w rozwoju 
społecznym i psychofizycznym dziecka. Nauczanie będzie przynosiło lepsze 
rezultaty, gdy wychowawca będzie się opierał na zainteresowaniach i ciekawości 
uczniów, która przy okazji powinna być rozwijana. 

Poradnictwo skupia się na prowadzeniu konsultacji przez nauczycieli, podczas 
których uczniowie pracujący samodzielnie mają możliwość zapytania wychowawcy 
specjalisty. Chodzi tutaj zarówno o konsultacje dotyczące aktualnie realizowanych 
na zajęciach tematów, ale także poważniejszych kwestii, jak na przykład drogi 
dalszego kształcenia. 

Integracja opiekuńczo-wychowawcza ma za zadanie tworzyć i łączyć  
w całość system wychowawczy szkoły. 

Koordynacja działalności opiekuńczo-wychowawczej polega natomiast na 
uzgadnianiu pracy instytucji i placówek działających w zakresie wychowawczym 
szkoły. 

Podsumowując szkoła wspomaga rodzinę w procesie wychowawczym 
dziecka w wielu wymiarach. Jeżeli chodzi o najważniejszy, czyli kształtowanie 
osobowości ucznia istotną kwestią jest, aby cały personel nauczający i dyrekcja 
szkoły zdawali sobie sprawę z równorzędności funkcji dydaktycznych  
i wychowawczych z opiekuńczymi. 

 
Przypadki braku/naruszenia bezpieczeństwa 
W szkołach każdego roku dochodzi do ok. 70 000 wypadków, z których 

średnio 300 wypadków ciężkich i 50 śmiertelnych. W szkołach podstawowych 
 i gimnazjach zdarza się 80% sytuacji z całej puli. Jeżeli chodzi o nauczycieli to 
średnio 4000 z nich każdego roku doznaje wypadku w czasie pracy.  

Każda szkoła ma ustalony szereg procedur, kontroli czy dyżurów 
nauczycielskich w miejscach przebywania uczniów. Nauczyciele znają swoje 
obowiązki w pracy podczas zajęć, jak i poza nimi. Mimo wszystko Państwowa 
Inspekcja Pracy podczas kontroli w dużej ilości szkół stwierdza szereg 
nieprawidłowości takich jak: nieodpowiedni stan schodów, brak zabezpieczenia 
poręczy przed zjeżdżaniem z nich, zły stan szatni, wąskie korytarze i przejścia itp. 
Ponadto placówek mieści się w starych niewyremontowanych budynkach

15
. 

Przyjrzyjmy się kilku przypadkom naruszenia bezpieczeństwa. 
Pierwszy z nich miał miejsce w SP nr 16 na Kabatach w Warszawie, gdzie 

podczas zajęć z wychowania fizycznego uczeń spadł z bramki, na której się huśtał. 
Nauczyciel nie widział zdarzenia i dopiero po kilku minutach wysłał ucznia z kolegą 
do szkolnej pielęgniarki, która stwierdziła, że dziecko może brać udział w dalszej 
części zajęć. Jednak po powrocie do domu ofiara wypadku mdlała i narzekała na 
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bóle. Ostatecznie ojciec zabrał chłopca do lekarza, skąd został przewieziony 
karetką do szpitala dziecięcego, gdzie spędził kilka dni

16
. 

Inne zdarzenie miało miejsce w Zespole Szkół w Otrębusach, gdzie na 
korytarzu jeden z uczniów został popchnięty, po czym upadł i doznał obrażeń.  

O wypadku został zawiadomiony ojciec dziecka, który wezwał pogotowie. 
Uczeń znalazł się w szpitalu ze złamanym nosem, potłuczoną twarzą, i poszarpaną 
wargą

17
. Kolejny wypadek miał miejsce na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Sokolnikach. Tam uczeń podczas zajęć z wychowania fizycznego uderzył  
w ścianę i złamał obie ręce w okolicy nadgarstków oraz kości przedramienia  
z przesunięciem. Nauczycielka po wypadku, wezwała matkę, która zabrała dziecko 
do szpitala, gdzie stwierdzono obrażenia i udzielono pomocy

18
. 

Do bardzo groźnego wypadku doszło w szkole w Nowogrodźcu, kiedy uczeń 
wypadł przez okno z drugiego piętra. Samego wydarzenia nikt nie zaobserwował, 
działo się ono po dzwonku na lekcję. Poturbowanego, leżącego na ziemi  
11-letniego chłopca znalazł inny uczeń. Okno z którego wypadł znajduje się na 
korytarzu. Uczeń w stanie bardzo ciężkim trafił do szpitala. Dyrektor po tej sytuacji 
zdecydował, że wszystkie okna na korytarzach zostaną pozbawione klamek

19
. 

Kolejnym przypadkiem naruszenia bezpieczeństwa jest sytuacja, która miała 
miejsce w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Podczas zajęć w gimnazjum 14-letniemu 
uczniowi wbił się w oko cyrkiel. Stało się to kiedy na zajęciach trzymał on  
cyrkiel w dłoni, a inny uczeń uderzył go w rękę tak, że ostrze wbiło się w oko.  
W sekretariacie udzielono mu pierwszej pomocy, natomiast nauczycielka zamiast 
wezwać pogotowie, zawiozła chłopaka do rodziców. Matka zawiozła syna do 
szpitala, gdzie natychmiast zoperowali oko i na szczęście udało się uratować 
wzrok dziecka. Dyrektorka po tej sytuacji podała się do dymisji

20
. 

W Zawierciu 7-latka wypadła z okna w szkole. Trafiła do szpitala ze złamaną 
nogą. Stało się tak, ponieważ dziewczynka została przez przypadek zamknięta  
w jednej z klas i próbowała wyjść przez okno

21
. 

Bardzo podobne zdarzenie miało miejsce w Grudziądzu, gdzie 8-latek 
wyskoczył z okna na drugim piętrze. Zamknięty przez przypadek po lekcjach w sali 
próbował wydostać się z niej przez okno. Po przewiezieniu go do szpitala na 
szczęście okazało się, że nic poważnego się nie stało

22
. 

 
Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego 
W sprawach pozyskania informacji o stanie bezpieczeństwa w szkołach 

przeprowadziliśmy własne badania. Objęto nimi 4 Gimnazja i 5 Szkół 
Podstawowych, we Wrocławiu, Toruniu i Brzegu Opolskim. Zagregowane wyniki 
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udostępniono dyrekcjom szkół, które wyraziły zgodę na badania. Liczbowo 
zebrano 467 ankiet, w tym: 

─ 156 od rodziców,  
─ 136 nauczycieli  
─ 175 uczniów.  
Założono, że będą one próbą zdiagnozowania poziomu bezpieczeństwa  

w szkołach oraz poszukiwaniem możliwości podwyższenia tego poziomu. Główne 
problemy poruszane w pytaniach odnosiły się do: 

─ Oszacowania poziomu i rodzajów przemocy występujących wśród uczniów 
─ Zdobycia danych pośrednich dotyczących przejawów agresji i ich przyczyn 
─ Określenia najbardziej niebezpiecznych miejsc w szkole  
─ Uzyskania informacji i argumentów do zorganizowania kompleksowej, 

efektywnej profilaktyki mającej na celu zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa  
 

Uogólniając wyniki, można je skomentować następująco
23

: 
1. Każda badana grupa ankietowanych potwierdza istnienie przemocy  

w szkole. Co ważne jej ilość i formy są alarmujące, a sytuacje te są 
wystarczającym powodem do organizowania właściwych działań 
profilaktycznych. Przy ich planowaniu warto zwrócić uwagę na pomysły 
ankietowanych, które są przemyślane i ciekawe. 

2. Uczniowie oraz rodzice za najczęściej występujący rodzaj przemocy 
uważają przemoc psychiczną, natomiast według nauczycieli to raczej 
przemoc fizyczna zdarza się najczęściej.. Różnice te są prawdopodobnie 
spowodowane inną interpretacją zachowań. Wynika z tego, że ważną 
kwestią jest prowadzenie pogadanek, lekcji wychowawczych czy 
warsztatów dla uczniów na temat: co to jest agresja, jej rodzaje  
i mechanizmy powstawania, czy metody radzenia sobie z agresją. Takie 
zajęcia dostarczają młodym ludziom informacji oraz pomagają nabyć 
umiejętności takich jak asertywność oraz innych umiejętności 
interpersonalnych w kontaktach z ludźmi. 

3. Według młodzieży miejscami, w których najczęściej dochodzi do przemocy 
są korytarz oraz szatnia. Pomoc w rozwiązaniu problemu agresji w tych 
miejscach mogłoby przynieść zainstalowanie tam monitoringu oraz 
kontrola tych miejsc przez nauczycieli. 

4. Analizując wyniki ankiety łatwo zauważyć, że ponad połowa agresorów nie 
poniosła żadnych konsekwencji za swoje zachowanie. To bardzo ważny 
problem, który należy rozwiązać poprzez konsekwentne realizowanie  
i przestrzeganie regulaminów, procedur i zarządzeń.  

5. Istotnym problemem, jest brak informowania przez uczniów o zaistniałych 
aktach przemocy. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że młodzież  
z czymś negatywnym kojarzy skarżenie, donoszenie itp. Kluczowym 
czynnikiem w rozwiązaniu tego problemu są rozmowy z wychowawcami  
i pedagogiem szkolnym, którzy powinni zbudować wieź z uczniami 
polegającą przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Z drugiej strony 

                                                 
23
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inną formą może być wyciąganie konsekwencji w stosunku do biernych 
świadków przemocy. 

6. Agresywni uczniowie w dużej mierze za przyczynę swoich niepoprawnych 
zachowań wskazują „zabawę”. Należy zatem stworzyć tym uczniom 
możliwość spędzania wolnego czasu w alternatywnych formach  
i zachęcić ich do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, spotkaniach 
integracyjnych, rajdach, wycieczkach, udziału w konkursach, czy akcjach 
charytatywnych, a także organizować np. dyskoteki szkolne itp. 

7. Aby usprawnić system wychowawczy szkoły należy duży nacisk położyć 
na współpracę z rodzicami, którzy powinni wiedzieć, jak dużo zależy 
właśnie od nich, jeżeli chodzi między innymi choćby o formy spędzania 
wolnego czasu. To w końcu rodzice w dużej mierze powinni organizować 
dzieciom czas pozaszkolny. 

 
Możliwości i sposoby podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród 

młodzieży szkolnej 
W wyniku przeprowadzonych badań, a także z analizy dokumentów  

i przypadków naruszenia bezpieczeństwa w szkole opisanych w mediach oraz  
z obserwacji, można określić szereg możliwości i sposobów zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.  

Badani nauczyciele za najważniejsze propozycje zmian mających na celu 
poprawę poziomu bezpieczeństwa w szkole wskazali na: 

─ Zwiększenie monitoringu w szkole; 
─ Organizowanie większej ilości dyżurów nauczycielskich, szczególnie 

 w newralgicznych miejscach, takich jak korytarze i szatnia; 

─ Propagowanie pozytywnych wzorców i zachowań; 
─ Wprowadzenie identyfikatorów dla uczniów oraz zamykanie drzwi 

wejściowych; 

─ Sprecyzowanie systemu oceniania zachowania i konsekwencja przy jego 
egzekwowaniu; 

─ Przeprowadzanie próbnej ewakuacji przeciwpożarowej. 
Uczniowie natomiast, jako najważniejsze pomysły na poprawę 

bezpieczeństwa szkoły i jej okolic uznali: 

─ Większą ilość kamer monitorujących; 
─ Wyciąganie konsekwencji i stosowanie surowych kar dla uczniów 

dokonujących przemocy; 

─ Zorganizowanie siłowni oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających inne 
pasje; 

─ Patrole policji; 
─ Realizowanie zajęć uczących zasad dobrego wychowania z psychologiem 

dla przeszkadzających. 
Propozycje dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej 

okolicach przedstawione przez rodziców uczniów przedstawiają się następująco: 

─ Zwiększenie monitoringu; 
─ Wprowadzenie surowszych kar dla agresywnych czy niesfornych uczniów;  
─ Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z agresywnymi uczniami przez 

wychowawcę i pedagoga; 

─ Organizowanie spotkań z psychologiem; 
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─ Zwiększenie ilości dyżurów nauczycielskich; 
─ Organizowanie większej ilości zajęć dodatkowych. 
Łatwo zauważyć, że propozycje dotyczące poprawienia poziomu 

bezpieczeństwa w szkole u wszystkich trzech grupach adresatów badań 
ankietowych powtarzają się. Zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice zwrócili 
uwagę na to, że dobrym pomysłem jest zwiększenie monitoringu w szkole. Nic 
dziwnego, monitoring jest bowiem nie tylko narzędziem, dzięki któremu sprawca 
może zostać rozpoznany i obarczony negatywnymi dla niego konsekwencjami, ale 
także większość agresorów będzie się dwa razy zastanawiać przed dokonaniem 
aktu przemocy przez świadomość, że może zostać rozpoznany i stosownie 
ukarany. Na pewno dzięki takiemu rozpoznaniu potencjalny sprawca w dużej 
mierze da sobie spokój i odpuści zanim dokona jakiegoś przewinienia.  

Kolejnym powtarzającym się pomysłem jest wprowadzenie surowszych kar 
dla agresywnych uczniów. Takie rozwiązanie wydaje się być dobre z wielu 
względów, ale przede wszystkim z jednego, a mianowicie uczniowie będąc 
świadomi surowych kar za agresywne zachowania rzadziej będą dokonywać aktów 
przemocy. W wypadku popełnionego przewinienia i późniejszego surowego 
ukarania sprawcy, nie tylko on będzie wiedział, że nie należy próbować podobnych 
zachowań ponownie. 

Częstą propozycją w przeprowadzonych ankietach było również zwiększenie 
ilości dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz otworzenie siłowni w szkole. Bardzo 
ważne jest, aby uczniowie mieli możliwości rozwijania swoich pasji po zajęciach. 
Rozwój w młodym wieku jest ważny i najszybciej wtedy osiąga się efekty.  
Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa z tym związane, to uczniowie mający 
możliwości rozwijania swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych, czy też siłowni nie 
mają nawet czasu na agresywne zachowania. 

Nauczyciele oraz rodzice uczniów w swoich ankietach wskazali także 
potrzebę zwiększenia ilości dyżurów nauczycielskich, szczególnie w miejscach 
newralgicznych, gdzie często dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa. 
Wiadome jest, że nie da się dopilnować każdego pojedynczo, ale uczniowie widząc 
nauczyciela czują przed nim respekt, co powstrzymuje znaczącą część 
agresywnych zachowań. 

Kolejnym pomysłem dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole jest 
realizowanie zajęć uczących zasad dobrego wychowania z psychologiem. Takie 
profilaktyczne działanie jest bardzo ważne szczególnie w przypadku młodych 
uczniów, którzy nie mają jeszcze do końca wykrystalizowanych prawidłowych norm 
i wartości, a więc trzeba ich tego nauczyć. 

Propozycje mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodzieży 
w szkole i jej okolicy powstałe w wyniku przeprowadzonego badania  
a konsekwentnie realizowane mogą znacząco przyczynić się do redukcji 
negatywnych zdarzeń w szkole i poprawić poziom bezpieczeństwa.  

Odnosząc się do przypadków naruszenia bezpieczeństwa, przedstawionych 
powyżej, można dodać jeszcze kilka innych ważnych kwestii. Z opisanych tam 
zdarzeń wynika, że nie zawsze pierwsza pomoc udzielana jest poprawnie. Nie we 
wszystkich przypadkach przy których było to konieczne, wzywano pogotowie 
ratunkowe. Stąd nasuwa się wniosek, że trzeba wszędzie przemyśleć kwestię 
nauki pierwszej pomocy od najmłodszych lat oraz organizowania szkoleń dla 
nauczycieli w tym zakresie. Inną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie ścian  
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i przyrządów podczas zajęć z wychowania fizycznego, podczas których dochodzi 
do największej ilości niebezpiecznych wypadków. Odnosząc się do aż trzech 
przypadków, gdy uczniowie wypadli przez okno, warto przyjrzeć się reakcji na to 
wydarzenie dyrektora jednej z tych szkół, który zarządził likwidację klamek 
wewnętrznych w oknach. W pozostałych dwóch przypadkach uczniowie wypadli 
przez okno, gdyż przez pomyłkę zostali zamknięci w klasie i próbowali wydostać 
się z niej właśnie oknem.  

 
Zakończenie 
Zarządzanie bezpieczeństwem młodzieży szkolnej to proces skomplikowany 

 i trudny do prawidłowego poznania, mający poważny wpływ na kształtowanie 
psychiki młodych ludzi. Ważne jest, aby przez cały okres nauki młodzi ludzie nie 
musieli martwić się o swoje bezpieczeństwo, które jest podstawową potrzebą 
każdego człowieka. Trzeba przy tym podkreślić, że dobre wyniki w nauce i rozwoju 
osiągają uczniowie, którzy nie muszą się martwić o zapewnienie podstawowych 
potrzeb. Prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem młodzieży szkolnej jest 
jednym z ważniejszym czynników w procesie kształcenia młodych ludzi. Równie 
ważnym rozwiązaniem jest tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych. 
Obecnie powstała sytuacja sprzyjająca jej poszerzeniu i tu preferujemy postulat 
potrzeby/wartości wychowawczej, wynikającej z zainteresowania się działalnością 
organizacji proobronnych

24
. 

 
Streszczenie  
Jednym z kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem młodzieży 

szkolnej jest kwestia zachowania i wychowania uczniów. Jest to bardzo  
trudna problematyka, ale także istotna, ponieważ bardzo dużo wypadków dzieje 
się z powodu istniejącego problemu przemocy w szkole. Efektywne zredukowanie 
kwestii przemocy w szkole z pewnością znacznie zmniejszyłoby także ilość 
nieszczęśliwych wypadków. Celem pracy było określenie czynników mających 
pozytywny wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. 
W pracy przeanalizowano bogatą literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono 
badania za pomocą kwestionariuszy ankiet, w celu określenia czynników 
mogących podnieść poziom bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem, 
wychowanie, wypadki, redukowanie przemocy 

 
Summary  
One of the key issues for the safety of schoolchildren is the issue of  

student retention and upbringing. This is a very difficult issue, but also important 
because a lot of accidents happen because of the existing problem of school 
violence. Effective reduction of the issue of school violence would certainly 
considerably reduce the number of accidents. The aim of the study was to identify 
factors that have a positive influence on shaping the safety level of schoolchildren. 
The work has analyzed the rich literature of the subject and conducted a survey 

                                                 
24

 Z. Knecht, M. Kopertowski, Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce. „Gospodarka – Rynek – 
Edukacja”. 2015, nr 1. 
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using survey questionnaires to identify factors that could increase the safety of 
schoolchildren. 

Key words: safety, safety management, education, accidents, reduction of 
violence, school violence 
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Recenzowana praca stanowi interesujący przyczynek do polskiego dorobku 
naukowego w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego. Mimo blisko  
40-letniego doświadczenia w tej materii z zaciekawieniem sięgnąłem po tę  
pozycję. Niewątpliwie cieszy fakt stałego zainteresowania tym kompleksowym, 
wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym ujęciem międzynarodowego prawa 
karnego

1
 zwłaszcza wśród młodych adeptów nauki prawa. 

To obszerne opracowanie jest godne odnotowania z wielu powodów,  
m. in. z tego, że jego autor podjął wysiłek przedstawienia zagadnienia 
„materialnoprawnych aspektów odpowiedzialności karnej za przestępstwa 
popełniona za granicą” z perspektywy nie tylko prawa karnego materialnego, ale 
także teorii prawa i prawa międzynarodowego publicznego. Takie wielowymiarowe 
ujęcie niewątpliwie wzbogaca wywody i linię argumentacji. 

Materia została podzielona na dziesięć rozdziałów oraz część ostatnia,  
w której autor zamieścił wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda. Każdy 
rozdział kończy „Podsumowanie” zawierające najważniejsze ustalenia. Ta metoda 
ułatwia kontrolę poprawności rozumowania w toku całej pracy i prawidłowość 
formułowania wniosków końcowych. Pracę uzupełnia obszerny wykaż źródeł, na 
które składa się literatura przedmiotu, akty prawne i orzecznictwo. Szkoda, że  
akty prawne i orzecznictwo nie zostały uporządkowane z użyciem kryterium 
przedmiotowego lub/oraz podmiotowego, a nie jedynie alfabetycznego. 

Monografię rozpoczyna analiza „zakresu obowiązywania norm w przestrzeni  
z perspektywy teorii prawa” (rozdział I). Jest to niewątpliwie ciekawe ujęcie 
tradycyjnej problematyki. Wydaje się jednak, że autor przyjął zbyt ambitne 
założenie – „zbadanie teoretycznych warunków obowiązywania prawa” – które  
w ostatecznym rozrachunku doprowadziło go do zajęcia się zagadnieniami par 
excellance z zakresu teorii prawa, bez wyraźnego związku z podjętym tematem 
pracy. Dowodem na takie stwierdzenie jest brak konkretnych odwołań  
w pozostałych rozdziałach do ustaleń dokonanych w tej wstępnej części. Podważa 
to celowość podejmowania w takim zakresie kwestii teoretycznoprawnych, 
zwłaszcza że tezy kończące rozdział I są dość oczywiste na gruncie teorii prawa. 

W drugim rozdziale autor analizuje to samo zagadnienie tyle że w świetle 
prawa międzynarodowego (publicznego). W przeciwieństwie do nieco słabszego 
pierwszego rozdziału perspektywa zaprezentowana w drugim jest wręcz 
koniecznością z uwagi na wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy charakter norm 

                                                 
1
 W sprawie kontrowersji dotyczących sposobów ujęcia i definiowania istoty, zawartości oraz zakresu 
międzynarodowego prawa karnego, zob. M. Płachta, Status i pojęcie międzynarodowego prawa 
karnego, „Prokuratura i Prawo”. 2009, nr 5, s. 5-15. 
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międzynarodowego prawa karnego. Autor podjął próbę ustalenia granic 
terytorialnego obowiązywania krajowych norm sankcjonowanych (o charakterze 
regulatywnym) stanowiących materialny substrat podstawy pociągnięcia sprawcy 
do odpowiedzialności karnej – przez określenie granic kompetencji państwa 
stanowienia norm prawnych.  

Autor trafnie w większości posługuje się pojęciem „kompetencji 
ustawodawczej państwa”, choć zdarza się, że z niewyjaśnionego powodu stosuje 
pojęcie „jurysdykcji legislacyjnej”. Należy się obawiać, że to drugie pojęcie stanowi 
kalkę językową angielskiego słowa jurisdiction i jest efektem nadmiernej 
popularności, którą ono uzyskało w polskiej literaturze prawniczej od przełomu  
XX i XXI wieku. Zjawisko to zostało spowodowane m. in. tym, że nie uwzględniono 
w piśmiennictwie wieloznaczności tego terminu w prawie anglosaskim i opartej na 
nim doktrynie, posługując się pierwszym napotkanym w słowniku znaczeniem.  
W istocie polskie określenia: „kompetencja”, „władztwo” są w pełni wystarczające 
dla wyrażenia tego, co autor ma na myśli. Dodawanie terminu „jurysdykcja” w tym 
kontekście niczego nie wnosi do meritum sprawy. 

Autor słusznie uczynił suwerenność państwa punktem wyjścia dla dalszych 
rozważań. W nich próbuje ustalić „łączniki” (na wzór prawa międzynarodowego 
prywatnego) pomiędzy państwem a jego ustawodawstwem, które mają 
usprawiedliwiać (uzasadniać) zakres stanowionych przez nie norm. Najciekawsza 
jest część, w której autor podejmuje próbę określenia granic kompetencji 
legislacyjnej państwa (s. 89-111). Nie ukrywa, że jest pod wrażeniem 
amerykańskiej koncepcji stworzonej na potrzeby rozstrzygania konfliktów 
kompetencyjnych w sferze przestrzennego obowiązywania norm prawa karnego 
zwanej „zasadą rozsądku”.  

Instytut Prawa Amerykańskiego zaproponował ją jako opartą na 
doświadczeniach prawa międzynarodowego prywatnego metodę z jednej strony 
ustalania zakresu kompetencji karnej, a z drugiej – postępowania w razie 
pokrywania się i konfliktu tych zakresów oznaczonych przez różne państwa (ocena 
,,powiązań, wyważanie „interesów”, poszukiwanie punktu ciężkości, ustalanie 
„priorytetów" itd.). Niestety, wbrew nadziejom autora pokładanym w tej koncepcji, 
praktyczna przydatność tych „wskazówek” jest niewielka, jeśli zważyć, że  
dopiero rozwinięcie ostatniej z nich („stopień, w jakim inne państwo może  
być zainteresowane w uregulowaniu przez siebie tego samego czynu”)  
mogłoby stwarzać szanse wypracowania właściwego rozwiązania konfliktu 
kompetencyjnego. Proponowane brzmienie bardziej odwołuje się do zasad 
kurtuazji, niż jest oparte na rzeczowych podstawach

2
. 

W trzecim rozdziale autor przedstawia przestrzenny zakres obowiązywania 
norm prawnych o charakterze niepenalnym. Celowość włączenia tych rozważań do 
pracy wydaje się wątpliwa nie tylko z uwagi na zdecydowanie nadmierne 
rozszerzenie jej zakresu, ale przede wszystkim z tego powodu, że autor ani nie 
przedstawia przekonujących racji przemawiających za takim zabiegiem, ani nie 
odwołuje się w dalszych rozdziałach do zamieszczonych w zakończeniu tej części 
wniosków. 

                                                 
2
 Zob. szerzej M. Płachta, Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki 
zaradcze, „Prokuratura i Prawo”. 2010, nr 11, s. 5-25. 
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Rozdział IV jest poświęcony zagadnieniu granic obowiązywania norm prawa 
karnego materialnego w przestrzeni. Autor dokonuje analizy występujących zasad 
kompetencyjnych pod kątem ustalenia zakresu ius puniendi. Dość ciekawie został 
przedstawiony rys historyczny obejmujący rozwój i kształtowanie się tych zasad. 
Niestety, autor zamiennie używa określeń „zasady jurysdykcyjne” oraz „zasady 
kompetencyjne”, choć w istocie przedmiotem jego pracy jest warstwa materialna 
jurysdykcji, która nie wyczerpuje pełnej zawartości tej koncepcji. Zaś sama 
problematyka jurysdykcji państwa i jego organów jest zbyt obszerna i złożona, aby 
można ją było poddać analizie w ramach recenzowanej monografii. Z pojęciem 
jurysdykcji wiąże się problem określenia charakteru tego terminu. W jego obrębie 
dają się wyróżnić dwie warstwy: materialnoprawna oraz procesowa. Pierwsza 
rozstrzyga o tym, jakie prawo (tj. którego państwa) powinno zostać zastosowane  
w danej sprawie, druga natomiast wskazuje państwo, którego organ winien  
(jest uprawniony) prowadzić postępowanie. 

Wprawdzie pomiędzy „kompetencją ustawodawczą” a „jurysdykcją” istnieje  
w sprawach karnych ścisły związek, nie można jednak tych dwóch warstw 
utożsamiać. Nie można więc twierdzić, że w sytuacji, gdy przestępstwo zostało 
popełnione w całości na obszarze danego państwa, którego prawo karne  
znajduje zastosowanie do tego czynu, to wówczas nie rodzą się żadne kwestie 
dotyczące jurysdykcji. Tymczasem autor wielokrotnie powtarza w swojej pracy, że 
przedmiotem jego zainteresowania jest tylko warstwa materialnoprawna. 

Kolejny powód, dla którego w recenzowanej monografii używanie terminu 
„jurysdykcja” nie jest właściwe, to kwestia, o której autor nie wspomina,  
a mianowicie praktyka państw w kontekście prawnomiędzynarodowym oraz  
w nawiązaniu do suwerenności. Prawdziwe problemy prowadzące do konfliktów 
będących przedmiotem postępowania trybunałów międzynarodowych powstają nie 
w momencie uchwaleni ustaw karnych o najszerzej choćby zdefiniowanym 
zakresie ich obowiązywania w przestrzeni, ale z chwilą, kiedy państwo próbuje tę 
kompetencje ustawodawczą wprowadzić w życie, czyli wszcząć ściganie 
sprawców. Państwa w zasadzie nie protestują przeciwko przejawianym w warstwie 
kompetencyjnej „zapędom mesjanistycznym” – natomiast próba postawienia przed 
sądem obcego państwa własnego obywatela na podstawie takich przepisów 
spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem. Dowodem na tę tezę są próby 
realizacji zasady uniwersalnej przez niektóre państwa europejskie, zwłaszcza 
Hiszpanie i Belgię. Pod wpływem nacisków społeczności międzynarodowej oraz 
orzecznictwa MTS kraje te zmuszone były do wycofania się z tej praktyki, co 
znalazło także odzwierciedlenie w nowelizacji ich ustawodawstw krajowych. 

Autor kontynuuje rozważania nt. zakresu ius puniendi w następnym rozdziale 
(V), koncentrując się na kwestii ustalenia ewentualnych ograniczeń w tej mierze 
wynikających z prawa międzynarodowego. Niewiele udało się autorowi  
znaleźć owych ograniczeń, zaś jednym z głównych czynników limitujących jest 
suwerenność państwa (obcego). Jednak w „Podsumowaniu” kończącym ten 
rozdział autor przedstawia suwerenność jako uprawnienie państwa do wydawania 
wiążących aktów prawnych „zgodnie z systemem wartości, który jest właściwy 
społeczeństwu kształtującemu owo państwo”, co stanowi powtórzenie tez 
zawartych w rozdziale II. 

Dwa kolejne rozdziały, a więc VI i VII, stanowią najbardziej wartościową część 
monografii z uwagi na oryginalność zaprezentowanych w nich myśli, jasno 
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sformułowana ideę przewodnią, dojrzałą koncepcję i pomysł rozwiązania 
dostrzeżonych problemów oraz bogatą dokumentację formułowanych tez.  
Szkoda jedynie, że skądinąd trafne wnioski zawarte w „Podsumowaniu” rozdziału 
VI zostały przedstawione w formie nazbyt abstrakcyjnej, skoro ich adresatem – 
zdaniem samego autora – mają być sędziowie, których poziom  wiedzy fachowej  
w tej dziedzinie mimo wszystko znacząco odbiega (in minus) od doświadczenia 
autora. 

Z tego punktu widzenia bardziej konkretne są wywody i analiza zamieszczone 
w rozdziale VII. Autor objął nimi trzy kluczowe elementy składające się  
na odpowiedzialność karną na podstawie zasady terytorialności: kryteria  
określenia miejsca popełnienia czynu zabronionego, normatywne podstawy 
odpowiedzialności w oparciu o tę zasadę (i dodatkowo zasadę bandery) oraz 
zagadnienie tzw. przestępstw transgranicznych, w przypadku których czyn 
zabroniony został popełniony zarówno na obszarze Polski, jak i poza jej granicami. 

Na potrzeby analizy zawartej w recenzowanej monografii jej autor wyodrębnił 
dwie grupy zasad kompetencyjnych: względne i bezwzględne. Kryterium 
rozróżnienia stanowi wymóg podwójnej karalności bądź jego brak. Do pierwszych 
zaliczył zasadę personalną (osobowości czynnej), zasadę ochronna względną oraz 
zasadę represji zastępczej. Ich omówienie – wraz z warunkiem podwójnej 
karalności – stanowi przedmiot rozdziału VIII. Natomiast bezwzględne zasady 
kompetencyjne zostały przedstawione w rozdziale IX. Autor zalicza do nich zasadę 
ochronny bezwzględną oraz zasadę represji wszechświatowej. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje analiza i wykładnia art. 113 polskiego kodeksu karnego. 
Dlatego trafna jest diagnoza autora, iż przepis ten należy „uznać za wadliwy, 
trudny do zastosowania i w żadnej mierze nie realizujący postulatu pewności 
prawa” (s. 510). Szkoda jednak, że autor ani tutaj, ani w rozdziale IV nie podjął 
choćby próby rozważenia względnego charakteru zasady uniwersalnej na tle 
ustawodawstw innych państw

3
. 

W rozdziale X autor przedstawił wyniki swoich badań prawnoporównawczych 
w zakresie wyznaczonym przedmiotem swoich badań. Z naukowej rzetelności 
zastrzegł jednak, że analiza ta nie stanowi kompleksowego, pełnego opracowania, 
lecz stanowi przyczynek do takich badań. 

Ogólnie wysoka ocena recenzowanej pracy nie oznacza, iż – oprócz kwestii 
polemicznych – w jej treści nie brak pewnych usterek. Już na samym wstępie 
czytelnik napotyka na problem sposobu rozumienia tytułu pracy, w którym autor 
użył określenia „czyny”, podczas kiedy w toku dalszych wywodów pisze  
o „przestępstwach”. Może to wynikać z niezbyt konsekwentnego przestrzegania 
rygorów odnoszących się do stosowanej przez niego terminologii, co jest widoczne 
także w innych kwestiach, np. „zasada terytorialności” – „zasada terytorialna”, 
„zasada personalna” – zasada obywatelstwa” – „zasada osobowości”, „zasada 
jurysdykcji wszechświatowej” – „zasada represji uniwersalnej”. Wydaje się, że  
w pracy na takim poziomie autor powinien bardzie rygorystycznie podchodzić do 
kwestii terminologicznych. 

Ponadto dość irytująca jest maniera zamieszczania w przypisach fragmentów 
orzeczeń bądź aktów prawnych w języku angielskim, skoro autor nie uprzedził, że 

                                                 
3
 Zob. na ten temat M. Płachta, Jurysdykcja państwa w sprawach karnych wobec cudzoziemców, 
„Studia Prawnicze PAN”. 1992, nr 1-2, s. 128. 
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jego praca adresowana jest wyłącznie do czytelników znających dobrze angielski 
język prawniczy. Choć baza bibliograficzna sprawia wrażenie bardzo bogatej,  
to można wskazać pewne braki w jej zakresie. 

Recenzowaną monografię można polecić jako wartościową pozycję z zakresu 
szeroko rozumianego międzynarodowego prawa karnego. 
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